
Kráľ bez Kráľovstva, alebo  
      Kto je tu sKutočne chudobný?

Luk 4:18-19

Viac ako dve miliardy ľudí 
žijú v extrémnej chudobe, čiže 
zo sumy menšej ako dva doláre 
na deň. 10 miliónov detí zomrie 
každý rok na choroby, ktorým 
možno predísť. 800 miliónov 
dospelých ľudí je negramot-
ných, teda nevie čítať a písať.

V práci pre organizáciu ADRA sa často stretávame s inak chudobný-
mi a navštevujeme rôzne kráľovstvá. 

Vchádzam do starého spustnutého sanatória na predmestí Kyjeva, 
v ktorom žije 120 ľudí, ktorí boli svojím spôsobom donútení opustiť svoje 
domovy na polostrove Krym. Sú to prevažne etnické menšiny ako Tatári, 
rodiny ukrajinských vojakov alebo jednoducho prodemokraticky alebo 
inak zmýšľajúci ľudia. Zhruba 5 000 takýchto „utečencov“ je registro-
vaných najmä v Kyjeve a Ľvove. Odhaduje sa, že neregistrovaných je 
ešte viac. Už to nie je len konflikt v nejakej vzdialenej africkej krajine, ale 
v susednom štáte. 

Premýšľam, ako sa tí ľudia asi cítia a spomínam si na jednu anke-
tu – Hlasy chudobných, uskutočnenú Svetovou Bankou, ktorej nóvum 
spočívalo v opýtaní sa chudobných na to, čo je to chudoba. Bieli bohatí 
ľudia väčšinou opisujú chudobu inak ako chudobní v krajinách s nízkymi 
príjmami. Chudobní opisujú svoj stav prostredníctvom psychologických 
a sociálnych pojmov (hanba, menejcennosť, bezmocnosť, poníženie, 
strach, beznádej, depresia, sociálna izolácia). Bohatí ako nedostatok 
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materiálnych vecí uvádzajú skôr jedlo, peniaze, čistú vodu, lieky, býva-
nie atď. Hlavným problémom sa zdá byť strata zmyslu, cieľa a nádeje. 
Vidíme, že problém chudoby prekračuje hranice materiálnej dimenzie, 
a preto aj riešenia musíme hľadať mimo nej. Definovanie chudoby je 
pritom dôležité, lebo spôsob, akým definujeme chudobu, hrá úlohu pri 
určovaní riešení.

Môžeme rozlišovať medzi (i) chudobou duchovnou: panteizmus, ate-
izmus, materializmus, (ii) chudobou existencie: napr. pocit menejcennos-
ti/mesiášsky syndróm a pod. a  (iii) chudobou sociálnou: vykorisťovanie, 
závislosť, úžerníctvo a tiež (iv) chudobou správcovstva: napr. lenivosť/
workoholizmus. Všetky tieto 4 oblasti predstavujú 4 základné vzťahy − 
k Bohu, k sebe samému, k spoločnosti a k stvorenstvu. Všetci sme ro-
zorvaní a chudobní, len každý iným spôsobom. Kým neprijmeme svoju 
vzájomnú rozorvanosť, naša práca s ľuďmi s nízkymi príjmami spôsobí 
pravdepodobne oveľa viac škody než úžitku. Skutočné zmiernenie chu-
doby je zrejme možné len cez zmierenie vo všetkých 4 typoch vzťahov.

Nastupujeme do lietadla a ja sledujem, ako sa červený prach usadil 
na každom milimetri môjho oblečenia a batožiny. Odlietame z najmlad-
šieho štátu sveta – všetko najlepšie k tvojim druhým narodeninám, po-
myslím si. Južný Sudán − jeden z najchudobnejších štátov sveta, ktorý 
sa osamostatnil v roku 2011 po 50-tich rokoch občianskej vojny, v ktorej 
zahynulo viac ako 2,5 milióna ľudí. Dva týždne po mojom návrate do 
Európy sa etnický konflikt v tejto krajine opäť rozhorel...

V jednom výskume sa pýtali veriacich ľudí, prečo podľa nich prišiel 
Ježiš Kristus prvýkrát na Zem? Odpoveď drvivej väčšiny znela: „Aby za 
nás zomrel na kríži a my sme mohli dostať život večný... v budúcnosti..., 
aby nás zachránil.“ Len malé percento respondentov uviedlo: „Aby zajatí 
boli oslobodení, slepí videli, chromí chodili... už tu a teraz!“ Na inom 
mieste Ježiš hovorí: „Božie kráľovstvo už prišlo.“

Aj na prvý pohľad drobné rozdiely a dôrazy v odpovediach na túto 
otázku majú významný vplyv na spôsob nášho života. Môžeme už tu na 
Zemi budovať kráľovstvo a ignorovať Kráľa. Ale môže sa tiež stať, že 
sa tak zameriame na náš duchovný život a na Kráľa, že zabudneme, že 
jeho kráľovstvo už prišlo. Kráľovstvo bez Kráľa alebo Kráľ bez kráľov-
stva? Alebo existuje ešte tretia možnosť?

Daniel Kaba
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AKO ZVLÁDNUŤ DOSPIE-
VANIE SVOJHO DIEŤAŤA

Dospievanie je právom považované za 
najrizikovejšie obdobie ľudského života. Vaše 
dieťa, včera ešte veselé a bezstarostné, sa 
naraz zmení na vzdorovitého tínedžera, kto-
rý hľadá sám seba, skúma, čoho všetkého je 
schopný, a vytvára si vlastný pohľad na svet.

Je ťažké prizerať sa, ako aj napriek všet-
kým vašim snahám a dobre mieneným radám 
robí vaše dieťa chyby, ktoré môžu ovplyvniť 
jeho budúcnosť. Ale vydržte! Toto obdobie 

netrvá večne. Aj keď to s dospievajúcim máte teraz naozaj ťažké, pokúste sa ho akcep-
tovať a majte ho radi.

164 strán, 11 x 12,5 cm, viaz.

Nancy van Peltová

UMENIE RIEŠIŤ  
KONFLIKTY

Každý konflikt skrýva v sebe určité riziká. 
Spory medzi dvoma ľuďmi, ktorým na sebe 
záleží, by však nemali mať deštruktívny cha-
rakter. Ak si osvojíte umenie riešiť konflikty 
konštruktívnym spôsobom, nebudete sa im 
musieť vyhýbať. Napriek všetkým nedorozu-
meniam budete mať istotu, že si navzájom 
patríte. Konflikty už nebudú ohrozením vašej 
vzájomnej dôvery, ale naopak, cestou k hlb-
šiemu vzťahu a zrelosti.

164 strán, 11 x 12,5 cm, viaz.

cena 4,- ¤

cena 4,- ¤



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v júni:

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. 

1. KE Porada KE Slovensko Vrútky
6. − 8. KP Oblastné stretnutie pathfinderov
13. − 15. OM Nalaď sa! 
17. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE
20. − 22. OM Mládežnícka bohoslužba
24. SZ Výbor Slovenského združenia Bratislava

Jún 7. 14. 21. 28.

Badinský K. Rankovce R R Bratislava 2 

Popovič O. Blatné 
Remety Piešťany R R 

Bielik S. Bánovce n/B Lipt. Mikuláš Brezno Poprad 

Kolesár F. A A A R

Soós B. Praha 
Londýn. Gerlachov

Plachý J. Púchov

Byrtus S. Michalovce  

Vydavateľstvo Advent-Orion s.r.o., Šafárikova 9, 038 61 Vrútky vypisuje výberové konanie 
na kumulované miesto pracovníčky skladu, expedície, sekretariátu a upratovačky v bu-
dove vydavateľstva
Základné požiadavky: Členka Cirkvi adventistov siedmeho dňa, vydatá
Požadované vzdelanie: Stredoškolské s maturitou
Požadované znalosti a predpoklady: Počítačové znalosti - WORD, EXCEL, internetová komuni-
kácia, e-mail, www, ovládanie strojopisu a pravopisu, dobrá znalosť slovenského jazyka, základy 
angličtiny, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, čestnosť, manuálna zruč-
nosť, pracovitosť, poriadkumilovnosť, pedantnosť, organizačné schopnosti, korektné vystupova-
nie, vodičský preukaz skupiny B
Náplň práce: Sekretárske a administratívne práce, práca s programom skladovej evidencie, prijíma-
nie a vybavovanie objednávok osobne, telefonicky, cez e-shop a internet, vystavovanie faktúr, práca 
s registračnou pokladňou, evidencia a príprava účtovných podkladov, balenie kníh a expedícia, práca 
v sklade, čiastočné jazykové korektúry, komunikácia so zákazníkmi, upratovanie.
Prihlášky so svojím profesijným životopisom zašlite na adresu vydavateľstva do 30. 6. 2014.


