
Pohoršenie alebo Príležitosť?
„Je to satanistka.“ „Jezábel, ktorá sa 

modlí k Bálovi.“ „Ku komu si sa modlila, prez-
radíš? Haha.“ „Ona nemôže byť kresťankou.“ 
„Ona vie, koho vzýva, ale Boh to nie je!“... 

Toto je len zopár ukážok zo spŕšky slov, 
ktorá sa spustila na adresu istej političky po 
neúspechu vo významných voľbách. Bolo to 
v súvislosti s článkom o nej, v ktorom sa uvá-
dzalo, že s neúspechom sa vyrovnáva pomo-
cou modlitby a jogy. Najviac ma zarazilo, že 
facebooková skupina, v ktorej odzneli tieto 
príspevky, sa nazýva kresťanská. Mal som 

skôr pocit, že je to súdna sieň, v ktorej strede stojí obžalovaná, alebo skôr už odsúdená a zo všetkých strán sa 
na ňu sypú výsmech a nadávky. 

Možno si poviete, ale veď ona cvičí jogu, má mylné názory a vyznáva nesprávne hodnoty. Iste, človek ne-
musí s inými ľuďmi v mnohom súhlasiť, na tom nie je nič zlé. Dokonca je veľmi dôležité mať v dnešnom svete 
triezvy a kritický úsudok, nedať sa oklamať iba peknými rečami, vedieť rozlíšiť dobro od zla (napriek tomu, 
že aj toto rozlíšenie môže byť často skôr náš subjektívny pohľad). Ale je nesúhlas s niekým, s jeho názormi, 
postojmi a správaním to isté ako posudzovanie úprimnosti modlitby a jeho vzťahu s Bohom? Je správne spo-
chybniť modlitby niekoho a úplne nad ním zlomiť palicu preto, lebo robí niečo, čo pokladáme za nesprávne?  
Je toto kresťanské a to, čo by mali kresťania robiť? Vyjadriť nesúhlas je v poriadku, ale ísť do oblasti hodnote-
nia vzťahu s Bohom u iných je veľkým rizikom.

Keď sa Ježiš rozprával so Samaritánkou pri studni a vrátili sa učeníci, ktorí boli zháňať jedlo, povedal 
im: „Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve!“ (Ján 4,35b)

Čo asi videli učeníci pri pohľade na samaritánsku ženu? Pohoršenie, nečistotu, špinu, ktorej sa tre-
ba strániť, nevernosť, bezbožnosť a falošné učenie? Veď keď bol Pán Ježiš odmietnutý Samaritánmi (Luk 
9,51–56), chceli na nich zoslať oheň z neba. Čo však videl On? Polia, ktoré sa belejú k žatve. Kým jeden 
môže vidieť pohoršenie, druhý vidí príležitosť; kým jeden vidí zatratenie, iný vidí šancu. Príležitosť a šancu 
prejaviť lásku, pochopenie, povzbudenie, príležitosť predstaviť Ježiša tak, že ten druhý nakoniec stratí 
záujem o Jeho náhrady. 

Sme ako kresťania predovšetkým tými, ktorí volajú iných do spoločenstva s milujúcim, uzdravujú-
cim a odpúšťajúcim Spasiteľom, alebo skôr sudcami a žalobcami? Odsúdime rímskeho stotníka preto, lebo 
jeho náboženstvo Rimana určite obsahovalo „nečisté“ prvky, alebo si všimneme jeho vieru? Odsúdime 
Samaritánku, pretože jej náboženstvo určite nebolo „pravoverné“, alebo si všimneme jej ochotu načúvať 
a prijať Mesiáša? 
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Neviem, aký vzťah má k Bohu oná politička a možno nesúhlasím s mnohými jej názormi a postojmi. Ale 
čo ak práve cez jej z nášho pohľadu „nedokonalé“ modlitby ju vedie Boh, čo ak práve sklamanie, ktoré prežila, 
využíva na jej obrátenie k sebe? Dáme jej šancu? Boh jej ju určite dáva... 

Je to len facebooková kresťanská skupina, je to len internet, sú to len slová. Alebo nie? Nehrozí riziko, 
že my sami sa budeme viac ako na Spasiteľa (Boha, ktorý zachraňuje a dáva šancu i nádej) podobať na ža-
lobcu, ktorý odsudzuje? A neovplyvní to nakoniec negatívne naše vzťahy, postoje voči iným na pracovisku, 
v zboroch, v rodinách...? 

Verím, že aj keď často na sebe vidím viac pohoršenie, Pán Ježiš vo mne stále vidí skôr potenciál, príle-
žitosť a cieľ svojej pretvárajúcej lásky a milosti. Takto sa na nás pozerá. Dovoľme mu, aby sme sa rovnako 
mohli pozerať aj my na iných. 

Jaromír Novota, vedúci Oddelenia zdravia pri SZ CASD

oznamy

Biblický Pátrač 2018
S novým školským rokom sa začína aj nový ročník biblickej súťaže, do ktorej 

sa môžu zapojiť deti a mládež do 18 rokov ako jednotlivci alebo súťažné tímy. 
Tretí ročník súťaže je zameraný na štúdium kníh Ester a Skutky apoštolov 
a skladá sa z dvoch kôl. Súčasťou prvého (zborového) kola sú dva súťažné tes-
ty. Druhé (celoslovenské) kolo prebehne 27. mája 2018 v Martine, kde úspešní 
Pátrači budú môcť opäť získať odznak a vecnú odmenu. Do súťaže sa treba pri-
hlásiť do 15. októbra 2018 zaslaním prihlášky na lydia.gresova@gmail.com. 
Pravidlá, časový harmonogram aj prihlášku nájdete na webe http://dss.casd.sk/
patrac/.

Kategórie K1 (najmladší) K2 (mladší) K3 (starší) K4 (mládež)

Vek 0 – 8 rokov 9 – 11 rokov 12 – 14 rokov 15 – 18 rokov
Maximálny počet  
členov tímu 4 3 2 1

Počet otázok v teste 30 30 50 50

Čas na test 30 minút 30 minút 45 minút 45 minút

Študovaná kniha Ester Skutky apoštolov Skutky apoštolov Skutky apoštolov

za organizačný tím Lýdia Grešová

Únijné stretnutie učiteľov DSŠ
Oddelenie Detskej sobotnej školy CASD vás pozýva na Únijné stretnutie učiteľov DSŠ 28. októbra 

2017 v hoteli Hesperia v Olomouci. Viac informácií nájdete v pozvánke a na webe http://dss.casd.sk/. Na 
stretnutie je potrebné prihlásiť sa odoslaním návratky do 23. októbra 2017.

Monika Medková, vedúca DSŠ v ČSÚ
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Nové učebnice pre deti
K terajším štyrom dielom učebníc Kľúče pre deti pribudli dva nové diely zo série C. Kľúče C1 sú už na 

sklade, Kľúče C2 pôjdu čoskoro do tlače. Obe učebnice (ako aj všetky doteraz vydané) si môžete objedná-
vať cez zborového traktátnika. Na príručkách pre učiteľov k týmto dielom sa pracuje a po dokončení budú 
k dispozícii na stiahnutie na webe DSŠ (http://dss.casd.sk/pre-ucitelov/kluce-ucitelia/).

Pripomíname, že k učebniciam Zrnká a Krôčiky sú k dispozícii SAMOLEPKY (objednávajte cez traktát-
nika) a MAĽOVANKY (vo formáte pdf na stránkach http://dss.casd.sk/pre-ziakov/).

Ponuka

Kašlík FAMILY /Věřím v krásu života
CD obsahuje dvanásť kresťanských piesní a štyri inštrumentálne skladby. Obsahom piesní je viera 

v živého Boha a oblasť medziľudských vzťahov. Štýl je väčšinou baladový, nájdeme tu však aj židovské 
a orientálne prvky. V inštrumentálnej časti sa popri klasickej hudbe objavujú i populárne a írske melódie.

CD /67 min./  9,90 €

Doručenie:
•	 samostatná objednávka, poštovné a balné 2,- €
•	 cez traktát alebo osobne /dlhší čas doručenia/ poštovné a balné 0,- €
•	 pri spoločnej objednávke nad 10 ks na jednu adresu poštovné a balné 0,- €

Uvedený produkt si môžete objednať prostredníctvom zborového traktátnika alebo pria-
mo na našej adrese: Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava, tel. 02 4363 3181, info@stu-
dionadej.sk www.studionadej.sk

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

ADRA NOVINKY – AUGUST 2017

ĎALŠÍCH DESAŤ TON SEZAMU NA PREDAJ
Ak ste zvedaví, ako pokračuje náš sezamový 

projekt v Keni, máme pre vás dve dobré správy. 
Ďalších desať ton úrody je pripravených na predaj 
a do prístavu Mombasa v Keni bol z Číny doručený 
náš nový stroj na čistenie sezamu. Vďaka nemu sa 
naše pestovanie posunie o úroveň vyššie – kvalit-
ný bio a fairtrade sezam získa po očistení a triede-



– 4 –

ní ešte vyššiu hodnotu a naši farmári môžu počítať s ešte lepším výnosom za svoju úrodu. 522 farmárskych 
rodín v chudobnej časti Busia v Keni má takto šancu uživiť sa a poslať svoje deti do školy. Stroj bol kúpený 
vďaka výťažku zo zbierky na Charity Bazar International de Luxembourg. Ďakujeme aj vám, že pomáhate 
s nami, má to zmysel. 

DVE OTÁZKY PRE DOBROVOĽNÍKA SAMA
Prečo si sa stal dobrovoľníkom? Pretože som 

chcel spojiť užitočné so zaujímavým. Tá myšlienka 
sa mi v hlave začala formovať už po skončení vy-
sokej školy. Chcel som spraviť niečo, z čoho by mali 
prospech aj iní a pritom vidieť kúsok sveta, možno 
trocha lepšie pochopiť, ako to na tej našej planéte 
skutočne funguje. Čítať o tom, ako ľudia v rozvojo-
vých krajinách žijú, a vidieť to na vlastné oči – to sú dve rozdielne veci. Na to nestačí ani dovolenka, treba 
tam nejaký čas skutočne žiť a byť v kontakte s miestnym obyvateľstvom. 

Čo by si odkázal ľuďom, ktorí chcú vycestovať ako dobrovoľníci? Ísť do rozvojovej krajiny ako 
dobrovoľník je veľká skúška pre každého, kto sa na to odhodlá. Netreba sa však báť, zoznámite sa s množ-
stvom nových ľudí a nielen, že spravíte niečo užitočné a spoznáte cudziu kultúru, ale určite spoznáte lepšie 
aj samých seba. Ja by som dobrovoľníctvo odporúčal v prvom rade tým, ktorí majú úprimný záujem pri-
spieť svojou troškou k pozitívnej zmene vo svete. Nech sa najprv úprimne zamyslia na tým, aké dôvody ich 
k tomuto kroku vedú. Je to síce dobrodružstvo, ale nie dovolenka.

Celý rozhovor s naším dobrovoľníkom Samom, ktorý v Keni strávil dvanásť mesiacov a za svoju nezištnú 
pomoc získal nedávno ocenenie Dobrovoľník roka 2016, si môžete prečítať na www.adra.sk.

BEZ VODY NIE JE ŽIVOT
Spojili sme sa s ďalšími šiestimi neziskovými 

organizáciami, aby sme upozornili na rastúci ne-
dostatok pitnej vody vo svete. Začiatkom septem-
bra ste nás a našich skvelých dobrovoľníkov mohli 
stretnúť v Košiciach, Banskej Bystrici aj v Bratislave 
v žltých tričkách so žltými bandaskami v ruke. 
O tejto akcii a tiež o našej pomoci v oblasti pitnej 
vody ste sa mohli dozvedieť aj v médiách, napríklad 
v denníku SME. Viete, že až 4 100 detí vo veku do 
päť rokov zomrie denne pre znečistenú vodu? Zistite, čo robí ADRA Slovensko a ďalšie organizácie pre to, 
aby sme to zmenili na www.bezvodyniejezivot.sk. 

POMÔŽTE SVETOVÝM ŠKOLÁKOM NA SLOVENSKU
Ešte stále sa môžete zapojiť do pomoci pre 60 školákov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a utiekli 

s rodičmi pred vojnou či prenasledovaním na Slovensko z rôznych kútov sveta. Pošlite im akékoľvek škol-
ské pomôcky – zošity, perá, pastelky, farbičky, pravítka, kružidlá, školské tašky či ruksaky, alebo prispej-
te ľubovoľnou sumou a my všetko potrebné zakúpime za výhodné ceny vo veľkosklade. Pomoc pre tieto 
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deti zabezpečujú OZ Marginal a ADRA Slovensko 
v rámci projektu STEP 3. Zberné miesta školských 
pomôcok (poštou alebo osobne): 

OZ Marginal, Hlavná 68, Košice, kontakt: Daša 
Vranka Knošková, 0948 900 791.

ADRA, Sabinovská 8, Bratislava, kontakt: 
Emília Trepáčová, 0905 579 100.

Ďakujeme! Finančný dar môžete poslať jed-
noducho on-line na: www.adra.sk/svetoviskolaci.

AKO POKRAČUJE POMOC „SPOLU PRE KEŇU“? 
Vo februári tohto roka ste mali možnosť prispieť do mi-

moriadnej zbierky štyroch neziskových organizácií (www.
spoluprekenu.sk), v ktorej sme spolu vyzbierali takmer 29 000 
eur na pomoc ľuďom v núdzi. Ako pokračuje zmierňovanie ná-
sledkov sucha na obyvateľov Turkany? Vďaka partnerom v teré-
ne: opravujeme studne v dedinách, koordinujeme distribúciu 
jedla najohrozenejším domácnostiam a v pohraničných oblas-
tiach, zabezpečujeme jedlo pre dojčiace matky a matky s ma-
lými deťmi v zdravotných strediskách, ako aj jedlo pre škôlky. 
Usilujeme sa o to, aby sa pomoc dostala do tých najodľahlejších 
oblastí. Domácnosti v Turkane získavajú vodu najmä zo studní, 
ku ktorým musia prejsť až desať kilometrov tam a späť. Dediny 
sú roztrúsené po oblasti 1,5-krát väčšej ako Slovensko. Podľa 
prieskumu z júna 2017 je v Turkane až 60 000 detí v ohrození 
života. Ďakujeme, že pomáhate s nami.

ADRA POMÁHA V HURIKÁNOVEJ KRÍZE
Počuli ste o ničivých hurikánoch Harvey, Irma, 

Jose či Maria? Viaceré lokálne pobočky organizácie 
ADRA sú v posledných týždňoch v plnom nasade-
ní. Prípravy na hurikán aj pomoc bezprostredne po 
ňom zabezpečujú pracovníci a najmä dobrovoľníci 
ADRA, ktorí značia evakuačné cesty, distribuujú 
ľuďom vodu, jedlo, hygienické balíčky a pomá-
hajú s odstraňovaním rozsiahlych škôd. Myslíme 
na modlitbách na všetkých ľudí, ktorých životy 
zasiahli tieto hurikány, ale tiež ďalšie prírodné katastrofy, ktorých je stále viac. A takisto myslíme na všet-
kých našich kolegov, ktorí pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné.

Viac o tom, ako, kde a prečo pomáha ADRA Slovensko, zistíte aj v našej Výročnej správe na www.adra.sk. 
Ďakujeme za vašu podporu.



Plán návštev zborov

dôležité akcie v októbri 2017

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. 

VydaVateľstVo adVent-orion Ponúka
Deti, viete, ako sa pečie chlebík? Možno 
áno, veď recepty sú všakovaké. No 
o najdôležitejšej prísade do každého 
chlebíka sa nepíše nikde. Prezradí vám 

ju až Tánička v jednom z príbehov tejto knižky. A jej kamaráti vám 
zas ukážu, ako sa podeliť, nebáť, ísť príkladom druhým alebo ako sa 
zachovať skutočne kamarátsky. Aj oni sa to museli naučiť na vlastnej 
koži vo veľkej záhrade plnej kvetov, ktorú voláme svet.

192 strán, 16 x 18 cm, viaz.

október 7. 14. 21. 28.
Pavlík M. výbor GK  Banská Bystrica 1 Bratislava 1

Čík P. kazateľské SR Michalovce  Bratislava 1

kern B. kazateľské SR Bánovce n/B. Banská Bystrica 1 Bratislava 1

Márföldi d. kazateľské SR Račkova Dolina VL Frýdlant n/Ostravicí Bratislava 1

Bielik S. kazateľské SR Bánovce n/B. Banská Bystrica 1 Bratislava 1

kolesár F. kazateľské SR Račkova Dolina VL A Bratislava 1

Plachý J. kazateľské SR  Master Guide KPP Stret. učiteľov DSŠ

Špalek r. kazateľské SR    

novota J. kazateľské SR    

Soós B. kazateľské SR B. Soós/prenos Poprad/Rakúsy  

6. – 8. Celoslovenské kazateľské s manželkami Bešeňová
6. – 8. OLD Pathfinder
13. – 15. Výzvy lásky Račkova Dolina
14. Vysviacka modlitebne Bánovce nad Bebravou
19. Správne rady AO, ŠN a ADRA Považská Bystrica
27. – 29. Rodinná víkendoFka Štrbské Pleso
28. Ordinácia kazateľa Mareka Riečana Bratislava 1
28. Únijné stretnutie učiteľov DSŠ Morava

cena 8,- ¤

V záhrade  
a dalšie príbehy´

Marcela Bieliková


