
Duch Dnešnej Doby

Každé obdobie v dejinách sa vyzna-
čuje určitou náladou, resp. duchom, kto-
rým daná spoločnosť momentálne žije. 
Údajne sa dejiny opakujú v troch etapách. 
Začnime napríklad obdobím diktatúry. 
V tomto zriadení dominuje silný vodca 
a v spoločnosti panujú pevné pravidlá. Po 
určitom čase však tento stav prerastie do 
revolúcie (spoločnosť má silnú potrebu sa 
oslobodiť) a prichádza druhá etapa – de-
mokracia. Prichádza zvyčajne na kratšie 
obdobie, počas ktorého si spoločnosť plný-

mi dúškami užíva slobodu takmer vo všetkom. Ale takmer nebadane, postupne táto dlho očaká-
vaná sloboda prerastie do anarchie. Každý si robí, čo chce, a tvrdí, že má na to právo. Odrazu 
v spoločnosti vzniká túžba po poriadku. Ľudia sú unavení, sklamaní, potrebujú silného vodcu, 
pevný režim, ktorý by jasne definoval, čo je dobré a čo zlé. A je tu opäť diktatúra.

Je to pohľad, ktorý zrejme nie je ďaleko od pravdy. Tento článok však nie je o politike. Podobné 
nálady sa totiž nevyhýbajú ani členom nášho spoločenstva. Dovolím si tvrdiť, že to, čo prežíva 
spoločnosť, má na nás oveľa väčší vplyv, ako by sme boli ochotní pripustiť. Čím sa vyznačuje 
dnešná spoločnosť a čo sa silne dotýka našich spoločenstiev? POCHYBNOSŤ! Dnes sa pochybu-
je o všetkom a o všetkých. Vzniká neuveriteľné množstvo rôznych názorov na politiku, nábožen-
stvo, stravovanie, liečenie chorôb, očkovanie, budúcnosť... prezentovaných tak dôveryhodne, že 
to zmätie nejedného rozvážneho človeka. Ako keby sme strácali silu a schopnosť brániť sa pred 
pochybnosťou. CASD nie je výnimkou. A tak na našej púti môže vyvstať otázka, ktorá vôbec nie je 
nová. Vedie Boh našu cirkev, alebo nie?

Často si ju kládli aj Izraeliti putujúci do zasľúbenej zeme. Reč je tu o národe, ktorý dostal 
mnohé svedectvá o tom, že nie Mojžiš vedie tento ľud, ale Hospodin. Napriek tomu bol Mojžiš 
obviňovaný, napádaný a odmietaný. Viackrát čelil otvorenej vzbure, napríklad v 4. Mojžišovej 16 
kapitole. Zaujímavé však je, že títo vzbúrenci boli skalopevne presvedčení, že ich vedie sám Boh. 
Všetci veľmi dobre vieme, že práve putovanie do zasľúbenej zeme je predobrazom novozákonnej 
cirkvi. A cirkev nie je ľudské, ale Božie ustanovenie, o čom čítame v Skutkoch 20,28: „A tak tedy 
majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste 
pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou...“ a tiež v 1Kor 1,2; 1Kor 12,12-31; Ef 2,20-22; Ef 
5,25,27; 1Tim 3,15; Zj 12,17. 

Pochybnosti zvyčajne predchádza ZÁBUDLIVOSŤ. Spomenieme si ešte, odkiaľ a kam nás náš 
dobrý Pán priviedol? Posilňuje našu vieru vedomie toho, že Boh sa nikdy nevzdal svojho ľudu? 
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oznamy

A to ani vtedy, keď padli ako národ do hriechu, až na samé dno. Áno, môžeme byť vystavení 
situácii, keď nás naše zmysly budú presviedčať o niečom inom. Pokiaľ však svoju vieru pokorne 
postavíme na svedectve Písma, obstojíme. Teším sa na ten víťazný deň. Aj vy?

Rastislav Špalek, vedúci oddelenia KE

Nový web pre ženy!
Milé sestry, mám veľkú radosť, že odteraz môžete vo svojich mobilných te-

lefónoch, tabletoch, notebookoch otvárať nové únijné webové stránky na http://
zeny.casd.cz.

Veľmi si prajem, aby ste si tieto stránky obľúbili a našli na nich inšpiráciu, potešenie, povzbu-
denie, informácie. Verím, že nás budú smerovať bližšie k Bohu, k sebe navzájom a povedú aj do 
nášho vnútra. 

Renáta Chlebková
Radi by sme vás, milé ženy, pozvali na jedinečnú sobotu 29. 5. 2016, ktorá má názov „Staré 

cnosti pre novú dobu“. Témou Príslovia 31 nás povedie sestra Denise Hochstrasser, ktorá skvelo 
vedie oddelenie Služby žien pri EUD. Túto sobotu budeme mať možnosť prežiť duchovné na-
dýchnutie sa cez inšpiratívne slová, vstupy, chvály, ďalej nás čaká dobré jedlo, maškrtenie a milé 
prekvapenie ☺. Ďakujeme vašim blízkym, že vám vytvoria zázemie, aby ste mohli vyraziť do 
Havířova – do Kina Centrum a spoločne s mnohými ďalšími sestrami mohli obnovovať vo svojom 
srdci staré cnosti pre dnešnú dobu. Veríme, že to bude nádherný čas stretnutia sa s Hospodinom, 
s vašimi priateľkami a aj samých so sebou. Tešíme sa na vás, znamenité ženy! 

Tím SŽ MSS
Registrácia bude prebiehať od 15. 3. do 15. 5. na http://zeny.casd.cz. Aj keď sa akcia koná na 

Morave, je otvorená aj pre vás z rôznych kútov Slovenska.
Za oddelenie Služby žien pri SZ CASD Ivana Márföldiová

Deň rozdávania literatúry
Dátum 16. 4. 2016 je v kalendári našej cirkvi ozna-

čený ako „Deň rozdávania misijných kníh“. Boli by 
sme radi, keby tento dátum neostal iba na papieri, ale 
bol malým impulzom na službu ľuďom prostredníctvom 

literatúry. Vo vydavateľstve Advent-Orion máme pre vás k dispozícii knihy na darovanie – Veľká 
nádej, Za hranice predstavivosti, Obdivuhodné tajomstvá prírody – rastliny a Obdivuhodné 
tajomstvá prírody – zvieratá. Posledné tri tituly vrátane časopisu Za obzorom 2013 sú určené 
najmä na výstavy „Stvorenie“, ktoré sú naplánované na tento rok v Topoľčanoch a v Trenčíne 
a na budúci rok v Martine, Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Leviciach a v Seredi. V súvislosti 
s verejnými evanjelizáciami Kornelia Novaka sme pripravili a vydali knihy Na scéne, Princípy 
vypočutých modlitieb, Božia láska, spravodlivosť, zákon, súd, trest a milosť, Krst Duchom 
Svätým a Božie uzdravenie, V harmónii s Bohom a pripravujeme ešte knihu Dôkaz o Bohu. 
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Okrem toho máme v ponuke knihy Cesta ku Kristovi, Výchova – 1 €, Pohoda a zdravie – 1,50 € 
alebo celú sadu Dráma vekov – 5 kníh v akcii za 25 €. Na ďalšie duchovné knihy vám ponú-
kame zľavu 30 % na všetky naplánované evanjelizačné akcie schválené výborom zboru na 
celý tento rok a na darovanie pre priateľov do konca júna 2016. Všetky naše publikácie nájde-
te buď na www.adventorion.sk, alebo v ponuke u zborového traktátnika, prostredníctvom ktorého 
si ich môžete objednať. 

S prianím Božieho požehnania za oddelenie evanjelizácie František Kolesár,  
za oddelenie knižnej evanjelizácie Rastislav Špalek a za vydavateľstvo Advent-Orion Ján Muntág

2 % môžu urobiť rozdiel
Niekedy stačí len veľmi málo a zmeniť sa toho môže veľa. Aj tento rok majú fyzické a právnické 

osoby možnosť rozhodnúť, na aký účel budú použité 2 % z ich daní. Legislatíva Slovenskej repub-
liky tak umožňuje podporiť občianske združenia, neziskové fondy a organizácie, ktoré sa podieľajú 
na podpore a ochrane zdravia, poskytovaní sociálnych služieb, podpore a rozvíjaní telesnej kultú-
ry, vzdelávania, ochrane životného prostredia a v neposlednom rade aj organizácii dobrovoľníckej 
činnosti.

Daň, ktorú fyzické, právnické osoby a zamestnanci odvádzajú štátu, tak môže byť čiastočne ur-
čená aj na podporu občianskych združenie Pathfinder či  Život a zdravie. O využití dvoch percent 
môžu daňoví poplatníci rozhodnúť do 31. marca, respektíve 30. apríla 2016. Tlačivá a podrobné 
informácie o tom, ako určiť 2 % vašich daní práve jednej z týchto organizácií, nájdete na ich webo-
vých stránkach: www.pathfinder.sk alebo www.zivotazdravie.sk

Audio Biblia – Stará zmluva
Po niekoľkomesačnej práci vám konečne prinášame zvukový 

záznam všetkých starozmluvných kníh v podaní popredných slo-
venských hercov. Text je podľa najnovšieho ekumenického vyda-

nia. Jednotlivé knihy SZ sú na 6 CD-ROM-och /1. – Mojžišove knihy, 2. – Historické knihy I, 
3. – Historické knihy II, 4. – Múdroslovné knihy, 5. – Prorocké knihy I, 6. – Prorocké knihy II/ vo 
formáte mp3. Integrovaný prehrávač je kompatibilný s väčšinou operačných systémov. Celkový 
čas záznamu je 83 hodín.

1 CD-ROM 5,90 €
Séria SZ /6 CD/  28,30 €
Dopredaj za znížené ceny
DVD Príbehy písané životom, 2. séria /papierový obal/ 1,20 €
Down Home in Texas /VHS/ 0,50 €
Evanjelium p. Matúša /VHS/ 0,50 €
Naozaj sen 1, 2 /VHS/ 0,50 €
Preplnené srdce /VHS/ 0,50 €
prázdne videokazety SONY E120, E60  0,30 €
Darujeme prázdne obaly na videokazety a audiokazety

Na uvedenú novinku Audio Biblia si môžete uplatniť navyše zľavu 20 % do 30. 4. 2016 pri objed-
naní 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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Z Chorvátska do Grécka a ďalšie 4 princípy 
efektívnej pomoci

V aprílovom Spravodajcovi sa dozviete viac o tom, čo sa 
podarilo spraviť v rámci humanitárnej pomoci poskytovanej utečencom v Chorvátsku, a tiež prečo sme 
A tím (humanitárny tím ADRY Slovensko) presunuli do Grécka. Ďalej vám predstavíme ďalšie 4 princípy 
efektívnej pomoci blížnemu.

3. Snaž sa zlepšiť postavenie človeka v núdzi prostredníctvom zamestnania, pôžičky, 
investície. Dary využívaj zriedka, len na posilnenie úspechov daného človeka.
Požičať chudobnému, nie dať, je základom obojstranne prospešného vzťahu, pre ktorý je 
charakteristická zodpovednosť a rešpekt. Ide o vzťah výmeny, ktorý vyžaduje, aby ten, 
kto požičiava, zodpovedne zvážil riziko, pričom nedochádza k narušeniu dôstojnosti toho, 
kto si požičiava. Takýto vzťah vytvára dôveru a vzájomný rešpekt. Ďalšou možnosťou je 
investovanie do aktivít, nápadu toho, kto nemá kapitál, pričom je potrebný podnikateľský plán, 
zhodnotenie rizika a nastavenie zodpovednosti.

4. Podriaď vlastné záujmy potrebám tých, ktorým chceš slúžiť.
Záujmy organizácie, ktorá pomáha, môžu veľmi ľahko prevládnuť nad záujmami tých, ktorým 
pomáha. Ak je cieľom zboru alebo cirkvi pripraviť inšpirujúcu, obohacujúcu misijnú skúsenosť 
pre svojich členov, tak skutočné záujmy chudobných (napr. vzdelanie, stabilné zamestnanie) 
môžu byť potlačené do úzadia a označené za príliš komplexné a časovo náročné. Dať na 
prvé miesto potreby chudobných a až potom vlastné záujmy pomáhajúcej organizácie si 
vyžaduje zmenu v prístupe a myslení. Akokoľvek môže byť táto zmena náročná, stojí za to, 
pretože prispeje k tomu, aby naša služba bola efektívnejšia.

5. Pozorne načúvaj ľuďom, ktorým chceš pomôcť. Všímaj si najmä to, čo ostáva 
nevypovedané. Nevyslovené pocity môžu obsahovať podstatné vodidla na zvolenie 
efektívnej služby.
Človek, ktorému sa snažíme pomôcť, nemusí byť ochotný poodhaliť celý svoj príbeh každému, 
kto mu chce pomôcť, a môže mať na to rôzne, aj legitímne dôvody. Zastrašovanie, obava 
z posudzovania, strach, že ho prestanete podporovať, obava, že bude vyzerať nevďačne 
a pod. Matka snažiaca sa nájsť oblečenie pre svoje dieťa v sociálnom šatníku môže mať 
zábrany povedať dobrovoľníkovi, ktorý ju obsluhuje, že jej ako pracujúcej osobe nevyhovujú 
otváracia hodiny šatníka.
Ale rovnako ako lekár, ktorý sa snaží vyšetrením určiť správnu diagnózu a podľa toho nastaviť 
liečbu, tak aj ten, kto chce pomáhať efektívne, by sa mal naučiť pozorovacím schopnostiam, 
umeniu klásť vhodne zvolené otázky, používať intuíciu a vnímať aj to, čo ostalo nevypovedané. 

6. Nadovšetko nepoškoď druhému.
Každá zmena vedie k následkom. Rast zboru môže viesť k zvýšenej premávke v deň 
bohoslužby, chov oviec k vytváraniu pasienkov na úkor inej plochy. Hoci nemôžeme predvídať 
všetky možné následky našej služby, mali by sme sa snažiť dopredu vyhodnotiť, aký môže 
mať naša služba dosah na životy ľudí. Predtým, než sa horlivo pustíme do služby, je dobré  
venovať čas premýšľaniu a zisťovaniu, aké nechcené následky môžu mať naše dobré skutky. 
Nevytvárame prílišnú závislosť chudobného od toho, kto mu pomáha? Nemôžu takéto aktivity 
napokon úplne podkopať schopnosť človeka, ktorému sa pomáha, postarať sa o seba sám 
v budúcnosti?1

Daniel Kaba

1 Text je prevzatý z publikácie Robert D. Lupton,  Toxic Charity: How Churches and Charities Hurt Those They Help, Harper 
Collin Publisher, 2011.
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Humanitárna intervencia v Chorvátsku sa presunula do Grécka

Humanitárny tím ADRA Slovensko bol v chorvátskom tranzitnom tábore pre utečencov Slavonski 
Brod prítomný v priebehu mesiacov január a február 2016. Počas nášho pôsobenia týmto táborom prešlo 
približne 100 000 ľudí. Náš tím spolu so slovenskými a českými dobrovoľníkmi  poskytol pomoc približne 
300 ľuďom denne, čo znamená spolu skoro 18 000 utečencom primárne zo Sýrie a z Afganistanu. 
Pomáhali sme najmä pri činnostiach v rámci tábora, distribúcii materiálnej pomoci a poskytovali sme 
psychosociálnu pomoc ohrozeným skupinám utečencov (rodinám, starým a chorým, deťom a pod.). 
V teréne sme pôsobili, ako jedna z mála organizácií prítomných v tábore, 24 hodín denne. Súčasťou 
tímu bol aj prekladateľ z jazykov darí, pašto a farsi, ktorého služby boli v tábore veľmi žiadané. 

Nášmu tímu sa spolu s dobrovoľníkmi (ktorých bolo dokopy 40) podarilo rozdistribuovať 8 ton 
materiálnej pomoci, ktorá bola zabezpečená aj vďaka cirkevným zborom.  

Začiatkom marca sa náš A tím presunul z Chorvátska do Grécka, kde je momentálne väčšia potreba 
pomoci. Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov od začiatku roka 2016 do dnešného 
dňa prišlo do Európy cez Grécko viac ako 120 000 utečencov (prevažnú časť tvoria utečenci zo Sýrie 
– 44 %, Afganistanu – 29 % a Iraku – 18 %). Po záchrane a registrácii utečencov sú títo premiestňovaní 
na pevninské Grécko najmä cez prístavy v Aténach a Thessalonikách, odkiaľ pokračujú ďalej k hranici 
s Macedónskom, do hraničného mesta Idomeni. Na základe skúsenosti z Chorvátska a prieskumu 
potrieb utečencov v Grécku sa náš pôvodný tím rozšíril o psychologičku a tlmočníka z arabského jazyka. 
V súčasnosti sa nachádza priamo v Idomeni a okolí mesta Thessaloniki, kde je pripravený čeliť stále sa 
meniacej situácii.

V mene ADRY by sme radi poďakovali všetkým zborom, ktoré sa zapojili do finančnej 
a materiálnej zbierky alebo nám pomohli s ubytovaním dobrovoľníkov pred ich cestou do 
Chorvátska. Poďakovanie patrí aj členom zborov, ktorí nám ako dobrovoľníci pomáhali priamo 
v teréne. Bez vašej pomoci a podpory by sme to nedokázali. 
Viac o pôsobení ADRY Slovensko priamo v teréne môžete sledovať na Facebooku, na stránke 
„Utečencom som bol tvárou v tvár“ alebo na našom blogu „On the way“ (http://adraslovakia.tumblr.com/).

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

(v tvare IBAN: SK48 0200 0000 0049 7524 1312),  
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 základným princípom 
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ako sú humánnosť, nezávislosť, nestrannosť a neutralita, 
s dôrazom na efektivitu rozvojovej spolupráce.



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v apríli

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. – 3. Školenie učiteľov DSŠ Račkova Dolina
1. – 3. Konferencia o rodine Trenčín
3. Výbor SZ CASD Považská Bystrica
4. Správne rady AO, ŠN, ADRA Považská Bystrica
7. – 10. Konferencia pracovníkov s mládežou (KPM) Žilina
9 Regionálne stretnutie vodcov – východ
8. – 10 Konferencia o rodine Trenčín
16 Okrskové stretnutie vedúcich oddelenia Zdravia Banská Bystrica
23. Múzička Lučenec
28. 4. – 1. 5. Školenie lektorov Život a zdravie Liptovský Mikuláš
29. 4. – 1. 5 Radcovský kurz 2 Pacov

apríl 2. 9. 16. 23. 30.
Pavlík M.   Bánovce n. B.   
Škrla M. Pov. Bystrica    
Kern B. Košice 2 Trenčín Bánovce n. B. Martin Lipt. Mik. LLU
Márföldi D. Vaďovce Brezno KD – Ježonky PB – kapláni Rankovce
Bielik S. Žilina Piešťany Spiš. N. Ves Bratislava 1 Krupina
Kolesár F. Košice 1 A A Púchov Vaďovce
Špalek R.  Lučenec   
Kučera J.   B. Bystrica 2  Lipt. Mik. LLU
Soós B. BA-Dúbravka Rankovce  Nitra 1 Fiľakovo

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 týchto humanitárnych kríz: povodne v Bosne 
a Hercegovine, ozbrojený konflikt na Ukrajine, situácia po tajfúne Haiyan na Filipínach.


