
DoDržať alebo milovať?
Keď si otvoríme text Písma u Matúša 5,17-

20, čítame tam: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť 
zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale 
naplniť.“ Zvyčajne tieto slová chápeme predo-
všetkým tak, že Ježiš dodržal všetky prikázania. 
Veď aj nasledujúci text hovorí, že nepominie 
ani bodka, ani čiarka z nich, pokiaľ nebo a zem 
nepominú. Pri rozhovore s bohatým mládencom 

u Mar 10,19 Ježiš odpovedá, že podmienkou pre získanie podielu na večnom živote je dodržať na-
sledujúce: „Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš 
podvádzať, cti si svojho otca a svoju matku.“ Samozrejme, že dodržanie jednotlivých prikázaní má svo-
je miesto. Ale aké? Dodržiavanie prikázaní má byť príčina alebo následok?

Pozrime sa, ako Ježiš odpovedá na tú istú otázku inému pýtajúcemu sa u Luk 10, 26-28: „Ježiš sa 
ho opýtal: A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, 
z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle, a svojho blížneho ako 
seba samého! Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš. Toto rob a budeš žiť!“ Potom mu rozpovedal 
podobenstvo „O milosrdnom Samaritánovi“.

Protirečí Ježiš sám sebe? Čo je dôležitejšie? Milovať alebo zachovať? Sú láska a zachovanie v pro-
tiklade, alebo sa dopĺňajú? Čo je naplnením zákona? Pavol apoštol obidve veličiny geniálne spája 
v Rim 13,8-13: „Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje 
blížneho, naplnil zákon. Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ak je ne-
jaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska 
blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska.“

Čo je naplnením zákona? LÁSKA! Na čo sa Pán Boh díva predovšetkým? Na to, čo vykladám 
do svojej výkladnej skrine, alebo na to, z akej pohnútky robím, čo robím? Čím naplnil Ježiš zákon 
a prorokov? 

Ako je formulovaných desať Božích prikázaní? Na začiatku čítame: „Ja som Hospodin tvoj Boh, kto-
rý ťa vyvádzam z egyptskej zeme z domu sluhov!“ Keď dovolíš, aby som bol tvojím záchrancom, ktorý 
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ťa zachraňuje z dvojitého zovretia hriechu, keď si ma postavíš na prvé miesto vo svojom živote, potom 
výsledkom toho je, že: „Nemáš iných bohov a modly, uctievaš ma správnym spôsobom a v správnom 
čase, ctíš si rodičov, nezabíjaš, nesmilníš, nekradneš, neklameš a  nedychtíš...“ Príčina a  následok. 
Niečo, čo nevyrobím, ale čo musím prijať ako dar od Hospodina! Pohnútka lásky!

Láska k Bohu je príčina a prirodzený následok je potom to, ako sa k Nemu správam. Láska 
k blížnemu je príčina a prirodzený následok je to, ako sa k nemu správam. A tu je jadro všetkého. 
Preto apoštol Pavol povie v Rim 14,23: „Všetko, čo nie je z viery (následkom dôverného vzťahu medzi 
mnou a Bohom), je hriech. Laodicea má robiť pokánie z dobrých skutkov, ktoré vykonala bez Boha! 
Bohatému mládencovi chýbalo to „jedno“, čo bolo slúžiť Bohu z prirodzenej pohnútky lásky. 

V knihe Kristove podobenstvá na str. 398 čítame: „Boh si viac cení pohnútky našej práce, než jej 
množstvo a viditeľné výsledky.“ 

Čítajme 1Kor 13,1-3: “Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, 
bol by som iba ako cvendžiaci kov a zuniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som 
všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prená-
šal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo 
na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo...“

Mladý učiteľ sa prisťahoval do univerzitného mestečka, aby si doplnil svoje vzdelanie. Prenajal si 
malý domček so záhradkou, kde býval. Nemal však čas variť, prať, upratovať a starať sa o záhradku. 
Preto si podal inzerát. Prihlásila sa mladá študentka. Dohodli sa. Ona varila, prala, upratovala a on jej 
na konci týždňa platil. Čistý obchod. Po čase sa však jeden do druhého zaľúbili a uzavreli manželstvo. 
Ona stále varila, prala či upratovala a on jej stále dával na konci týždňa celú výplatu. Navonok to vy-
zeralo rovnako ako predtým, ale nebolo to rovnaké ako predtým! Predtým to robili obaja z pohnútky 
obchodu, teraz to robili obaja z pohnútky lásky!

Z akej pohnútky chceš Bohu slúžiť? Ja chcem od NEHO prijať ako dar pohnútku lásky. Pridáš sa?
Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa 

oznamy

Druhá časť školenia z oblasti „Duševné zdravie“ – 2019
„Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril; tvoje skutky sú obdivuhodné, to 

si veľmi dobre uvedomujem.“ Žalm 139,14
Milé sestry a milí bratia,
srdečne vás pozývame na druhú časť školenia v  oblasti Duševné 
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zdravie, ktoré organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Oddelením zdravia CASD 
pre lektorov OZ Život a zdravie, lektorov Život a zdraví, z. s. (ČR) a ďalších záujemcov zo Slovenskej 
i Českej republiky.

Hlavným prednášajúcim bude PhDr. Mgr. Josef Hrdinka, Ph.D., B.Th., viac o prednášajúcom: 
http://ati.casd.cz/lide/ucitele/josef_hrdinka/. Prehľad tém (môžu nastať malé zmeny): 
•	 Zrodenie, rast a úskalie vzťahov – zázrak vzniku zdravého vzťahu
•	 Zrodenie, rast a úskalie vzťahov – príčiny a priebeh zániku vzťahu
•	 Zrodenie, rast a úskalie vzťahov – vzťahové poradenstvo
•	 Kvalitná komunikácia v partnerských vzťahoch
•	 Potreba a umenie empatického načúvania a porozumenia
•	 Pozitívne riešenie konfliktov
•	 Základy asertívnej komunikácie a zdravého sebavnímania
•	 Biblické princípy výchovy detí s ohľadom na potreby životného cyklu
•	 Plnohodnotný život seniorov
•	 a ďalšie

Nemenej dôležitou súčasťou školenia je aj duchovné povzbudenie, vzájomné budovanie vzťahov  
a výmena skúseností.

Školenie sa uskutoční v RZ Demänovka Liptovský Mikuláš od štvrtka 26. 09. 2019, 19.00 hod. do 
nedele 29. 09. 2019, 12.00 hod.

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 19. 09. 2019. Viac informácií nájdete na odkaze: https://row.
sk/FSwvC, kde je potrebné sa aj prihlásiť, alebo u vedúceho oddelenia zdravia pri SZ CASD Jaromíra 
Novotu, kontakt: novota@zivotazdravie.sk, +421 915 276 958. 

 MUDr. Janka Nosková, MPH, predsedníčka OZ Život a zdravie  
Jaromír Novota, vedúci oddelenia zdravia pri SZ CASD

 Zo života kolportéra
Bol to jeden z tých ťažších dní. V zdravotnom stredisku v ordinácii všeobecného 

lekára bola už len sestrička. Najprv si myslela, že tam chcem knihy nechať. Keď zistila, 
že ich predávam, odmietla ma. Našťastie ešte stihla povedať, že ona číta len kresťanskú 

literatúru. Ponúkol som jej teda knihy, ktoré som mal v kufríku: Ako čeliť utrpeniu a Spor pokračuje. 
S prekvapením som zistil, že tieto knihy už má. Neskôr som sa dozvedel, že jej ich daroval niektorý 
z pacientov. Nakoniec ma poslala do auta, aby som doniesol aj ďalšie tituly. Po návrate už bola roz-
hodnutá, že si kúpi knihy: Cesta lásky, Boh pred súdom, Ako poznať Božiu vôľu a Znamenia nádeje. Po 
krátkom rozhovore som sa dozvedel, že je evanjelička, ktorej záleží na obrátení ľudí vo svojom okolí. 
Odchádzal som od nej s vďačnosťou, že sme sa mohli stretnúť.

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD
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Nová kniha pre deti
„Lilin príbeh“ – to je názov novej, v  poradí siedmej knihy ses-

try Janky Nielsenovej zo zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa 
v  Košiciach na Hlavnej ulici. Je to jej tretia knižka pre deti a  prvá 
písaná formou prózy – iba na začiatku a  na konci je štipka poézie. 
Obsahuje rôzne príbehy zo života Jankinej prvej mačičky Lily, ale 
nie je iba o nej. Na pozadí týchto príbehov je vyrozprávaný aj príbeh 
o tom, ako Janku našiel Pán Ježiš a o Jeho nesmiernej láske k ľuďom 
(i k zvieratkám), o Jeho ponuke záchrany pre večný život i pomoci na 
každý deň. Knižka je vhodná pre deti od veku 4 – 5 rokov. Horná ve-
ková hranica nie je určená, určite sa bude páčiť malým aj veľkým čitateľom. Má 96 strán a obsahuje 
tiež farebné fotografie a ilustrácie.

Viac o tejto i ďalších knihách na stránke: http://knihyprezivot.weblahko.sk/
Objednávky: e-mail: janka.nielsen@gmail.com alebo mobil: 0904 827 385.

Milí priatelia Biblického Pátrača, 
pozývame vás do ďalšieho roka štúdia Biblie. Nadviažeme na ten minulý štúdiom 

1. Mojžišovej knihy, kapitolami 25 až 50, nahliadneme aj do Skutkov sv. apošto-
lov, kapitol 8 a 9 a najstarší Pátrači preštudujú aj 1. kapitolu Prísloví (podrobnosti 

v  zadaní a pravidlách). Prihlásiť sa do súťaže je možné do 6. októbra 2019 zaslaním prihlášky na  
lydia.gresova@gmail.com. Prajeme vám požehnaný a inšpirujúci nový školský rok, aj v znamení  
štúdia Božieho Písma. Viac informácií na dss.casd.sk/patrac.

Lýdia Grešová, vedúca oddelenia DSŠ pri ČSU CASD

Únijné stretnutie učiteľov DSŠ
Pozývame učiteľov DSŠ na únijné stretnutie KRISTUS V  SRDCI UČITEĽA alebo V  JEHO MOCI 

A LÁSKE TU BYŤ PRE DETI s možnosťou pobytu s rodinami.
Dátum: 22. – 24. novembra 2019
Miesto: Rezort Beskydy, Visalaje (Morava, ČR) https://www.hotelvisalaje.cz
Zažijete: spoločné ranné a večerné pobožnosti, vzájomné zdieľanie, prezentáciu materiálov, po-

môcok a literatúry, kázanie br. Mikuláša Pavlíka (predsedu CASD v ČSÚ), workshopy na aktuálne 
témy:

•	 Ako zaujať staršie deti (13- až 15-ročné)
•	 Ako začať DSŠ v zbore (orientované na malé deti)
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•	 Vyhľadávanie, vychovávanie a učenie mladšieho nástupcu starším skúseným
•	 Misijný presah DSŠ
•	 Problematické deti a práca s nimi
•	 Ako poznáme, že deti zapúšťajú korene v adventistickej identite (téma posledného seminára 

DSŠ na Slovensku)
Kapacita ubytovania a  stravovania je obmedzená, ponúkame preto niekoľko možností účasti: 

účasť s ubytovaním a stravou, účasť iba so stravou (vhodné pre „miestnych“), účasť bez ubytovania 
a stravy (vhodné pre „miestnych“ s vlastným stravovaním).

Účasť pre učiteľov je ZDARMA. Ceny pobytu pre rodinných príslušníkov, ďalšie informácie a pri-
hlasovací formulár nájdete na dss.casd.sk.

Lýdia Grešová, vedúca oddelenia DSŠ pri ČSÚ CASD

Prvé celosvetové stretnutie Adventistickej služby ľuďom so 
špeciálnymi potrebami

Súčasťou Tretej globálnej konferencie o zdraví a životnom štýle, ktorá prebieha-
la od 9. do 13. júla 2019 v univerzite v kalifornskej Loma Linde, bola tentoraz i sek-
cia Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami a Adventistickej služby 

nepočujúcim. V nedeľu 14. 7. sa potom na rovnakom mieste nadväzne uskutočnil prvý samostatný 
globálny kongres tejto služby. Pri nedeľnom programe sa stretlo viac ako 80 delegátov z niekoľkých 
desiatok krajín sveta, ktorí sa delili o skúsenosti s týmto dynamicky sa rozvíjajúcim hnutím v cirkvi 
adventistov a vzájomne sa inšpirovali možnosťami, ktoré sa vzhľadom na skupinu ľudí so špeciálnymi 
potrebami v našom cirkevnom spoločenstve po celom svete otvárajú.

Na úvod stretnutia prehovoril k účastníkom predseda Generálnej konferencie Cirkvi adventistov 
Ted Wilson, ktorý na základe biblických slov, ale i osobných skúseností z celosvetovej cirkvi upozor-
nil na potrebu zmeny v pohľade na ľudí so špeciálnymi potrebami. Tí boli a doposiaľ sú aj v cirkvi 
často skôr podceňovaní, aj keď ich Boh do svojho ľudu povoláva, obdarováva a uschopňuje – nie sú 
tými, ktorí iba potrebujú a požadujú pomoc, a je už načase otvoriť dvere pre využitie ich misijného, 
duchovného i praktického potenciálu. Preto aj Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potreba-
mi zdôrazňuje v súčasnosti predovšetkým možnosti týchto ľudí viac ako ich špeciálne potreby. Celý 
rad príležitostí oslovovať na zapojovanie takýchto ľudí do aktivít našej cirkvi máme teraz aj v Česko-
Slovenskej únii.

Informácie o Adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami sú pre vás dostupné aj na 
webových stránkach http://bezbarier.casd.cz.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČS únii



Pokiaľ ste rodina s dieťaťom (alebo deťmi) so špeciálnymi potrebami (v akomkoľvek veku), radi by sme 
vás pozvali do pripravovaného Klubu špeciálnych rodín, v rámci ktorého chystáme zaujímavé víken- 
dové stretnutie. Keď máte záujem o kontakt a stretávanie sa s ďalšími podobnými rodinami v našej 
cirkvi, ozvite sa nám, prosím – a ak poznáte takúto rodinu vo svojom okolí, posuňte im, prosím, túto 
ponuku a kontakt. Záujemcovia sa môžu hlásiť prostredníctvom e-mailu bezbarier@casd.cz.

september 7. 14. 21. 28.

Pavlík M.     

Čík P.     

Škrla M.     

Kolesár F. Topoľčany Prešov Mlynčeky Martin

Márföldi D. Rankovce Spišská Nová Ves Košice 1 Žilina

Ondrušek S. R Košice 2 Lipt. Hrádok Z. Moravce

Bielik S. Martin Ban. Bystrica 1 Trenčín Bratislava 1

Soós B. Lučenec BA1 – prenos Nitra 1 Školenie ŽaZ

Špalek R.     

Novota J.     

15. Výbor Slovenského združenia CASD Banská Bystrica
20. – 22. Východná Vysoká Mlynčeky
22. Výbor ČSÚ CASD Bratislava
26. – 28. Školenie Život a zdravie – duševné zdravie 2 Liptovský Mikuláš
28. – 29. Lesná škola Pathfinder Slovensko
30. Zbierka 13. soboty pre Juhopacifickú divíziu

Plán návštev zborov

Dôležité akcie v septembri 2019

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 FB: https://www.facebook.com/szcasd 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.


