
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 
Miesto/deň 1. 8. 15. 22. 29. 
Bratislava 1 M. Riečan K. Badinský H. Becz M. Riečan K. Badinský 

Bratislava 2 B. Soós M. Riečan VP K. Badinský M. Homišin H. Becz 

Petržalka K. Badinský J. Turóci J. Muráň J. Obrcian BA1 

Dúbravka T. Braun BA2 P. Januška K. Badinský M. Bossányiová 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA: 
Nedeľa: Klub Pathfinder    Cablkova  nepravidelne 
Pondelok: modlitebné stretnutie Skutky ap.  Cablkova  18:00 hod. 
 biblické štúdium, kniha Skutky ap.  Dúbravka  18:30 hod. 
 mládežnícka bohoslužba   Čajovňa Únik 19:00 hod. 
Utorok:  biblické štúdium, kniha Skutky ap.  Cablkova  11:00 hod. 

biblické štúdium, 1. kniha Jánova  Ferienčíkova 16:30 hod. 
Streda:  stretnutie seniorov, kniha Veľký spor   Ferienčíkova  10:00 hod. 
 stretnutie mládeže    Cablkova  17:00 hod. 
 biblické štúdium, kniha Zjavenie Jána  Petržalka  18:00 hod. 
Štvrtok: cvičenie – fitnes    Ferienčíkova  17:00 hod. 
 Klub Pathfinder, Petržalka   Gessayova 6 17:00 hod. 
Piatok:  stretnutie mládeže     Cablkova  17:00 hod. 
Sobota:  stretnutie učiteľov sobotnej školy  Cablkova  08:40 hod. 

sobotná škola, štúdium Božieho slova    09:30 hod. 
kázanie z Božieho slova     10:50 hod. 

 popoludňajšia pobožnosť   Cablkova  14:00 hod. 
 florbalové stretnutie   ZŠ Drieňová ul. 18:00 hod. 

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA: 
31.3.-1.4. Stretnutie zborových ambasádorov ADRA Račkova dolina 
31.3.-1.4. Školenie učiteľov DSŠ   Tatranská Štrba 
8. Bohoslužba vysielaná cez internet  BA Cablkova 
8. Diakonské zhromaždenie   BA Cablkova 
8. Večera Pánova    BA Ferienčíkova 
13. Zborový výbor BA1   BA Cablkova 
16. Stretnutie seniorov   BA Cablkova 
22. Múzička     Lučenec 
21.-23. Výzvy lásky    Račkova dolina 
28.4.-1.5. Školenie lektorov OZ Život a Zdravie  Liptovský Mikuláš 
28.4.-1.5. Špeciál radcov KPP 
29. Členské zhromaždenie   BA Cablkova   
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) 
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 
Redakcia, preklady a úprava textu: Karol Badinský 

APRÍL 2017 
 
ZNAMENIA DOBY 

Tento termín je adventistom dobre známy. Čakáme na znamenia, ktoré nám ukážu ako 
„ďaleko alebo blízko“ sme od cieľa našej cesty. Nebudem sa zaoberať vzdialenosťou od 
cieľa alebo prorockým časom, ale charakteristikou doby, v ktorej žijeme. A chcem sa 
v tomto zamyslení sústrediť na jeden, podľa mňa v súčasnej dobe významný prvok - 
a tým je pravdivosť. Úmyselne sa vyhýbam výrazu Pravda, lebo v biblickom zmysle patrí 
Bohu a je absolútny. My sa mu môžeme približovať alebo vzďaľovať aj podľa toho aký 
vzťah máme k nositeľovi titulu PRAVDA. 

Vždy v dejinách mali ľudia problém byť úplne pravdiví, teda verní tomu čo sami 
vedeli a vo svojom vnútri považovali za skutočnosť. Ľudská hriešnosť nás presviedča, že 
existuje pre nás výhodnejšia verzia ako tá, ktorú považujeme za pravdivú a to taká, ktorá 
nám umožní získať pre seba čo najvýhodnejšiu pozíciu teraz alebo v budúcnosti. A tak si 
ľudia navykli nehovoriť pravdivo, ale trochu pravdu „vylepšovať“.  

V dnešnej dobe sa tento prvok – nebyť pravdivý resp. hovorenie toho čo chcem, aby 
si druhí mysleli bez ohľadu na skutočnosť, stal silnejší ako realita sama. Všade dookola 
sme svedkami veľkého množstva klamstiev, vymyslených „skutočností“ a prevrátených 
faktov, že hľadať pravdivosť medzi tým je doslova hľadaním ihly v kope sena. 
Klamstvo vo „veciach verejných“, teda v politike je nástrojom takmer bežným, že snaha 
byť pravdivým môže vyzerať naivne a smiešne. A rozhodne nemyslím len na to čo sa 
deje na Slovensku. Tento jav má celosvetové rozmery a týka sa aj „najsilnejších“ na tejto 
planéte. A je treba dodať, že to čo sme my alebo predchádzajúce generácie v minulosti 
považovali za potrubie pravdivosti - teda média, v tomto trende za politikou nijako 
nezaostávajú, pokiaľ ich v snahe informovať účelovo, teda nepravdivo aj nepredbehli. 
Jednoducho povedané klamstvo a prekrúcanie skutočností sa stalo bežným prostriedkom 
komunikácie a následných rozhodnutí pre politikov i novinárov. 
A oblasť práva alebo spravodlivosti sa stala bojom o to, kto zvíťazí akýmikoľvek 
prostriedkami. Hľadanie práva či „spravodlivosti“ v tomto sektore znamená používanie 
vplyvu, šikovnosti či peňazí bez morálky a etiky. Čokoľvek čo dopomôže dosiahnuť 
žiadaný cieľ je prijateľné a teda „pravdivé“. 

Zarážajúce je aj to, akoby to už ľuďom ani neprekážalo. Nepravda, vymýšľanie, 
účelové podávanie informácii sa stalo progresívnym štýlom kultúry súčasnej spoločnosti. 
A bežným ľuďom, ako to už bolo často v dejinách, nezostáva nič iné len sa prispôsobiť. 
Bojovať proti niečomu, čo je všade okolo nás, aj v nás je totiž veľmi ťažké. Snaha 



pravdivosť „vylepšovať, prikrášľovať“ má svoj pôvod ako všetko zlo v hriechu, ktorý je 
súčasťou každej ľudskej bytosti. 

Keď sa pozeráme na tento jav z biblicko-prorockej perspektívy, tak by nás to nemalo 
veľmi prekvapovať. Uvedomujeme si, že od pádu prvých rodičov žijeme v stave hriechu, 
čo má vplyv aj na snahu/túžbu byť pravdivý. Tesne po páde do hriechu Adam aj Eva 
odpovedali na otázku či jedli zo zakázaného stromu účelovým spôsobom, t. z. tak ako im 
to vyhovovalo. Nedokázali priznať úprimne a pravdivo čoho sa dopustili.  

V celých dejinách spoločnosť aj jednotlivci v tom pokračovali ďalej napriek tomu, že 
pravdivosť potrebujeme aj na medziľudskej úrovni a klamstvá nám komplikujú život 
a vnášajú nedôveru. Všetko čo konáme v živote je nutne konfrontované pravdou a tá je 
len jedna. Lož má mnoho podôb. Každý kto ju používa si ju prispôsobuje, ale lož jedného 
zvyčajne nevyhovuje druhému. S lžou, podvodom, klamstvom sa nežije ľahko, ale človek 
bez Boha nemá silu, aby takýto spôsob života zavrhol a bol pravdivý a čestný z princípu. 
Snaha človeka byť pravdivý a útok zla na túto ľudskú túžbu je pozorovateľná v priebehu 
celých dejín ľudstva a to zrejme v každej kultúre. V poslednom čase mám pocit, že 
klamstvo a podvod sa stalo bežným prostriedkom komunikácie/manipulácie 
a dosahovania cieľov. 

Ježiš Kristus na tento jav upozornil vo svoje prorockej reči o  znameniach konca 
sveta: A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. (Mat 24,12) Obidve 
skutočnosti dnes prežívame, teda prejavy neprávosti ako aj dôsledok tohto javu t.j. 
ochladnutie lásky či viery. Apoštol Pavol sa k tomu pripája proroctvom v 2 Tim 3,1-4: 
„Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú 

milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, 

bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, 

zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha“. 

Smutné ale veľmi reálne. V takomto svete žijeme, samozrejme, že nám to prekáža - 
zvlášť ako veriacim ľuďom, ale je to prirodzený dôsledok života sveta, ktorý zavrhol 
Boha a jeho pravdu. 

Bod zlomu - kedy sa ľudstvo dostáva do obdobia, ktoré Biblia nazýva čas konca je 
prelom 18. a 19. storočia. Končí stredovek a začína posledné obdobie ľudstva. Cirkev 
načas stráca svoj neobmedzený vplyv a objavujú sa nové myšlienky, ktoré úplne zmenili 
myslenie a stav sveta. Vplyvom francúzskej revolúcie vznikali hnutia, politické 
a filozofické prúdy, ktoré postavili svoj základ na človeku bez Boha, na ľudskom rozume, 
skúsenostiach, schopnostiach. Rozvíja sa hnutie marxistov, materialistov, evolucionistov, 
racionalistov atď. Tento svetský a ateistický spôsob myslenia formuje ľudí až dodnes. 
Buduje sa systém „pravdy“ bez Boha. Po viac ako sto rokoch sa na svoje pozície začala 
cirkev znovu vracať, aby vyplnila „prázdne miesto“ a ponúkla, že zastúpi a zaujme 
miesto Boha. A tak v poslednom storočí sú nám ponúkané dve verzie „pravdy“, ktoré 
spolu aj bojujú aj kooperujú. „Pravda“, ktorá si vystačí sama bez Boha aj tá, ktorá na 
miesto „vytlačeného  Boha“ je ochotná zasadnúť. 

Pravda, ktorá nepočíta s Bohom, alebo sa ho snaží nahradiť už nie je ani nemôže byť 
pravdou v pravom zmysle slova, je určitou cestou, ale nie pravdou. Vytlačiť Boha z dejín 

zeme a zo života človeka vyžaduje veľké množstvo klamstva, podvodov a pretvárky. 
Takto sa to prejavuje globálne z pohľadu sveta a keď to prenikne do praktického života 
v spoločnosti tak výsledkom je to, o čom som písal v úvode – klamstvo ako životný štýl 
a biblicky – znamenie doby. 

Biblické proroctvá z poslednej knihy Biblie – Zjavenia Jána v časti, ktorú Ján nazýva 
trúbenia, v šiestom t.j. predposlednom trúbení nám predstavujú zaujímavý jav. Nárast 
démonskej (satanskej) aktivity v snahe získať svet na svoju stranu. To bol vždy hlavný 
cieľ bytosti, ktorú Biblia označuje ako Satana – teda nepriateľa. Čím je to zvláštne oproti 
predchádzajúcim obdobiam je to, že mu (im) je to dovolené/umožnené. V období piateho 
trúbenia sú démonské sily veľmi aktívne, ale ich činnosť je obmedzovaná Bohom. 
V šiestom trúbení sú tieto zlé nadprirodzené sily „rozviazané“, aby vystupňovali svoje 
úsilie. Vedené svojim kráľom - „anjelom priepasti“ sa pripravujú na rozhodujúce 
„dobytie“ sveta. Samozrejme, že sa nejedná o fyzický boj ale o boj hodnôt - boj o pravdu. 
Napriek tomu, že neprebieha fyzické a viditeľné ťaženie, vnímame, že sa deje niečo 
zvláštne a zlé vo svete okolo nás. Nárast klamstva, podvodov vo všetkých úrovniach 
a oblastiach je len jedným z viditeľných javov toho čo sa deje v „duchovných oblastiach“ 
sveta. Ľudia, ktorí neprijali evanjelium sú vystavení útokom satana, ktorým nemôžu čeliť 
lebo na to nemajú silu. Satanovi sa podarilo, aby sa zriekli Boha a teraz sú ľahkou 
korisťou pri jeho útokoch - účinná taktika. 

To, čo vnímame okolo seba (klamstvo, podvod) je pre nás nepríjemné a ťažké. Biblia 
nám ukazuje, že zlo, ktoré sa tu rozmáha má svoju jasnú príčinu a vývoj. Nie je to len 
otázka prirodzeného vývoja spoločnosti, ale jasného plánu nepriateľa, o ktorom sa 
môžeme vďaka biblickým proroctvám dozvedieť. Napriek tomu, že je to nie príjemné 
môžeme si uvedomiť, že aj toto je znamenie doby – Ježiš Kristus nás na to upozornil. 
A ako je to v našej cirkvi? Jeden kazateľ, známy ešte z minulého storočia sa pre mňa stal 
pamätným aj výrokom, ktorý občas používal: „Z každého dažďa, ktorý pršal na tento svet 
napršalo niečo aj do cirkvi.“ (A. Bárta) Okrem toho, že sme Božími deťmi, sme aj deťmi 
sveta, v ktorom žijeme. Otázka je, ktorý vplyv je pre mňa silnejší – Boží alebo svetský? 
Porovnať alebo zmerať sa to dá aj tak, ako so snahou byť pravdivým dnes nakladáme my. 
Je pravdivosť pre nás zásadou, ktorej sa učíme od Ducha Svätého alebo našim učiteľom 
je doba a prostredie, v ktorom žijeme? Kto kŕmi/sýti nášho ducha? Čomu dávame 
prednosť? Alebo čo nám viac vyhovuje?      
                  Karol Badinský 
TEXT Z BOŽIEHO SLOVA  
Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je 

pravda. (1 Ján 1,6)
 

 
PASTORÁCIA V MODLITEBNI 
Pastoračné hodiny v apríli sú nasledujúce: 11.4. utorok 17:00-19:00 hod. 28.4., štvrtok 
17:00-19:00 hod. v modlitebni na Ferienčíkovej ul. V prípade záujmu o iný termín alebo 
návštevu doma, prosím kontaktujte kazateľov.                  Karol Badinský a Marek Riečan 
 


