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koho som ja blížny ?

Sestry a bratia, drahí priatelia! Ocitli sme sa spolu s našimi spoluobčanmi
v neľahkej dobe poznačenej koronavírusom. Hrozí nám nákaza, naša sloboda je
obmedzovaná, negatívne správy na nás
doliehajú a zápasíme možno aj o to, čo by
sme mali hlásať či robiť, na čo by sme sa
mali zamerať my kresťania, teda tí, ktorí
sa hlásime k Ježišovi Kristovi. Aké evanjelium máme zvestovať, aká je prítomná pravda
pre toto obdobie?
Nemôže sa nám stať, že posadnutosť informáciami, horúčkovitá snaha spojiť ich s nejakým biblickým textom, nekonečné jalové diskusie o pozadí svetových udalostí, snaha o teoretizovanie a filozofovanie nad vecami, ktoré nám náš Pán nezjavil, nás dovedú
k tomu, že nám to podstatné bude unikať? Je zameranie sa na seba, na náš duchovný
výkon a dosiahnutie bezhriešnosti naozaj tým evanjeliom, ktoré máme dnes svetu prioritne zvestovať? V čase, keď ľudia trpia, frflú, šomrú a hromžia na všetko a všetkých okolo
nás, sú ako nalomené trstiny klátené vetrom, máme k nim pristúpiť, zdrviť ich tvrdým
posolstvom o súde a necitlivo ich konfrontovať s našou dogmatikou? Toto je ten čas, kedy
by sme hrôzami apokalyptických výjavov a zmesou vlastných konšpirácií mali apelovať
na ich pocit strachu a prehlbovať u nich depresiu?
Známe podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi je zarámované do rozhovoru medzi Ježišom a istým znalcom zákona. Na začiatku kladie zákonník otázku Ježišovi: „Kto je môj blížny?“
(Luk 10,29) Po prerozprávaní podobenstva sa roly vymenia. Na záver už kladie otázku Ježiš
zákonníkovi: „Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“
(Luk 10,36) Zákonník reaguje takto: „On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ (Luk
10,37a) Nechtiac musí konštatovať, že skutočným blížnym v danom príbehu bol nenávidený
Samaritán s nebiblickou dogmatikou. Skláňa svoju hlavu. Nemá silu vysloviť slovo Samaritán
v súvislosti s preukázaným milosrdenstvom. Hovorí o ňom ako o tom, kto preukázal milosr-

denstvo. Napokon zahanbený odchádza. Ježiš ho vyprevádza so slovami: „Choď a rob aj ty
podobne!“ (Luk 10,37b)
Milí priatelia, nemôže sa stať, že aj v tomto čase koronavírusu tí, ktorí nemajú také poznanie biblickej pravdy ako my, nás dnes zahanbujú rovnako ako Ježišom spomínaný Samaritán
pravoverných Židov svojej doby? Ako pristupujeme k tým, ktorí neveria tak ako my? Všimnime si, ako Ježiš počas svojho života neustále konfrontoval Židov so správaním Samaritánov
a pohanov. Nedávno som čítal: „Nestačí iba poznať budúcnosť. Nestačí mať správnu
teológiu. To, ako sa správame k tým, ktorí s nami nesúhlasia, je často omnoho dôležitejšie ako otázka, na ktorej sa s nimi nedokážeme zhodnúť. Skúškou nášho adventizmu môže byť vzťah s... človekom, ktorý tvrdohlavo nesúhlasí s naším chápaním konca.“ (Jon
Paulien, Čo Biblia hovorí o konci času, str. 83)
Ježiš nás teda nevedie k otázke: „Kto je môj blížny?“ ale on ju obracia a pýta sa: „Komu
som ja blížny?“ Ako to je so mnou? Ako to je s tebou, milý priateľu? Som blížnym pre ľudí,
s ktorými žijem, stretávam sa, pracujem či relaxujem? Som blížnym pre tých, ktorí mi nie sú
sympatickí, veria inak ako ja alebo sú mojimi nepriateľmi? Ježiš nás vyzýva: „Choď a rob aj ty
podobne!“ Vyzýva k praktickej evanjelizácii... Je na nás, ako mu odpovieme.
Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Oznamy
MIMORIADNE OPATRENIE, COVID-19:
Milé sestry a bratia, vzhľadom na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ktorá je uverejnená vo VESTNÍKU vlády Slovenskej republiky ročník 30, vydaného dňa
13. novembra 2020, Čiastka 16/2020, pod číslom 24, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské
združenie, obnovuje vo svojich zboroch a skupinách spoločné sobotné bohoslužby od soboty 21. novembra 2020. Kazatelia a poverení zástupcovia zborov a skupín sú zodpovední za dodržanie všetkých
zdravotno-hygienických ustanovení predmetného dokumentu v miestach svojho pôsobenia. Prosíme
členov i návštevníkov cirkevných zborov a skupín, aby sa riadili ich inštrukciami.
Robíme tak v súlade s uvedeným rozhodnutím štátu, vo vedomí svojej zodpovednosti pred Bohom i ľuďmi. Pozývame vás všetkých spoločne sa modliť a zodpovedne sa rozhodovať tak,
aby sme neohrozovali bezpečnosť tých, medzi ktorými sa pohybujeme. Podrobné informácie nájdete v dole uvedených dokumentoch. Dokumenty štátnych orgánov sú vyvesené na Úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, na Informačnom portáli
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Úradu vlády Slovenskej republiky a vo Vestníku vlády uverejňovanom na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Chceme vás v tejto situácii povzbudiť k modlitbám a štúdiu Božieho slova. Nezabúdajme hľadať
všetky možnosti praktickej pomoci tým, ktorí ju v našom okolí potrebujú alebo sú na ňu odkázaní.
Vedenie SZ CASD, predseda: František Kolesár,
tajomnik: Daniel Márföldi a hospodár: Samuel Ondrušek
Pripájame dôležité informácie a linky:
Odkaz na webovú stránku, kde neustále aktualizujeme všetky informácie týkajúce sa
koronavírusu vrátane dôležitých dokumentov vzťahujúcich sa na aktuálnu situáciu, nájdete tu:
https://www.casd.sk/mimoriadne-opatrenie/
Odkaz na právne záväzné dokumenty Úradu verejného zdravotníctva SR, tzv. „Úradná tabuľa“:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144
Webová stránka Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
http://www.uvzsr.sk/
Webová stránka Ministerstva vnútra SR, kde sa uverejňuje Vestník Vlády SR:
https://www.minv.sk/?2020-2
Neustále aktualizovaná oficiálna webová stránka Slovenskej republiky o koronavíruse:
https://virus-korona.sk/
Odkaz na neustále aktualizovaný Facebookový profil SZ CASD:
https://www.facebook.com/szcasd/
Odkaz na neustále aktualizovaný Instagramový profil SZ CASD:
https://www.instagram.com/szcasd/
Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Slovenská humanitárna misia v UGANDE
Pandémia COVID-19 nás obyvateľov Európy sužuje hlavne pre nepríjemné obmedzujúce opatrenia, preplnené nemocnice a ekonomické
dôsledky.
Na Africkom kontinente je však situácia odlišná. Väčšina ľudí žije
dosť izolovane vo svojich dedinách, preto sa nákaza nešíri tak rýchlo,
ako sme sa obávali. No obmedzenie pohybu a zatvorenie hraníc spôsobuje katastrofálne problémy pri zaistení sezónnych prác v poľnohospo–3–

dárstve a tiež v prístupe kupujúcich a predávajúcich na trhu.
Dôsledky? Počet hladujúcich v Afrike prudko rastie. David
Beasley, výkonný riaditeľ Svetového potravinového programu OSN (WFP) uviedol, že počet ľudí trpiacich podvýživou
porastie do konca roka o 80 percent a túto situáciu prirovnáva k „Hladomoru biblických rozmerov“. Ohrozených je viac
ako 60 miliónov obyvateľov Afrického kontinentu.
Sme radi, že Marek Soos s manželkou Sandrine už pracujú v Kampale na rozbiehaní našej humanitárnej misie
v Ugande. Radi sa s vami budeme deliť o aktuálne správy
o ich práci.
V rámci prípravy navštívili aj farmu
na pestovanie priesad a zeleniny metódou
hydropónie – teda v živných roztokoch –
aby nadviazali kontakty a nazbierali cenné
skúsenosti. Medzi časom pokračuje nákup
potrebného zariadenia, traktora, náradia
a strojov na rozbehnutie našej farmy na pestovanie priesad.
Ako sa zapojiť?
Aj vy sa spolu s nami môžete zapojiť do systematickej podpory tejto misie. Pomáhame v lokalite,
kde žije 120 000 ľudí na malých pozemkoch a ich obživa závisí od toho, čo si sami dopestujú.
Prajeme si, aby sa projekt „Misia Afrika“ stal spoločným misijným plánom našich zborov. Je to
príležitosť spoločne sa zapojiť do služby, ktorá mení životy.
• Staňte sa systematickým podporovateľom Slovenskej misie
Aj malý, ale pravidelný dar pomôže rozbehnúť veľké dielo.
• Pomôžte nám budovať sieť sponzorov a donorov projektu.
• Pravidelne podporujte na modlitbách náš ADRA tím, Mareka a Sandrine, ktorý pôsobí
na misii. Ich služba je náročná, ale s Božou pomocou to môžu zvládnuť.
ADRA Slovensko pre financovanie projektu otvorila špeciálny účet:
SK65 8330 0000 0020 0179 0154, do poznámky: „Misia Afrika“
Svojím systematickým darom sa každý z nás môže stať súčasťou našej misie.
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Rezervoár na pitnú vodu v Libanone je potrebné „už len pripojiť“
V Libanonskej obci Hay El Shaab Wal Zahraa v oblasti Baalbek ADRA
Slovensko v spolupráci s ADRA Libanon vybudovala rezervoár na pitnú
vodu s objemom 500 m3. Poslúži ako zdroj čistej a vyhovujúcej vody pre
miestnu komunitu 29 000 obyvateľov – Libanončanov aj prisťahovalcov
z vojnou zmietanej Sýrie. Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore
SlovakAID.
Rezervoár je už hotový a úspešne prešiel aj
testovaním a kontrolou technických komisií. Ostal
len jediný problém – jeho pripojenie na zdroj
vody a vodovodnú sieť, čo mala zabezpečiť
miestna samospráva a vodárenská spoločnosť.
Situácia po výbuchu v Bejrúte však vohnala krajinu
do ťažkej ekonomickej krízy a samospráva nemá
dosť prostriedkov na realizáciu pripojenia. Preto

aktuálne riešime v spolupráci s vodármi,
samosprávou, našou ambasádou v Bejrúte
a ďalšími partnermi, ako spojiť rôzne zdroje
a čím skôr vodný zdroj odovzdať do prevádzky,
aby mohol slúžiť svojmu účelu.

Pomoc pre DSS na Slovensku
Seniori sú stále najohrozenejšou skupinou počas
pandémie COVID-19. Zákaz návštev a prísna karanténa v domovoch sociálnych služieb ich na jednej strane
chráni pred nákazou, ale izolácia od rodín a minimálny pohyb k ich zdraviu vôbec neprispieva.
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Pomáhať s osobným kontaktom teraz nie
je aktuálne, preto sme našu pomoc zamerali
na distribúciu hygienických a dezinfekčných
potrieb, ktoré máme k dispozícii vďaka sponzorským darom a podpore z ADRA International. Pre DSS v Krajnom sme mohli odovzdať
aj nábytok a vybavenie do nových priestorov,
ktoré darovala spoločnosť AT&T. Sme radi, že
môžeme spájať donorov s tými, ktorí pomoc
potrebujú.
Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Zo života kolportéra
Všetko som mala pripravené. Knihy už len doručiť, keď do toho prišiel koronavírus
a školy sa zo dňa na deň na dlhý čas zatvorili. Nikto nevedel, čo bude, vládla neistota
a obavy. Telefóny nikto nedvíhal a keď zdvihol, odpovede zneli obdobne: „Momentálne
nie, možno, nevieme, skúste potom...“ Po mnohých pokusoch však pri jednom telefonáte pani
zástupkyňa ZŠ svoj záujem potvrdila. Radosť smerovala s vďačnosťou k Pánu Bohu. Pri odovzdaní
kníh som jej ponúkla Cestu lásky na darovanie. Veľmi sa potešila, začala v nej so záujmom listovať.
Duchovná tematika jej bola blízka. Povedala, že ju ponúkne aj pani riaditeľke, s tým, že aj ju určite
obohatí. Stretnutie bolo veľmi príjemné a povzbudzujúce. Stretávanie sa so zákazníkmi je aj bude
ťažšie, namáhavejšie, ale nad všetkým stojí predsa Pán. On plánuje, pripravuje, inšpiruje, my sa
máme podriaďovať a učiť sa, ako rozumieť Jeho vôli.
Oddelenie knižnej evanjelizácie

Nikto by nemal byť sám
„Extrémna osamelosť“ – tak sa nazýva kniha, ktorú už pred viac ako
40 rokmi napísala jedna lekárka o deťoch a dospelých s autizmom (vtedy
sa ešte nepoužíval termín „poruchy autistického spektra“). Názov vyjadruje
pocity a prežitky hlavných postáv niekoľkých príbehov, v ktorých sa autor–6–

ka pokúsila čitateľom priblížiť svet ľudí žijúcich s autistickými poruchami. Osamelosť spojená s autizmom nie je spôsobená samotnou poruchou, ale veľmi odlišným spôsobom myslenia a pohľadu
na svet u osôb s autistickými poruchami, než ako toto všetko vidí ich okolie. Typickú triádu prejavov
autistických porúch tvoria odlišnosti v komunikácii (deti s autizmom niekedy nehovoria vôbec alebo
hovoria veľmi zvláštnym spôsobom), vo vnímaní a imaginácii (títo ľudia sa často až rituálne sústredia na detaily a nedokážu vnímať komplexný celok) a v sociálnych vzťahoch (prejavujú sa extrémne
uzatvorene, ťažko nadväzujú vzťahy s okolím – dokonca aj so svojimi rodičmi a blízkymi, niekedy sa
vyhýbajú aj priamemu telesnému kontaktu a ťažko si osvojujú pravidlá sociálneho správania, čo sa
občas označuje aj ako „sociálna slepota“).
Pravdou je, že prejavy autistických porúch sú veľmi rozmanité, príčiny v podstate neznáme, a napriek
tomu, že počet detí s týmito diagnózami narastá, okolnosti sú veľmi neprehľadné a okolo týchto porúch
i možností prevencie a intervencie stále existuje celý rad mýtov a tajomstiev. Nie je napr. pravda, že
všetky deti s autizmom sa nerady maznajú – pravdou je, že skôr vyjadrujú svoju náklonnosť voči druhým
a naopak prijímajú ich náklonnosť úplne odlišným spôsobom ako ostatné deti. Niekedy trvá veľmi dlho,
kým to rodičia rozpoznajú a pochopia – a najmä matky veľmi strádajú chýbajúcou odozvou na prejavy
svojej materinskej lásky a aj akousi bezmocnosťou pri výchove týchto detí (obvykle nefungujú bežné
výchovné postupy, deti tiež niekedy môžu reagovať agresívne, keď okolie nerozumie ich potrebám atď.).
Zásadným dôvodom na silnú uzavretosť týchto jedincov je fakt, že okolitý svet im pripadá neštruktúrovaný, nesystematický až chaotický – a tým zároveň neprehľadný a nebezpečný. Možno im vo všetkom
dobre neporozumieme, ale nemusíme ich ponechať uzatvorené v ich ulite a jednoducho ich ignorovať.
Z Biblie predsa vieme, že „nie je dobré byť človeku samotnému“ (Gen 2,18) – a toto slovo platí aj pre ľudí
s poruchami autistického spektra. Vo výchove a vzdelávaní týchto detí existujú napr. niektoré osvedčené behaviorálne prístupy, založené predovšetkým na štrukturácii a vizualizácii (štruktúrované učenie,
štruktúrované inštrukcie apod.). Mali by sme rešpektovať odlišnosti i osobné hranice každého takéhoto
dieťaťa, ale súčasne sa pokúšať hľadať cestu k nemu (do jeho sveta), a okrem toho sa pokúsiť otvárať
a sprístupňovať náš svet pre tieto deti i dospelých. Nie je to ľahké, je to určite dlhá a neistá cesta – ale
s Ježišovou pomocou predsa nie je nič nemožné…
Aj ľudia s poruchami autistického spektra patria do oblasti záujmu Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami – podrobné informácie o tejto službe v našej únii nájdete na webe
bezbarier.casd.cz.
Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSÚ CASD
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Plán návštev zborov

(podľa aktuálnej situácie s pandémiou COVID-19)

december
5.
Pavlík M.
Čík P.
Považská Bystrica
Škrla M.
Zlaté Moravce
Kolesár F.
Piešťany
Márföldi D.
Ondrušek S. Rimavská Sobota
Bielik S.
Soós B.
Majtán M.
Šolc J.
Špalek R.
Novota J.

12.

19.

26.

Martin

Levice

D

Bratislava 2

Prievidza

D

Rankovce

Púchov

D

Nitra 2

Vaďovce

Trnava

BA1-kázanieprenos

Visalaje, Beskydy

Vavrišovo

Bratislava 1

R

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálnu informáciu vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa.

Dôležité akcie v decembri 2020
6.

Výbor Slovenského združenia CASD

Považská Bystrica

11.-13.

INRI road Slovensko

Vavrišovo

13.

Výbor DSŠ

Banská Bystrica

19.

Mládežnícka bohoslužba s darčekmi pre hendikepovaných

Bratislava I

27.

ZBIERKA 13. soboty pre Juhoázijskú divíziu

Aktuálnu situáciu týkajúcu sa plánov akcií, tematických sobôt či zbierok Slovenského
združenia CASD môžete sledovať na tzv. GOOGLE kalendári cirkvi tu:
https://calendar.google.com/calendar?cid=Y2FzZEBjYXNkLnNr
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

