
Služba kázania pri sobotných bohoslužbách 

FEBRUÁR 

Miesto / deň 6. 13. 20. 27. 

Bratislava 1 M. Pavlík  K. Badinský M. Riečan K. Badinský 

Petržalka BA1 J. Muráň  K. Badinský J. Turóci  

Bratislava 2 BA1 M. Riečan J. Muráň M. Riečan 

Dúbravka BA1  BA2 B. Sóos M. Bossanyiová 
 
Dôležité dátumy a podujatia v februári:  
5. - 7.  Múzička      Kežmarok 
6.  Okrskové stretnutie vedúcich oddelenia Zdravia  Poprad 
7. 14. 21. 28. Spoznaj svoj dar     BA, Ferienčíkova 5 
6.-13.  Týždeň Kresťanského domova   zbory 
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 
 
Pravidelné týždenné stretnutia: 
Pondelok:  modlitebné stretnutie   Cablkova  18:00 hod. 
  biblické štúdium   Dúbravka  18:30 hod. zmena 
Streda:   modlitebné stretnutie seniorov  Ferienčíkova  10:00 hod. 

stretnutie mládeže   Cablkova  18:00hod.   
biblické štúdium   Petržalka  18:00 hod. 

Štvrtok:  cvičenie – fitness   Ferienčíkova  17:00 hod. 
Piatok:   stretnutie mládeže    Cablkova  17:00 hod. 
Sobota:   stretnutie učiteľov sobotnej školy   08:40 hod. 

Sobotná škola - štúdium Božieho slova   09:30 hod. 
Kázanie Božieho slova    10:50 hod. 

Modlitby za manželstvo a rodinu 

Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto 

tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev. A tak i každý z vás bez výnimky 

nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu.  (List Efezským 5,31-33) 

 
Kontakty: 
Zbor Bratislava 1 Cablkova ul. č. 3, 821 04; ba1.casd.sk 
Zbor Bratislava 2, Ferienčíkova ul. č. 5, 811 04; ba2.casd.sk 
Skupina Petržalka, Wolkrova ul. č. 4 
Skupina Dúbravka, M. Sch. Trnavského 2/A (kostol ECAV) 
Zborový kazatelia: Karol Badinský, tel: 0905 302 793, e-mail: kbadinsky@casd.sk 
Marek Riečan, tel: 0917 338 362, e-mail: mriecan@casd.sk 
www.casd.sk 
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FEBRUÁR 2016 

PRINCÍPY RAJSKÉHO MANŽELSKÉHO SPOLUŽITIA 

„Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil.“ (1Moj 2,15) 

 
Raj – odveká túžba ľudstva 
Kto z nás by po ňom netúžil? Raj – miesto večnej pohody, blaha, rozkoše, dobra, hojnosti, mieru, 
lásky, zdravia, nesmrteľnosti... Ľudia ho hľadajú celé tisícročia. Starí Sumeri verili, že niekde 
existuje ostrov, na ktorom sa nestrieda horúce leto s mrazivou zimou, ani úmorné sucho s prívalmi 
dažďa; ostrov bez nebezpečných šeliem so stromami obsypanými vzácnymi diamantmi. Možno 
všetci vládcovia starovekých civilizácii snívali o tom, že ak im bohovia pomôžu, podarí sa im 
vybudovať takýto raj. Po raji túžili aj židovskí mesiáši. Pod zástavou kresťanskej viery oň usilovali 
katolíci i protestanti. Pod zástavou rozumu sa o jeho realizáciu pokúšali osvietenci. V snahe 
dosiahnuť raj Hitler neváhal spriahnuť sa so samotným diablom. Všetky pokusy o dosiahnutie raja 
však skončili neúspešne. Nepodarilo sa to ani komunistom, ktorí nám štyridsať rokov vtĺkali do 
hlavy, že raj na zemi si vybudujeme vlastnými rukami. Po zamatovej revolúcii v roku 1989 mnohí z 
nás uverili, že s demokratickým zriadením raj konečne nastane. Dnes sa nás v súvislosti s tým 
zmocňuje ťažká dezilúzia. Napriek tomu si s Martou Kubišovou stále pospevujeme: „Někde musí 
být ráj...“ 
 
Raj podľa Biblie 
Prvé kapitoly Biblie hovoria o tom, že na tejto zemi raj už kedysi bol: „Hospodin Boh vysadil 
záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil.“ (1Moj 2,8.9). Posledná 
kniha Biblie tvrdí, že v budúcnosti bude na zemi opäť raj. Jej autor nám tlmočí Božie zasľúbenie: 
„Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.“ (Zj 2,7). Za zmienku stojí aj 
Ježišovo chápanie raja. Teológov svojej doby šokoval konštatovaním: „Príchod Božieho kráľovstva 
sa nedá spozorovať. Ani nepovedia: Hľa, tu je!, alebo: Tamto je! Lebo Božie kráľovstvo je medzi 
vami.“ (Luk 17,20.21). Podľa týchto slov raj nemusí byť vždy nejaké miesto. Ježiš upozorňuje na 
raj ako stav duše. Kúsok takého raja priniesol na túto zem pred dvoma tisíckami rokov. Všade, kam 
vkročil, nechával za sebou stopy raja. Preto mohol svojim súčasníkom povedať: „Božie kráľovstvo 
je medzi vami.“ Bol síce ukrižovaný, ale podľa správy zaznamenanej v evanjeliách vstal z mŕtvych 
a vrátil sa k svojmu nebeskému Otcovi. Smutným učeníkom sľúbil, že sa raz vráti, aby tu na zemi 
znova vybudoval raj. Prial si však, aby sme atmosféru raja podľa jeho príkladu prežívali a v jeho 
moci šírili už dnes a tu. 
 
Manželstvo – raj alebo peklo? 
Niektorí skúsení ženáči zvyknú menej skúseným povedať: „Nežeň sa! Je to peklo!“ Mýlia sa alebo 
majú pravdu? Ako kazateľ som dlhé roky varoval svojich poslucháčov pred možným rozpadom 
inštitúcie rodiny. Ktovieako som si však nepripúšťal, že by k niečomu takému mohlo dôjsť. O to 
horšie dnes znášam rozčarovanie z toho, že inštitút rodiny je v súčasnosti naozaj v troskách. 
Najnovšie štatistické prieskumy ukazujú, že na Slovensku sa rozpadá takmer 43 % manželstiev. 
Klesá aj počet uzavretých sobášov. Kým do 90. rokov sa mimo manželstva rodilo menej ako 10 % 



detí, dnes sa 37 % detí rodí nezosobášeným rodičom alebo slobodným matkám. Odklon od 
klasickej rodiny je zrejmý v celej Európe. Slovenská republika patrí síce ku krajinám s vyššou 
rozvodovosťou, no s niektorými severskými a západoeurópskymi štátmi sa nemôžeme porovnávať. 
Európa zďaleka nie je jediný kontinent, ktorý sa musí vyrovnávať s krízou rodiny. Tento fenomén 
by sme nemali podceňovať. To, že rodina dnes prestáva plniť svoju úlohu, je živná pôda pre 
nezdravý egocentrizmus, ktorý je príčinou krízy autorít, poklesu sebaúcty a straty vnútorného 
pokoja. Pribúda ľudí duševne chorých, drogovo a inak závislých, rastie kriminalita, prebúdza sa 
rasová, náboženská a etnická neznášanlivosť. Sexualita, Bohom stvorená na prehlbovanie 
manželského vzťahu, sa stáva platformou na pestovanie nevery, promiskue, perverzity a obchodu s 
„ľudským mäsom“. Absencia tradičnej výchovy sa premieta do života jednotlivcov, rodín i 
spoločnosti. Fundovaní, ale pritom sociálne zanedbaní politici a lídri sa pomaly, ale isto stávajú 
vážnou hrozbou budúcnosti ľudstva. 
Niektorí súčasní psychológovia tvrdia, že nejde ani tak o krízu rodiny, ale skôr o jej premenu na 
novú podobu. Väčšina z nich však bije na poplach. Svojimi prednáškami a publikáciami sa snažia 
zastaviť alebo aspoň pribrzdiť kritický stav súčasnej rodiny. Rozmýšľal som, ktorú zo spomenutých 
publikácii zvoliť ako podklad pre tohtoročný modlitebný týždeň kresťanských rodín našej cirkvi. 
Princípy rajského manželského spolužitia. Určite by bolo z čoho vyberať. Nakoniec mi však ako 
teológovi došlo, že o základných princípoch šťastného manželského spolužitia hovorí aj stará 
múdra kniha – Biblia, a to hneď na prvých stránkach. Preto by som vás tento týždeň rád pozval, aby 
sme si ich spolu prečítali a rozjímali o nich. 
 
Raj nie je len minulosť 
Príbeh o raji čítame obvykle ako príbeh z dávnej histórie. Myslíme si, že nás sa už netýka. Biblia 
však neašpiruje na učebnicu dejepisu. Božím prianím je, aby sme udalosti zo života Adama a Evy 
opísané v knihe Genezis vnímali ako modelový príbeh napísaný na naše ponaučenie. Pretože naši 
prarodičia žili v raji, môžeme povedať, že ich manželstvo bolo rajské manželstvo. Som 
presvedčený, že pri hľadaní riešenia krízy súčasných rodín by sme mali zohľadniť princípy, ktorých 
uplatňovaním sa peklo v manželských vzťahoch môže meniť na raj a postupne získavať pôvodnú, 
rajskú podobu. Príbeh z raja nám stále znovu pripomína, že rajská atmosféra prvého manželstva 
bola daná vzájomným vzťahom oboch partnerov, ich vzájomnou úctou a rešpektom, ich 
spoluprácou na diele, ktoré im zveril Boh, ich odhodlaním k zodpovednému rodičovstvu, 
poslušnosťou Božej vôli a pestovaním spoločenstva s Bohom. 
Moje zamyslenia nebudú dlhé. Prial by som si totiž, aby sme tento týždeň o princípoch rajského 
manželstva nielen čítali, ale o nich spolu aj hovorili a hlavne sa modlili za ich uplatňovanie v 
praktickom živote. Budem sa modliť spolu s vami. Verím, že Božie slovo dokáže aj dnes 
uzdravovať naše nemocné srdce. 
 
Diskusné otázky 
1. Myslíte si, že dnešná rodina sa naozaj ocitla v kríze alebo si len v novej situácii hľadá novú 
podobu? 
2. Mala tradičná podoba rodiny v minulých rokoch aj svoje temné stránky? Ak áno, aké? 
3. Zaujala vás v poslednej dobe nejaká publikácia alebo film s rodinnou problematikou? Ak áno, 
mohli by ste ich odporučiť ostatným? 
4. Voči rodinným krízam nie sú dnes imúnni ani veriaci ľudia. Čo si myslíte, prečo? 
5. Myslíte si, že v našej sekularizovanej spoločnosti môže ešte Božie slovo prispievať k pozitívnej 
zmene ľudského života? Ak áno, v čom spočíva jeho sila? 
6. Prežívate rodinnú krízu alebo viete o niekom, kto by potreboval vašu podporu? Modlite sa. 
Radomír Jonczy, prvá prednáška pre Týždeň Kresťanského domova 2016 

 


