
Jedno
Dva príbehy v Biblii, dve rovnaké slo-

víčka, dve výzvy a dve pozvania. Marta 
a bohatý mládenec. Čo majú spoločné?

Keď Pán Ježiš hovorí u evanjelistu 
Lukáša v desiatej kapitole k ustarostenej 
a frustrovanej Marte, dáva jej za príklad 
sestru Máriu. Doslova čítame: „Marta, 
Marta, staráš sa a znepokojuješ pre 
mnohé veci, a potrebné je len JEDNO. 
Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej 
neodníme.“  (Luk 10,41.42)

Rovnako pri rozhovore s bohatým mládencom u evanjelistu Marka Ježiš hovorí: „JEDNO 
ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom 
príď a nasleduj ma!“ (Mar 10,21.22)

V súvislosti s dvoma uvedenými textami sa v mojej mysli vynára niekoľko otázok: „Čo je 
to JEDNO, čo Marte a bohatému mládencovi chýba? Čo je to JEDNO, čo našla Mária a čo 
Ježiš ponúka Marte, bohatému mládencovi i nám, knižným evanjelistom?“ 

Čítame, že Mária sedela pri Ježišových nohách. Aktívnej službe pre Ježiša, ktorú sa 
snažila robiť jej sestra Marta, musí byť nadradené to lepšie, to JEDNO – to isté JEDNO, čo 
bohatému mládencovi chýba – to JEDNO, čo je lepším, najlepším podielom. Čas strávený 
s Ježišom. Pasívne, no rozhodné prijímanie toho, čo pre seba nemôže nikto urobiť. 

Rovnako Ježišova výzva k bohatému mládencovi nesmeruje primárne k tomu, aby schu-
dobnel, ale iba k zmene druhu bohatstva. Ak mal mladík predtým svoj poklad na zemi, odte-
raz ho má mať v nebi. Ježiš upriamuje myseľ pýtajúceho sa na vyššie veci. Ukazuje na najdô-
ležitejšie, na to „JEDNO“. Môžeme povedať, že Ježiš vyzýva človeka, aby opustil svoju rolu, 
ktorú hrá. Rolu dobrodinca, ktorého si všetci vážia a ktorého vzťahy sú vybudované na tom, 
čo podľa predpisu dáva a robí. Má sa odpútať od toho, čo on dáva, čo on robí a pripútať sa 
k tomu, čo mu Ježiš ponúka ako dar. Ako k niečomu, čo si netreba kupovať dobrými skutkami. 

Milá sestra, milý brat, drahý priateľ! Ježiš prichádza ku mne aj k tebe. Ježiš sa s láskou 
a pohnutím díva do môjho i tvojho srdca. Vyslovuje rozhodné pozvanie: „Daj to JEDNO vo 
svojom srdci na prvé miesto! Daj to JEDNO vo svojom živote na prvé miesto! To sedenie 
pri mojich nohách, to chodenie so mnou ťa uschopní účinnejšie a lepšie slúžiť! Bez toho 
JEDNÉHO to nie je možné!“ Ako mu odpoviem? Ako mu odpovieš?

Daniel Márföldi
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deň čo deň
PS:e 2014 − konferencia o Službe

Banská Bystrica
11. 4. − 13. 4. 2014 
Deň čo deň
PS:e 2014 − konferencia o službe

Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo 
ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň 
čo deň. (Žalmy 25,5 SEB)
Deň čo deň vstávam, aby som znovu 
a znovu „počul“ Ježišov hlas. To, čo často 

počujem, sú jemné hlasy vtákov, ktoré spievajú svoje ranné modlitby. Je to melodický kolorit, 
ktorý sprevádza moje modlitby deň čo deň.
Deň čo deň premýšľam nad svojím povolaním a službou. Pozerám sa na škridlové strechy 
domov tu v Trnávke a predstavujem si ľudí, ktorí v nich bývajú. Pýtam sa: „Bude spoločenské 
centrum, ktoré sme tu založili, napĺňať potreby ľudí žijúcich v okolí?“

Deň čo deň sa pozerám do očí svojej manželky a deň čo deň jej poviem: „Ľúbim ťa.“ A od-
poveď vidím v jej hlbokých očiach a cítim vo vzájomnom objatí. Deň čo deň som vďačný, že 
Boh spojil naše srdcia a životy. Spomínam na čas, keď sme sa spoznali a začali spolu chodiť.  
Pripomínam si ten deň, v ktorom prišlo uistenie, že je to dievča, ktoré bude pri mne stáť deň 
čo deň po celý môj život.
Deň čo deň premýšľam o budúcnosti svojich detí a v mysli si premietam, ako môže vyzerať 
ich život o niekoľko rokov. Uvažujem hlavne o tom, či sa nám s manželkou deň čo deň darí 
naším príkladom a životom odovzdávať deťom hodnoty, ktoré sú pre nás životne dôležité. 
Deň čo deň je motto PS:e 2014.
Ak je pre teba deň čo deň dôležitou hodnotou modlitba, duchovný život, služba ľuďom a man-
želstvo − láska po dvoch rokoch od svadby, ale aj 20 rokov po nej, bude pre teba (a pre vás) 
dôležité PS:e 2014. 
Na „Psečku“ budeme ráno hovoriť o duchovnom živote, poobede budeme prakticky inšpirova-
ní pre službu a večer venujeme vzťahom a láske pred manželstvom a v manželstve.
Deň čo deň sa ako kresťania zaoberáme duchovnosťou, službou a vzťahmi. O tom všetkom 
bude PS:e 2014 11. 4. až 13. 4. v Banskej Bystrici. 
Neodkladaj rozhodnutie, či prídeš na PS:e 2014. Dnes si na to vydeľ čas, dnes si na to urob 
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miesto v kalendári, dnes sa rozhodni byť na PS:e 2014, aby porástla tvoja duchovnosť, aby 
sa rozšírili možnosti tvojej služby a aby sa prehĺbili tvoje vzťahy.
Uvidíme sa v Banskej Bystrici alebo na webe http://pse.casd.sk, či na Facebooku (https://
www.facebook.com/pages/PSE-Pieseň-v-Službe-Evanjelia/303734709683438?ref=hl).
Deň čo deň sa za to s organizačným tímom modlíme.
Za tím PS:e

František Kolesár

Program PS:e 2014
11. 4. − 13. 4. 2014 Banská Bystrica, Aula Zdravotníckej univerzity

Deň čo deň
Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, 

na teba čakám deň čo deň. (Žalmy 25,5 SEB)

PIATOK VEČER
Deň čo deň s hudbou

19.00 – 20.30
Rozhovory o hudbe a vystúpenia zaujíma-
vých hostí 

SOBOTA RÁNO
Deň čo deň v službe

9.30 – 10.30
Skúsenosti, nové projekty a služba 

SOBOTA DOOBEDIE
Deň čo deň s Bohom

11.00 – 12.30
Piesne a skúsenosti
Kázanie: Michal Fulier

12.30
Obed

SOBOTA POOBEDE
Deň čo deň v duchovnom raste

14.30 – 16.30
Workshopy:
Jana Šolcová − Dobrovoľníctvo a služba 
Juraj Turóci − Evanjelizácia a služba
Ján Nehyba − Sila modlitby a služba

17.00
Večera

SOBOTA VEČER
Deň čo deň vo vzťahoch 

20.00 – 23.00
Program podľa skupiny:
Deň čo deň v dobrom aj v zlom
(Špeciálny večer pre manželské páry roku 
2012 /plus mínus jeden rok/)
Deň čo deň stále spolu
(Program pre skúsené manželské páry)
Deň čo deň SEMAFÓR
(Večerný program pre mládež o vzťahoch)

NEDEĽA
Deň čo deň s láskou

8.30
Raňajky

9.30
Program podľa skupiny:

Deň čo deň v dobrom aj v zlom
KD 2012
Deň čo deň stále spolu
KD
Deň čo deň SEMAFÓR 
SEMAFÓR

12.30 
Obed



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v apríli:

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. 

4. − 6. OM KPM Žilina
11. − 13. OM Pieseň v službe evanjelia Banská Bystrica
15. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE
17. − 21. OZ Školenie lektorov OZ Život a Zdravie Liptovský Mikuláš
25. − 27. KP Špeciál radcov
26. KD Sobotná konferencia o rodine VS Košice

Zníženie cien niektorých produktov AWR 

Cvičení pro zdraví 50+ I.  1DVD 2,20€ /4,30€/
Cvičení pro zdraví 50+ II.  1DVD 3,10€ /4,30€/
Sedmý den  5DVD 21,60€ /27,20€/
Strážci pravdy I. – VIII. 4DVD 10,20€ /14€/
Vaříme s R. Uhrínem II. 1DVD 3,60€ /5,20€/

Tovar si môžete objednať prostredníctvom vášho traktátnika alebo pria-
mo na našej adrese: Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava,
tel. 02 4363 3181 studionadej@casd.sk  www.studionadej.sk

Bronislav Soós

Apríl 5. 12. 19. 26.
Pavlík M.   Gerlachov  

Čík P.     

Miškej E.    B. Bystrica 1

Badinský K. Trenčín Bratislava 1 Topoľčany Pov. Bystrica

Popovič O. Levice B. Bystrica PSE Rankovce Spišská N. Ves

Bielik S. Nitra 1 Krupina Púchov Zlaté Moravce

Kolesár F. A B. Bystrica PSE D R

Soós B. B. Bystrica 2  Bratislava 1 Lučenec

Byrtus S.    Košice


