
Čas sú peniaze...
Jedna „ľudová múdrosť“ 

hovorí, že čas sú peniaze. 
Naozaj? Uvažujme chvíľu. 
Čo si viac ceníte? Čo je pre 
vás vzácnejšie? Čas, alebo 
peniaze? 

Možno patríte k ľuďom, 
ktorí sa nemusia sťažovať na 
nedostatok peňazí, ale nikdy 
nemajú čas. Alebo máte na- 

opak času na rozdávanie, ale stále vám chýbajú peniaze. Komu sa žije ťažšie? 
Možno sa vám zdá, že toto sú banálne otázky. Život však ukazuje, že pre každého 

z nás sú životne dôležité. 
Ak si nie ste istí, čo je pre vás väčšia hodnota, uvažujte, ako by ste sa zachovali, 

keby starenka z vášho zborového spoločenstva potrebovala v týždni odviezť k lekárovi. 
Venovali by ste jej svoj čas, alebo by ste jej radšej dali 10 eur na taxík? 

Čo si cenia viac vaši najbližší? Napríklad vaše deti? Viac im záleží na tom, aby ste 
im venovali svoj čas, alebo to vyrieši slušné vreckové? Samozrejme, záleží aj na tom, či 
majú sedem rokov, alebo sedemnásť. Ale to je už asi iná téma...

Na rozdiel od peňazí, ktoré je možné našetriť, požičať alebo aj vrátiť, čas sa nedá 
kúpiť ani predať, požičať ani uschovať v sejfe. Najhoršie je to, že čas sa už nikdy nevráti. 
A pritom vôbec nezáleží na tom, či ste ho využili správne, alebo jednoducho premárnili. 

Čo si viac cenil Ježiš? Počas svojho pozemského života naozaj neoplýval bohat-
stvom. Občas nemal ani kde hlavu skloniť. A predsa bol ochotný svojim blížnym venovať 
svoj drahocenný čas. 

Pri istej príležitosti sa Ježiš stretol s bohatým mýtnikom Zachejom, ktorý mal evi-
dentne peňazí dosť. Spokojný však nebol. Podvedome tušil, že Ježiš má niečo, čo by 
ho mohlo konečne urobiť šťastným. Keď ho Ježiš uvidel v korune stromu, rozhodol sa, 
že mu venuje svoj čas. Nie pár minút, ale celý večer. Vtedy Zachej pochopil, že peniaze 
mu môžu priniesť pokoj len vtedy, keď ich čestne vráti a rozdá chudobným. Keď mu to 
došlo, Ježiš mohol s radosťou vyhlásiť: „Dnes prišla spása do tohto domu!“ (Luk 19,8-9)
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Čo si viac cení Pán Boh? Náš čas, alebo naše peniaze? On nám v plnej miere da-
roval celý čas života a k tomu ako bonus všetko, čo máme. A predsa si vyhradil každý 
týždeň 1/7 nášho času a každý mesiac 1/10 nášho príjmu. To len aby sme nezabudli, od 
koho to všetko máme. Čo je pre vás väčším zdrojom radosti? Zámerne sa nepýtam, čo je 
pre vás väčšou obeťou. Pretože pri vďačnosti ide skutočne o to, čo nás napĺňa radosťou... 

Tento štvrťrok študujeme v biblických úlohách tému o svätyni. Učíme sa, že do Božej 
prítomnosti môžeme prichádzať s radosťou, pretože náš nebeský Otec si pre nás vyhra-
dil čas. A tiež môžeme prichádzať s obeťou vďačnosti, pretože si uvedomujeme, že od 
Pána Boha pochádza všetko, čo máme a čím sme. 

Čas i peniaze, ktoré venujeme len sebe, nám spôsobia viac stresu, nie väčšie 
uspokojenie. Ale, paradoxne, čas a peniaze venované druhým prinášajú vnútorný pokoj 
a zmysel do nášho uponáhľaného života. Tak prečo to nevyskúšať? 

Stano Bielik 
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VydaVateľstVo adVent-orion ponúka

cena 8,- ¤

Vlastimil Fürst

...dobrá spráVa na každý deň
eVanjelium podľa matúša

Zamyslenia na každý deň v roku prinášajú inšpiratívny pohľad na prvú novozmluvnú 
knihu Biblie. Výklad evanjelia je sprevádzaný príbehmi z autorovho života, ktoré ilu-
strujú vplyv Ježišových slov a činov na súčasného človeka žijúceho v dnešnom svete. 
Sú to situácie, v ktorých sa môžete ocitnúť aj vy. Text evanjelia, ktorý vznikol v odlišnej 
kultúre v prvom storočí nášho letopočtu, prehovára aj dnes ku každému z nás, aby nás 
naučil dôverovať nebeskému Otcovi a pripravil nás na Božie kráľovstvo.

472 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v decembri:

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 niektoré zmeny. Aktuálnu 
informáciu vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

3. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE

6. – 8. KP, OM Áčko 4 − stretnutie mladých

15. SZ Výbor slovenského združenia Poprad

22. KE Stretnutie knižných evanjelistov Vrútky

25. – 1. 1. 2014 OZ Zimný tábor zdravia Račková Dolina

December 7. 14. 21. 28.

Badinský, K. Žiar n. Hronom Levice R B. Bystrica 2

Popovič, O. Červenica Gerlachov Piešťany D

Bielik, S. Nové Zámky Martin BA Jabloň D

Kolesár, F. A Bratislava 2 A D

Soós, B.  Poproč Trnava  

Byrtus, S.   Michalovce  


