
Ľud nádeje

„Nikto nedáva viac ako ten, kto dáva 
nádej.“ (L. N. Tolstoj)

Ak by niekto mal byť ľudom nádeje, 
potom sú to kresťania. Kto iný vlastní také 
nádherné zasľúbenia ako oni? Nech už nás 
čaká v tomto roku čokoľvek, môžeme si byť 
istí, že jediný, kto nás nesklame, je Boh. 
Učme sa i v nasledujúcich dňoch, týždňoch 
a mesiacoch spoliehať na Jeho nádherné 
zasľúbenia: „Anjel Hospodinov táborí vôkol 
tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich.“(Žalm 
34,8) „Ak zostanete vo mne a moje slová ak 

zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám.“ (Ján 15,7)
Ako Božie deti máme tú prednosť, že sa môžeme učiť chodiť v stopách nášho Spasiteľa. Od 

neho sa môžeme učiť dôvere a spoliehaniu sa na nebeského Otca. O ňom čítame: „Prítomnosť 
Otca obklopovala Krista a stretlo Ho len to, čo nekonečná láska pripustila pre požehnanie sve-
ta. V tom bol zdroj Jeho útechy a je tiež i našej. Kto je naplnený Kristovým Duchom, zostáva 
v Kristovi. Čokoľvek by sa mu prihodilo, to pochádza od Spasiteľa, ktorý ho obklopuje svojou 
prítomnosťou. Nič iné sa ho nemôže dotknúť, len to, čo dopustí Pán... Všetky skúsenosti a okol-
nosti života sú Božími spolupracovníkmi, prostredníctvom ktorých nám je prinášané dobro... Boh 
nevedie svoje dietky nikdy inakšie, než ako by sami chceli byť vedení, keby už na začiatku vedeli 
výsledok a mohli poznať nádheru úmyslov, ktoré plnia ako Boží spolupracovníci.“ (MH: 479-488)

Tieto krásne zasľúbenia sa vzťahujú na všetkých Jeho služobníkov aj v dnešnej dobe. Len On 
vie, čo je pred nami a čo nás čaká. Vie, do akého sveta nás posiela ako poslov nádeje, pretože 
svojmu Otcovi povedal: „Ja som im dal tvoje slovo a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo 
sveta, ako ja nie som zo sveta. Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od 
zlého. Zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta.“ (Ján 17,14-16) Pán Ježiš to povedal aj o nás. On 
prišiel na svet, aby ho zmenil. Nikomu sa to nepodarilo tak, ako Jemu. Tou istou úlohou poveril 
aj kresťanov predošlých generácií. Ich poslaním bolo meniť svet a za žiadnu cenu nedovoliť, aby 
svet zmenil ich. Poslaním každého kresťana súčasnej generácie je to isté: meniť svet, v ktorom 
žije, a nedovoliť, aby svet zmenil jeho. A práve o to sa chceme spoločne usilovať po celý tento 
rok. Ako kazatelia sme začali rok požehnaným kazateľským stretnutím, kde sme sa nanovo roz-
hodli dovoliť Pánu Bohu, aby nás zjednotil v láske a použil ako poslov nádeje v našich zboroch. 
Spoločne pripravujeme program JOEL, prostredníctvom ktorého chceme povzbudiť a pripravovať 
členov našich zborov, aby sa stali poslami nádeje pre naše Slovensko. Veď aj na nás sa vzťahujú 
slová Pána Ježiša: „A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna 
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Oznamy

i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami 
po všetky dni až do skonania sveta.“ (Mat 28,19-20) Túžime splniť Jeho poverenie a stať sa pre 
našich blížnych ľuďmi nádeje, aj čo sa týka ich budúcnosti. Preto nepôjde hlavne o to, aby sme 
lásku len teoreticky kázali, ale o to, aby sme im ju prakticky preukazovali. Veď neexistuje kratšia 
cesta k blížnemu, než je skutočná láska... 

Postavil nám do cesty trpiacich, aby v nás prebúdzal kresťanský súcit a lásku.“ (Z pokladu 
svedectiev s. 260)

Bohumil Kern, predseda SZ CASD

Modlitebný týždeň oddelenia kresťanského domova

V týždni od 6. do 13. februára 2016 prebehne vo zboroch aj v rodinách celej našej ČS únie 
CASD modlitebný týždeň oddelenia kresťanského domova. Autorom tohtoročných prednášok 
pod názvom „Manželstvo, raj alebo peklo?“ je únijný vedúci oddelenia, brat Radomír Jonczy. 
Prednášky sú k dispozícii na stiahnutie v elektronickej verzii na www.casd.sk vo formáte PDF ale-
bo v tlačenej forme u zborových traktátnikov SZ CASD. 

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Pieseň lásky

Láska bola, je a večne bude tým najsilnejším putom na svete. 
Ľúbostné vyznania medzi ženou a mužom z čias dávno minu-

lých sú silou svojich emócií toho dôkazom. Aj dnes znejú ako strhujúca pieseň lásky, sú jej 
posolstvom. Stačí sa do nich len započúvať...

Prinášame vám kompletnú nahrávku biblickej knihy Pieseň Šalamúnova v podaní Lucie 
Hurajovej a Martina Kaprálika. Intímnu atmosféru dopĺňa inštrumentálna hudba.

CD – DA /25 min./   3,90 € 

Trvalé zníženie cien
Majstrova šifra    4,90 €
Naozaj sen /2-DVD/   8,90 €
Evanjelium podľa Jána   8,90 €
Byť fit je hit! /2-DVD+CD-ROM/  6,90 €
 
Na uvedenú novinku si môžete uplatniť štandardnú zľavu 20 % do 31. 3. 2016 pri objednaní 

prostredníctvom vášho traktátnika alebo priamo na našej adrese: Štúdio Nádej, Cablkova 3, 
821 04 Bratislava, tel.: 02 4363 3181, studionadej@casd.sk, www.studionadej.sk

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej
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Milí čitatelia,

ADRA Slovensko sa spolu s vedením Slovenského združenia 
CASD rozhodla prinášať vám každý mesiac pravidelné informácie aj 

v tlačenej forme prostredníctvom Spravodajcu. Okrem hlavného článku tu môžete nájsť aj aktu-
álne správy o činnosti ADRA a najmä možnosti, ako podporiť našu prácu alebo sa do nej zapojiť.

Nejde o nahradenie alebo duplikovanie nášho elektronického ADRA newslettra, hoci časť 
obsahu sa môže prekrývať.

Je pomáhať ľahké alebo ťažké?

Pri nakladaní nákupu do auta pred supermarketom, na prechádzke v centre mesta alebo pri 
sedení na lavičke v parku k vám pristúpi človek bez domova so slovami: „Nemám kde bývať, 
pomôžete mi? Potrebujem dve eurá. Boh vám žehnaj!“ Ako zareagujtete?

Dobrovoľníci z cirkvi vás pozvú, aby ste sa zapojili do prípravy vianočných balíčkov pre 
sociálne slabé rodiny. Čo spravíte?

V roku 2011 odpovedali traja významní ľudia, ktorí sa venujú sociálnej práci, na otázku, či 
máme dávať peniaze ľuďom v núdzi, ktorí si ich od nás pýtajú, takto:

Prvý: „Áno, samozrejme. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. (Mat 10,8). Nie je našou 
úlohou, aby sme posudzovali iných, či sú hodní našej pomoci, alebo nie. Boh je sudca, nie 
my. Ako naložia s tým, čo im dáme, je medzi nimi a Bohom. Máme ich milovať a dávať bez-
podmienečne.“

Druhý sa vyjadril: „Dať niekomu peniaze pomôže najmenej, je to najmenej trvalé riešenie 
a mali by sme ho zvoliť až po vyčerpaní iných možností. Väčšina takýchto ľudí v núdzi a bez 
domova pomoc zneužíva. Nájdite im ubytovanie, dajte im najesť a začleňte ich do komunity, 
ktorá sa o nich môže postarať. Veď čo povedali Peter a Ján chromému mužovi, keď si od nich 
pýtal peniaze? Peniaze nemáme, ale môžeme ťa vyliečiť.“

Tretí povedal: „Dať niekomu peniaze? To v žiadnom prípade! Rýchly dar je ako lacná láska. 
Nemôžeme vedieť, či je príbeh človeka v núdzi pravdivý, či peniaze nepoužije na alkohol a pod. 
Podporovať lenivosť, nemorálnosť alebo sebadeštrukčné správanie predsa nemôže byť činom 
lásky. Písmo hovorí, aby sme stáli na strane chudobného, ale nie, aby sme konali nezodpoved-
ne. Ľudia väčšinou viac potrebujú lásku ako peniaze.“

Tri rôzne názory na stupnici dávať/pomáhať od „áno, vždy“ cez „niekedy“ po „nikdy“. Ktorý 
preferujete vy?

Sú sviatky, ktoré majú deti rady – Mikuláš alebo napr. Vianoce. Deti po celom svete sa tešia 
na darčeky, nedočkavo vyzerajú z okna a navzájom sa snažia uhádnuť, čo ktoré z nich dostane. 
Zrazu zazvoní zvonček, deti netrpezlivo vyskočia a ich matka ide ku dverám pozdraviť dobrovoľ-
níkov, ktorí stoja na prahu s darčekmi v rukách. Na tvári sa jej na chvíľu mihne nervózny úsmev, 
keď od nadšených usmiatych ľudí preberá množstvo krásne zabalených krabíc. V tom pohnutí 
a atmosfére si nikto nevšimne, ako sa otec detí potichu vytratí z miestnosti. Nikto okrem matky.
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Deti sa nedočkavo vrhnú na darčeky a počas toho, ako trhajú obaly, aby sa čím skôr dostali 
k darčekom, sa jedno z nich spýta, kde je otec. Na matkinu odpoveď, že išiel na nákupy, nikto 
nereaguje. 

Jeden z dobrovoľníkov po rokoch tejto aktivity hovorí: „Nikdy som si neuvedomil, ako je otec 
a jeho pozícia v takejto rodine oslabovaná v jeho vlastnom príbytku, pred zrakmi jeho manžel-
ky a detí. Ako mu je takýmto spôsobom naznačené, že sám nedokáže zaobstarať darčeky či 
živobytie pre svoju rodinu. Ako sa jeho žena snaží, aby deti nevideli, v akej trápnej situácii je 
ich otec a ako si postupne zvykajú na to, že super darčeky prichádzajú zadarmo od bohatších 
ľudí mimo ich rodiny.“

Čo znamená pomáhať? Je ľahké pomôcť druhému človeku? Čo chceme dosiahnuť našou 
pomocou? Môže aj dobre myslená pomoc obdarovanému uškodiť?

Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že pomáhať je jednoduché alebo že premýšľanie nad 
vyššie uvedenými otázkami je strata času a bez zbytočného teoretizovania by sme sa radšej 
mali pustiť do práce.

V kontexte viacerých veršov môžeme oscilovať medzi Ježišovými výrokmi: „Ak chceš byť 
dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi...“ (Mat 
19,21) až po názory ako „Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok“ 
(Prísl 14,23).

„Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať 
milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8)

Dve slovné spojenia – zachovávať právo a milovať milosrdenstvo – sa úzko dotýkajú toho, 
ako pomáhať.

Zachovávať právo – spravodlivosť – znamená férový, rozumom odôvodnený, zodpovedný 
prístup, to znamená, ako zaobchádzame s iným človekom alebo ako robíme rozhodnutia. 

Milosť je súcit, láska, odpustenie, zvlášť prejavené niekomu, nad kým máme nejakú autoritu 
alebo moc. Milosť bez spravodlivosti môže byť lacná, nezodpovedná, vytvárajúca závislosť ob-
darovaného od darcu. Naopak spravodlivosť bez milosti je prístup chladný, neosobný, založený 
viac na právach ako na vzťahoch. 

Dnes sa čoraz viac ľudí, jednotlivcov, mimovládnych organizácií, cirkví, firiem a rôznych 
neformálnych skupín viac zapája do nejakej formy pomoci pre druhých, do sociálnej práce. Ak-
tivity s deťmi, rozdávanie potravín, prevádzkovanie sociálneho šatníka, poukázanie 2 % z daní, 
organizovanie verejných zbierok, benefičných koncertov, zasielanie DMS správ, misijné výlety 
do chudobných krajín a pod.

Tzv. priemysel dávania, súcitu s druhými ľuďmi je vo všeobecnosti vnímaný ako čosi veľmi 
cnostné a zmysluplné. Je však zarážajúce, že jeho výsledky sú tak málo podrobované kritické-
mu hodnoteniu.

Rozdávanie jedla ľuďom bez domova v Bratislave, vianočné balíčky pre deti z chudobných 
rodín na strednom Slovensku, kopanie studní v Južnom Sudáne, pomoc farmárom v Keni, to 
všetko sa zdá byť ako veľmi prospešné úsilie. Tí, ktorí sú však v každodennom kontakte s pri-
jímateľmi týchto štedrých skutkov pripúšťajú, že takáto pomoc može narobiť viac škody ako 
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úžitku. Ako? Vytváraním závislosti a likvidovaním osobnej angažovanosti prijímateľa pomoci. 
Keď robíme za ľudí v núdzi to, na čo majú schopnosti urobiť sami, tak ich ešte viac oslabujeme.

Tieto úvahy sa týkajú nielen rozvojových, chudobnejších krajín, ale aj tých vyspelých. Aj šesť 
rokov po ničivom hurikáne Katrina sa viacero cirkví a organizácií snažilo v meste New Orleans 
distribuovať zadarmo potraviny a oblečenie pre „obete“ tejto krízy. Keď však humanitárna po-
moc v správnom čase neprerastie do rozvoja, potom súcit s ľuďmi v núdzi ich môže uvrhnúť do 
ešte väčšieho stavu pasivity a závislosti od pomoci zvonka.1

V budúcom Spravodajcovi sa môžete tešiť na článok o šiestich princípoch efektívnej pomoci.

Ako sa môžem zapojiť:

- Dobrovoľník do Chorvátska
•	Chceš si vyskúšať, ako funguje humanitárna pomoc v praxi? 
Naďalej hľadáme dobrovoľníkov ochotných na týždeň vycestovať na humanitárnu pomoc 

utečencom. Projekt trvá do 30. 04. 2016.

- Stážist(k)a
•	 Chcel/a by si viac nazrieť do kuchyne rozvojovej a humanitárnej organizácie a získať 

skúsenosť v tejto oblasti? Prihlás sa na stáž do našej kancelárie v Bratislave.

- Dobrovoľník do zahraničia (Keňa, Albánsko atď.)
•	 Ak máš chuť a myslíš si, že by si bol/a prínosom, prihlás sa do nášho programu zahranič-

ného dobrovoľníctva. Nové kolo sme už otvorili, preto ti odporúčame prihlásiť sa čím skôr.

Viac informácií nájdeš na www.adra.sk, našom FB profile ADRA Slovensko alebo 
napíš na: office@adra.sk

Tešíme sa na teba!

Naďalej trvá aj verejná zbierka na pomoc utečencom. Prispieť môžete:
• Prevodom na číslo účtu 4975241312/0200,  

(v tvare IBAN: SK4802000000004975241312), variabilný symbol: 11601152.  
V poznámke uveďte skratku „REF“.

• Zaslaním SMS správy v sume 2 eurá v tvare DMS ADRA (DMS medzera ADRA)  
na číslo 877.

O nás:
ADRA Slovensko je nezisková, mimovládna organizácia, pôsobiaca na Slovensku od roku 

1993 s partnerskými pobočkami siete ADRA vo viac ako 100 krajinách sveta. Hlási sa k základ-

1  Článok je inšpirovaný publikáciou Robert D. Lupton, Toxic Charity: How Churches and Charities Hurt Those 
They Help, Harper Collin Publisher, 2011.



Plán návštev zborov

Dôležité akcie vo februári

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. 

Február 6. 13. 20. 27.

Pavlík M. Bratislava 1   Žilina

Kern B. B. Bystrica 2 Košice 1 R D

Márföldi D. Nitra 1 PB - kaplani KD - Ježonky Spiš. Nová Ves

Bielik S. Trnava Fiľakovo Revúca Levice

Kolesár F. B. Bystrica 1 Košice 2 Trenčín Lučenec

Kučera J. Poprad B. Bystrica 2   

Soós B.  Žiar n. Hronom  Brezno

5. – 7. Múzička Kežmarok
6. Okrskové stretnutie vedúcich oddelenia Zdravia Poprad
6. – 13. Týždeň kresťanského domova a manželstva
14. Výbor OZ KP
13. Okrskové stretnutie vedúcich oddelenia Zdravia Banská Bystrica
19. – 21. Vodcovský kurz 30+/Regionálne Áčka
28. 2. – 6. 3. Jarný týždeň s Milenou Mikulkovou Trenčín

ným princípom rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ako sú humánnosť, nezávislosť, 
nestrannosť a neutralita s dôrazom na efektivitu rozvojovej spolupráce.

Pôsobíme v týchto sektoroch: 
Zahraničie – voda, sanita (WASH), poľnohospodárstvo, Fairtrade, potravinová bezpečnosť, 

podpora sociálneho podnikania, zahraničné dobrovoľníctvo, budovanie kapacít mimovládnych 
organizácií.

Slovensko – rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.

V roku 2014 sme vyslali našich pracovníkov do nasledujúcich humanitárnych kríz: povodne 
v Bosne a Hercegovine, ozbrojený konflikt na Ukrajine, situácia po tajfúne Haiyan na Filipínach.


