
Služba kázania pri sobotných bohoslužbách 

DECEMBER 

Miesto / deň 5. 12. 19. 26. 

Bratislava 1 D. Márfoldi  Martin Turčan  K. Badinský M. Riečan  

Petržalka M. Riečan J. Muráň  F. Kolesár J. Muráň  

Bratislava 2 K. Badinský M. Riečan B. Soós BA1/Petržalka 

Dúbravka J. Turóci  J. Valky M. Riečan BA1/Petržalka 

 
Dôležité dátumy a podujatia v decembri  
6. Výbor Slovenského združenia   Považská Bystrica 
9. Klub zdravia, (18:00 hod)    Bratislava, Primaciálny palác 
4.-6. Áčko - regionálne stretnutia  
26.  Večera Pánova     Cablkova a Petržalka  
31. Spoločná bohoslužba zborov a skupín v Bratislave Bratislava, Cablkova 
 
Pravidelné týždenné stretnutia: 
Pondelok:  modlitebné stretnutie   Cablkova  18:00 hod. 
Utorok:   biblické štúdium   Dúbravka  18:30 hod. 
Streda:   modlitebné stretnutie seniorov  Ferienčíkova  10:00 hod. 

Stretnutie mládeže   Cablkova  18:00hod.  
Modlitebné stretnutie  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 

I povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal 
robotníkov na svoju žatvu!  (Lukáš 10,2) 

 

OZNAMY A VÝZVY: 
Zasadanie výborov zborov 
7.12.  Cablkova  18:00 hod. 
.12.  Ferienčíkova  18:00 hod. 
 
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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DECEMBER 2015 

 
Stav Božieho ľudu 
Skončil Modlitebný týždeň 2015. Čo bude nasledovať? V rôznych oblastiach života máme veľa 
skúseností s tým, že skutočné zmeny do života prinesie len nový životný štýl, nie kúry, diéty, 
dovolenky, krátky pobyt v horách. Ani v duchovnom živote to nie je inak. Ani jedna modlitba, ani 
jeden týždeň modlitieb nie sú dostatočné pre trvalé zmeny. Oni to môžu len naštartovať. Stav 
Božieho ľudu skutočne potrebuje zmenu. Akú zmenu? Čo by sme mali robiť? 
Skôr než sa pokúsim niečo naznačiť, dám vám do pozornosti niekoľko myšlienok z knihy 
Kresťanská služba od E. G. Whiteovej, ktorá má v slovenskom jazyku názov „Mnoho rúk, jedno 
poslanie“. Kapitola nesie názov „Stav Božieho ľudu“. Napriek tomu, že tieto myšlienky boli 
napísané pred viac ako 100 rokmi veríme, že ich posolstvo je nadčasové. 
 
NEDOSTATOK MISIJNÉHO DUCHA 
Adventisti s. d. majú málo misijného ducha. Keby boli kazatelia a členovia prebudení, neodpočívali 
by tak ľahostajne, keď ich Boh poctil tým, že svoj zákon napísal do ich mysle a srdca. (3T 202) 
Pravý misijný duch opustil zbory, ktoré konali také vznešené dielo. Ich členovia už nehoria láskou 
k strateným a túžbou privádzať iných ku Kristovi. Potrebujeme zapálených pracovníkov. Kto 
odpovie na volanie: „Príď a pomôž nám,“ ktoré zaznieva zo všetkých strán? (4T 156) 
Bolo mi ukázané, že ako Boží ľud sme nedostatoční. Naše skutky nezodpovedajú nášmu vyznaniu. 
Naše vyznanie svedčí o tom, že žijeme v čase zvestovania najslávnejšieho a najdôležitejšieho 
posolstva. Naše úsilie, naša horlivosť a sebaobetavosť však nie sú v súlade s naliehavosťou 
posolstva. Mali by sme sa prebrať z duchovného spánku a Kristus nás oživí. (2T 114)  
Prežívam bolesť pri pomyslení, ako málo našich zborov si uvedomuje svoju zodpovednosť pred 
Bohom. Zapojiť sa do duchovného zápasu nemajú len kazatelia, ale každý muž a žena by mali byť 
ochotní znášať protivenstvá podobne ako Kristus, ktorý nám dal svojím obetavým životom, plným 
sebazapierania, príklad. Aké sebazaprenie prejavili naše zbory? Azda dali peňažné dary, ale nedali 
seba. (GBC, 1893, s. 131) 
Mnohí z Kristových nasledovníkov necítia za ľudí viac zodpovednosti než svet. Žiadosť očí, pýcha 
života, honosnosť a pohodlnosť– to všetko odlučuje vyznávačov kresťanstva od Boha. Záujem 
o misijnú službu majú iba niektorí. Čo treba urobiť, aby sa im otvorili oči a zachveli sa? (GCB, 
1893, s. 132)  (EGW, Mnoho rúk, jedno poslanie, s. 34) 
 
Čo treba urobiť, aby sa nám otvorili oči? Dokonca aby sme sa zachveli? Stav Božieho ľudu je 
popisovaný ako: „neobrátenie“, „nedostatočnosť pred Bohom“, „duchovný spánok“, „neochota 
zapojiť sa do duchovného zápasu“ , sme zaujatí viac tým čo si „žiadajú naše oči“, charakteristikou 
je „pýcha, pohodlnosť až honosnosť“. Spoločná myšlienka pre všetky citáty je, že duchovný stav je 
merateľný tým, aký má veriaci človek, alebo cirkev postoj k záchrane ďalších ľudí. Je to známka, 
že Boží zákon (teda zákon lásky) bol vpísaný do srdca nezmazateľným spôsobom. V tej istej 
kapitole knihy, z ktorej som čerpal predchádzajúci citát je ponúkané aj riešenie. 
 



POTREBA OČNEJ MASTI 
„Členovia našich zborov potrebujú nebeskú masť na oči, aby videli okolo seba príležitosti, ako 
slúžiť Pánovi. Boh opakovane vyzýval svoj ľud, aby šiel na cesty a medzi ploty a nútil vojsť, aby 
jeho dom bol plný. Napriek tomu priamo oproti našim dverám sú rodiny, o ktoré sme neprejavili 
záujem a neukázali im, že nám ide o ich záchranu. Pán vyzýva cirkev, aby sa pustila do práce v jej 
najbližšom okolí. Nesmieme nečinne stáť a pýtať sa: „Kto je môj blížny?“ Pamätajme, že náš 
blížny je ten, kto najviac potrebuje náš súcit a našu pomoc. Je ním každý nepriateľom ranený a 
skrúšený človek. Náš blížny je každý, kto je Božím vlastníctvom.“ (s. 38) 
„Keď cirkvi nebude možné vyčítať lenivosť a nedbalosť, prejaví sa Pánov Duch. Zjaví sa božská 
moc. Cirkev spozná starostlivé vedenie Pána zástupov. Zažiaria jasné a mocné lúče svetla pravdy a 
ako v apoštolskej dobe mnohí sa obrátia k pravde. Pánova sláva osvieti zem.“  (6T 294) (s. 41) 
Pán Boh túži vidieť zmenu u svojho ľudu, tá sa samozrejme prejaví najprv v myslení, vo viere 
a následne až vo výsledkoch. 
Som presvedčený, že cesta k tomu vedie cez modlitbu – modlitebný život. Modlitba ako nový 
začiatok osobnej reformácie a tiež modlitba ako jej pokračovanie. Modlitba osobná, každodenná aj 
modlitby spoločné vo dvojiciach či malých skupinách. Modlitba vedená túžbou byť s Bohom a byť 
mu verný. 
Tak ako sme sa stretávali počas Modlitebného týždňa, alebo sme sa chceli stretávať, tak by to malo 
pokračovať ďalej. Doma manželia, rodina, alebo aj skupina ľudí, ktorí majú k sebe blízko a vedia sa 
stretnúť počas týždňa minimálne raz k modlitbám a spoločnému hľadaniu Božej vôle. 
Nezačíname úplne od začiatku, pár takých skupín sa v Bratislave a okolí pravidelne stretáva. Je 
potrebné pokračovať a vytvárať nové, aby sme následne, až nám Pán dá príležitosť, mohli tých, za 
ktorých sa modlíme k sebe pozvať, alebo s nimi ísť niekde spoločne na prechádzku, na výlet. 
Možností ako tráviť spolu čas je mnoho. Základom je byť s nimi a byť im priateľom a oporou. Byť 
človekom na ktorého sa dokážu spoľahnúť Prajem vám, aby ste sa radi modlili, aby ste si 
pravidelne našli čas a prežívali s Bohom krásne rána alebo dojímavé večery. 
Pomocou a inšpiráciou a aj spôsobom ako si môžeme navzájom odovzdávať skúsenosti, názory, 
zážitky je novo zriadená stránka bunky.casd.sk 
 

        Karol Badinský  
 

Aktuálne informácie 
Výstava Biblii pod názvom „Biblia na cestách“ opäť zavíta do Bratislavy. Od 2. do 17. decembra 
2015 bude v priestoroch Domu kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A. Vždy od pondelka do piatku 
v čase od 9:00 do 18:00 hod. Slávnostné otvorenie bude 2.12. o 18:00 hod. Je to možnosť pozvať 
svojich známych na unikátnu výstavu aj s výkladom histórie biblie, vzniku jednotlivých prekladov 
a ďalších zaujímavostí, ktoré exponáty výstavy ponúkajú. www.biblianacestach.sk 

 

Zo života iných cirkví 
Pravoslávni 
Katolícka aj pravoslávna cirkev tvrdia, že k sebe majú blízko, isté napätie ale existuje kvôli násilnej 
likvidácii gréckokatolíkov po 2. svetovej vojne. K pravoslávnej cirkvi, ktorú podľa tvrdení jej 
predstaviteľov vnútorne riadi priamo Duch Svätý, sa pri sčítaní ľudu v roku 2001 na Slovensku 
prihlásilo viac ako 50-tisíc ľudí. Jej najvyšším predstaviteľom je „Jeho Vysokopreosvietenosť Ján, 
arcibiskup prešovský a Slovenska“, ktorý je zároveň predsedajúcim Metropolitnej rady, správneho 
orgánu cirkvi. Druhým arcibiskupom je „Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj“, pôsobiaci v 
michalovsko-košickej eparchii. 

Kým viaceré zdroje uvádzajú, že cirkev ako taká vznikla odtrhnutím sa od Ríma, ona to označuje za 
historický omyl. Na jej web stránke sa uvádza, že „miestne pravoslávne cirkvi neboli nikdy 
podriadené Rímu, hoci rímsky patriarcha ako biskup prvého hlavného mesta Rímskej ríše sa tešil 
veľkej autorite. Právny vzťah východných patriarchov k rímskemu bol rovnaký, aký bol ich vzťah 
medzi sebou. Nebol to vzťah podriadenosti, ale rovnosti.“ 
 
Rozkol kvôli novinkám 
Hovorca pravoslávnej cirkvi na Slovensku Milan Gerka tvrdí, že informácie o ich údajnom 
odtrhnutí sa šíri katolícka cirkev. „V skutočnosti sa odtrhli oni. Ak si niekto pozrie naše učenie, 
zistí, že naša cirkev dnes učí všetko tak, ako to bolo v pôvodnej cirkvi. Ostatné sa od tohto učenia 
odklonili, čiže sú v rozpore s pôvodnou praxou. My sme za dvetisíc rokov nezmenili nič. RKC 
tvrdí, že Duch Svätý pochádza od Boha Otca aj Syna, my veríme, že len od Otca. To bol jeden z 
dôvodov schizmy medzi východom a západom.“ 
V roku 1054 skutočne nastal veľký cirkevný rozkol. Rímsky patriarcha zrazu stál sám proti štyrom 
– carihradskému, alexandrijskému, antiochijskému a jeruzalemskému. Tým sa nepáčili pomery v 
rímskej cirkvi – postavenie pápeža, odpustky, čiže vykupovanie sa z hriechov, zavádzanie latinčiny, 
povinný celibát kňazov, snahy o prijímanie pod jedným spôsobom a  ďalšie veci. Hovorca Milan 
Gerka vysvetľuje, že to bolo logické, keďže „katolíci začali všetko podriaďovať Rímu, čo v prvom 
tisícročí neexistovalo.“ 
Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik pripomína, že v roku 1965 pápež Pavol 
VI. a patriarcha Atenagoras vzájomne stiahli exkomunikáciu, ktorá obe cirkvi rozdeľovala takmer 
tisíc rokov. „Síce to neznamená plnú jednotu, ale je to výrazný krok k nej.“ 
Neomylný pápež? 
Na otázku, či je pravoslávna cirkev jediná pravá, Gerka odpovedal, že je v nej úplná pravda. „Ak 
iné cirkvi učia isté veci inak ako my, a je to v rozpore s autentickým učením, logicky sú takéto 
nánosy deformáciami a nepravdami. Napríklad odpustky – ak človek úprimne ľutuje svoje hriechy, 
sú mu odpustené, určite za ne nemusí niečím platiť. Podľa nás tiež neexistuje očistec. To, či bude 
človek po smrti účastný na radosti alebo utrpení, záleží na tom, ako žil.“ 
Podľa Kováčika je „vzťah medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou ten najbližší, aký medzi 
kresťanskými cirkvami existuje. Spájajú nás najmä sviatosti, ktorých majú obe cirkvi plný počet, 
teda sedem. Nevyriešenou ostala otázka postavenia pápeža. Aj tu však už niekoľko rokov prebieha 
intenzívny dialóg.“ Gerka blízky vzťah aj dialóg o postavení pápeža potvrdzuje, „ten však ešte ani 
zďaleka nie je na konci. Nie sme s ním v kánonickej ani eucharistickej jednote. Pápež má byť prvý 
medzi rovnými, nie nadriadený, máme problém aj s dogmou o neomylnosti v otázkach viery a 
mravov. Neomylná môže byť len cirkev ako celok, nie jednotlivec.“ 
Zaujímavo v tomto kontexte pôsobia slová pápeža Jána Pavla II., ktorý kedysi v posynodálnej 
apoštolskej exhortácii uviedol: „Zasvätený život neprekvitá len v lone katolíckej cirkvi, zachováva 
si osobitnú životnú silu v mníšskej tradícii pravoslávnych cirkví ako podstatný rys ich totožnosti a 
vzniká či znovu sa objavuje aj v cirkvách a spoločenstvách, ktoré vznikli z reformácie. Vedomie 
tejto skutočnosti stáva sa impulzom ekumenizmu.“ 
Rozdiely medzi RKC a pravoslávnymi 

* podľa RKC Duch Svätý pochádza od Boha Otca aj Syna, podľa pravoslávnych len od Otca 
* pravoslávni neuznávajú pápeža ako najvyššiu autoritu, odmietajú jeho neomylnosť v 

otázkach viery a mravov 
* RKC hovorí o dedičnom hriechu, pravoslávni používajú iný termín – prarodičovský hriech 
* pravoslávni neuznávajú odpustky ani existenciu očistca 
* celibát u pravoslávnych duchovných je dobrovoľný  

              Spracoval Karol Badinský, pokračovanie na budúce 
 


