
Ako využívAme leto?
„Žatva prešla, skončilo sa leto, a my 

nie sme zachránení!“ (Jer 8,20)
V  akom  čase  žijeme? Keby  sme  sa 

preniesli  do  obdobia  spred  roku  1989, 
zistili  by sme, že možnosti,  ktoré oproti 
tomu máme dnes na zvestovanie Božej 
dobrej správy pre ľudí okolo nás, sú na-
ozaj možnosťami  leta,  žatvy a hojnosti. 
Ako  využívame  toto  obdobie?  Poučili 
sme sa zo skúsenosti starého Izraela? 

Náboženská  sloboda,  ktorá  nás 
takmer  v  ničom  neobmedzuje.  Štátom  ustanoveným  zákonom  vymeraný  priestor  na 
praktizovanie našej viery, o čom sa v mnohých krajinách sveta dodnes  iba sníva. Ako 
naše rodiny, náš zbor, naša cirkev využíva tieto možnosti? Ako využívame leto a čas 
žatvy? Nebudeme musieť raz zaplakať slovami proroka Jeremiáša: „Žatva prešla, skon-
čilo sa leto a my nie sme zachránení!“?

Leto,  dobré  počasie  a  čas  žatvy  netrvá  naveky.  Leto  ako  vhodný  okamih,  vhodná 
príležitosť môže veľmi skoro pominúť. Keď Pán Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom, hovo-
rí tiež o nevyužitej, premárnenej príležitosti: „Jeruzaleme, Jeruzaleme... koľko ráz som 
chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale 
nechceli ste!“ (Mat 23,37)

Ako  využívame  príležitosti,  milé  sestry, milí  bratia?  Nebude musieť  aj  nad  nami  Ježiš 
Kristus  zaplakať?  „Ale pravdu vám hovorím, že za dní Eliášových bolo mnoho vdôv 
v Izraelovi... a k niktorej z nich nebol poslaný Eliáš, iba do Sidonskej Sarepty k žene vdove. 
A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea, a nikto z nich nebol očistený, iba 
Náman Sýrsky.“ (Luk 4,25-27)

Mnoho vdov, no  iba  jedna využila príležitosť! Mnoho malomocných, no  iba  jeden využil 
veľkú možnosť! Ako je to s nami? Istotne si uvedomujeme, že ani my sme neurobili všetko, 
čo sme mohli. Hovorili sme si: „Snáď zajtra! Zajtra odstránim tú prekážku z cesty. Zajtra po-
môžem susedovi. Zajtra už pôjdem niekomu povedať o Pánu Bohu. Zajtra budem ponúkať 
svoju pomocnú ruku núdznym. Zajtra sa už zastavím aj u tých starších ľudí. Dnes by ma veľmi 
zdržali. Zajtra si nájdem čas na svoje deti. Zajtra poviem svojmu partnerovi, ako mi na ňom 
veľmi záleží a ako si vážim to, že mi vytvára podmienky, aby som mohol bez stresu slúžiť 
Pánu Bohu i ľuďom. Dnes nie, až zajtra!“
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„Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujete svojich sŕdc...!“ (Žid 3,7.8) Milé sestry, milí 
bratia! Využime všetky možnosti dnešných dní, ktoré nám Pán dáva. Neodkladajme to, čo 
môžeme urobiť dnes, na zajtrajšok. Zajtra už totiž môže byť neskoro. 

Áno, dnes ešte žijeme v období leta, žatvy a mimoriadnych možností. Nikto nás neprena-
sleduje. Nikto nám nezakazuje pracovať pre ľudí a slúžiť im. Máme možnosti, o ktorých sa nám nie 
tak dávno ani nesnívalo. Nikto z nás nezomiera od hladu, nikto z nás nechodí neoblečený. Čomu 
dávame prednosť v tomto období leta? Plačeme, nariekame a svojím postojom márnime dra-
hocenný čas na prácu s ľuďmi? Využívame všetky svoje možnosti a schopnosti? Teraz je čas prá-
ce a čas využívania príležitostí. Urobme všetko preto, aby sme raz nemuseli spolu s prorokom 
Jeremiášom zaplakať: „Žatva prešla, skončilo sa leto, a my nie sme zachránení!“

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Milí rodičia a starí rodičia,
je tu čas leta a veľkých prázdnin. Pre deti je to čas radosti, pre nás dospelých čas radosti 

aj  starosti,  čo s nimi. Verím, že 10-dňové camporee bude pre vaše deti dobrým zážitkom 
na celý život a pre vás časom, kedy budete spokojní, že o vaše deti je dobre postarané ☺. 
Prajem vám, aby ste tento čas využili jeden pre druhého a po ostatné dni leta si našli trochu 
viac času byť s deťmi a tešiť sa s nimi. Čas na hru, prechádzku, kúpanie či výlet sa stane 
časom, kedy môžu zosilnieť naše vzťahy – a to je to najcennejšie. Urobte tak, kým môžete... 
Prajem vám radostné leto. 

 Jozef Plachý, vedúci oddelenia detí pri SZ CASD 

cena 7,50 ¤

vydAvAteľstvo Advent-orion ponúkA
Morris L. Venden

MODERNÉ  
PODOBENSTVÁ

Spojenie  neznámeho  so  známym  je  pointou  podobenstva. 
Keď Ježiš hovoril o abstraktných ideách, ako sú viera viera, lás-
ka či Božie kráľovstvo, začínal práve takto: „Kráľovstvo nebeské 
je ako...“ Morris Venden vie, že aj dnešní ľudia milujú podoben-
stvá, pretože vďaka nim sa nebo stáva súčasťou ich sveta.

160 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.
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Morris L. Venden

ZÁZRAK  
OBRÁTENIA 

Učenie o zázraku obrátenia borí všetky falošné nádeje, na 
ktorých stavajú mnohí kresťania. Zároveň ukazuje, že existuje 
iná, lepšia cesta. Autor v tejto knihe používa nielen svoje texty, 
ale i texty ďalších autorov, aby vysvetlil, čo znamená obrátenie 
a znovuzrodenie do viery.

152 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz. cena 7,50 ¤

Správa od nášho dobrovoľníka 
Samuela Cellara o aktuálnom stave 
sezamového projektu v Keni

Momentálne sa Busia 
nachádza  v  polovici  ob-
dobia  dažďov.  Pršalo 
nám  tu  dva  mesiace, 
dažde  by  mali  pokračo-
vať  približne  ďalšie  dva, 
ale...  akosi  sa  zatiaľ  nič 
nedeje.  Ani  kvapka.  To 
neteší  približne  polovicu 
našich  farmárov, ktorých 
rastliny  si  ešte  vždy  vy-
žadujú  pravidelné  spŕš-

ky. No druhá polovica farmárov sezam vysadila o niečo skôr, a ten už pomaly ale isto začí-
na byť pripravený na žatvu. A pre týchto farmárov je terajšie (snáď) krátke suché obdobie 
výhodou, keďže im uľahčí prácu so zberom. 

Ako prebieha zber sezamu? Farmár z rastliny odreže stonky, na ktorých sú uchytené 
struky so sezamom. Na každej rastline sa nachádza približne 50 strukov, z ktorých každý 
obsahuje v priemere 50 – 60 semienok sezamu. Odrezané stonky poukladá na sušiacu 
plachtu a počká niekoľko dní, kým zoschnú. Následne sa začne mlátenie sezamu, pričom 
sa sezam zo strukov uvoľňuje a zostáva na plachte.
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Semienka  je  potom  potrebné  vysušiť. 
Farmár  ich  rovnomerne  rozloží  na  plachte 
a nechá teplý vzduch spraviť svoje. Sušenie 
trvá  približne  týždeň  a  práve  počas  tohto 
procesu  je  dážď  veľmi  nebezpečný,  keďže 
môže  úrodu  značne  poškodiť.  Farmár  teda 
musí dávať pozor, sezam cez noc odkladať 
na miesto chránené od dažďa a cez deň se-
mienka  znova  rozložiť  na  plachte,  aby  pro-
ces  sušenia  mohol  pokračovať.  Vysušený 
sezam  je pripravený na balenie a odvoz do 
družstevného zberného centra. Celý proces 
–  od  odrezania  stoniek  až  po  odvoz  –  trvá 
približne tri týždne. 

Zo  zberného  centra  si  sezam  vyzdvihne 
náš kupec Ten Senses Africa,  ktorý  z neho 
vylisuje  olej  a  predá  ho  na  trhu  v  Európe 
a Amerike. 

Časť  našich  farmárov  bude  mať  prvú 
pestovateľskú sezónu už čoskoro za sebou. 
Myslite,  prosím,  na  Keňu,  aby  sa  dažde 
vrátili a aj zostávajúci  farmári sa mohli  tešiť 
z peknej úrody. 

ADRA vám ďakuje za váš záujem, modlitebnú podporu 
a finančné príspevky. Už čoskoro vás budeme informovať 
o aktivitách na Slovensku. 
Finančné príspevky na pomoc utečencom môžete zasielať na:
–  Číslo účtu 4975241312/0200  

(v tvare IBAN: SK48 0200 0000 0049 7524 1312),  
variabilný symbol: 11601152. V poznámke uveďte skratku „REF“.

–  Zaslaním SMS správy v sume 2 eurá v tvare DMS ADRA (DMS medzera 
ADRA) na číslo 877. 

Ivana Márföldiová, ADRA
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Postavička na  
druhej strane  

predstavuje človeka,  
ktorý rád pomáha  

ľuďom v núdzi .  
Často ale býva  
v inej krajine. 

Postavička na kraji 
predstavuje človeka,  
ktorý práve prežíva  

nejakú ťažkú  
situáciu a nedokáže  

si pomôcť sám. 

AHA, už to chápem!  
ADRA je ce losvetová  

humanitárna  
organi  zácia,  

ktorá sprostredkúva 
pomoc od člo veka  

k človeku.

„A čo tá 
postavička 
uprostred?  

  “?ej ot otK?
Človek z ADRY 
je prostredníkom 

medzi ľuďmi , ktorí 
pomoc potrebujú, 
a ľuďmi , ktorí ju 

môžu zaplatiť alebo 
vykonať.

„POMOC!“
„Hladomor, 

zemetrasenie,
 povodeň …“

„Ale 
ako by som 

mohol pomá-
hať niekomu 

úplne nezná-
memu takto 
na diaľku?“

„Môžem 
darovať peniaze , môžem 

niekomu poslať oblečenie alebo jedlo, 
môžem zaplatiť školné chudob-

nému dieťaťu…“

„Som 
človek z Adry.“

„Zariadim,  
aby sa pomoc 
od vás dostala 
k tomu, kto ju 

potrebuje .“

ADRA pomáha 
na celom svete .

Príbeh
loga ADRA

Predstavujeme logo ADRY deťom a nielen im...



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v júli a v auguste

Ďalšie informácie zo SZ CASD môžete získať na adrese: Cirkev adventistov s. d.
Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava

e-mail: casd@casd.sk tel: 02/4341 5502 fax: 02/4341 5503 www.casd.sk

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

2. 7. Inštalácia nových kazateľov Lučenec
3. – 10. 7. Single, SoNS Ježonky, Visalaje
14. 7. – 7. 8. Youth for Jesus Uherské Hradiště
15. – 24. 7. Camporee Suchá Dolina
17. – 24. 7 Letný tábor zdravia 1 Monkova dolina
23. 7.  Inštalácia nového kazateľa Michalovce
24. – 31. 7. Týždeň duchovnej obnovy Sátoraljaújhely
31. 7. - 7 .8 Týždeň manželských dvojíc Orlické hory
14. – 21. 8. Letný tábor zdravia 2 Podhájska
14. – 21. 8. Kongres mládeže Podskalie
31. 8. – 4. 9. Výročný seminár knižných evanjelistov Ježonky, Visalaje

Júl 2. 9. 16. 23. 30.
Pavlík M.
Čík P.
Škrla M.
Kern B. Banská 

Bystrica 2 D Poprad LTZ Sátoraljaújhely
Márföldi D. Lučenec Trenčín Gerlachov Poproč Sátorlajyújhely
Bielik S. Blatné 

Remety Rakúsy Košice 2 Michalovce Sátorlajyújhely

Kolesár F. Banská 
Bystrica 1 R D D Sátorlajyújhely

Plachý J.  Sátorlajyújhely
Špalek R.  Sátorlajyújhely
Kučera J.  LTZ Sátorlajyújhely
Soós B. Badín Zvolen Sátorlajyújhely

August 6. 13. 20. 27.
Pavlík M.    Zvolen
Čík P. Žilina  Poproč  
Škrla M.   Trenčín  
Kern B. Zvolen Vaďovce LTZ D
Márföldi D. Banská 

Štiavnica D D R
Bielik S. Brezno Bratislava 2 Žilina Rankovce
Kolesár F. Uherské 

Hradiště Podskalie Podskalie D
Kučera J.   LTZ  
Soós B. Uherské 

Hradiště Poprad   


