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Miesto / deň 3 10 17 24 

Bratislava 1 M. Majer ml. M. Maldonado K. Badinský M. Riečan 
Bratislava 2 H. Becz BA1 M. Riečan  P. Žubor 
Petržalka M. Riečan BA1    
Dúbravka J. Valky BA1  H. Becz 

 
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 Skutky ap.  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  všetky zbory a sk. 09:30 hod. 
kázanie z Božieho slova   všetky zbory a sk. 10:50 hod. 

 popoludňajšia pobožnosť   Cablkova  14:00 hod. 
 

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA 
25.5.-2.6. Letný tábor zdravia    Lignano, Taliansko 
10. Spoločná bohoslužba + vysielanie  BA Cablkova 
10. Pieseň v službe evanjelia   Banská Bystrica 
11. Výbor SZ CASD    Považská Bystrica 
15. Zborový výbor BA1   BA Cablkova 
16.-18. Výzvy lásky    Račkova Dolina 
24.  Zbierka 13. soboty pre Stredozápadnú africkú divíziu   
24. Oblastné stretnutie – ordinácia kaz. M. Vučetič Nitra 2 
30. Svätý krst    Petržalka, Malý Draždiak 
1.7. Večera Pánova    Cablkova  
2.7.  Zborový výlet, varenie gulášu  Kačín, Železná studnička 
  

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 
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Sestry a bratia vo viere v Ježiša Krista, do júnového čísla som pripravil dva články 
z oblasti teológie. Prvý sa týka zmienky, ktorú ste mali možnosť čítať v sobotnej úlohe na 
deň 24.5. - veľmi zaujímavá štúdia evanjelického teológa. Z jeho knihy som preložil 
záverečné zhrnutie.   
Druhý článok odhaľuje snahu o ďalšie skreslenie Písma v otázke spôsobu spásy 
a vykúpenia prostredníctvom Krista. Dúfam, že články budú pre Vás prínosom. (Karol 
Badinský) 
 
Oscar Cullman: NESMRTEĽNOSŤ DUŠE ALEBO VZKRIESENIE Z MŔTVYCH 

Na svojich misijných cestách Pavol stretol ľudí, ktorí neverili učeniu o vzkriesení z 
toho dôvodu, že verili v nesmrteľnosť duše. V Aténach sa Pavlovi nevysmievali, kým 
nehovoril o vzkriesení z mŕtvych (Sk 17,32).  

Obidve skupiny ľudí, o ktorých píše Pavol v 1.Tes 4,13, že nemajú nádej vo 
vzkriesenie aj tí, o ktorých píše v 1.Kor 15,12, ktorí neveria vo vzkriesenie z mŕtvych, nie 
sú pravdepodobne Epikurejci, ako sme sa skôr domnievali.  

Dokonca ani tí, ktorí veria v nesmrteľnosť duše nemajú nádej, o ktorej hovorí Pavol. 
Nádej, ktorá vyjadruje vieru v Boží zázrak nového stvorenia, ktoré bude zahŕňať všetko, 
každú časť sveta stvoreného Bohom. V skutočnosti pre Grékov, ktorí verili v 
nesmrteľnosť duše to mohlo byť ťažšie prijať kresťanské učenie o vzkriesení, ako pre 
ostatných.  

Okolo roku 150 Justin (v jeho Dialógu, 80) píše o ľuďoch, „ktorí hovoria, že nie je 
vzkriesenie z mŕtvych, ale že hneď po smrti idú ich duše do neba.“ Tu je rozdiel v 
chápaní veľmi jasný. Cisár Marcus Aurelius, filozof, ktorý patrí spolu so Sokratesom k 
najušľachtilejším postavám staroveku, tiež vnímal tento kontrast. Je dobre známe, že 
kresťanstvom hlboko pohŕdal. 

Niekto by si mohol myslieť, že smrť kresťanských mučeníkov vzbudila úctu v tomto 
veľkom stoikovi keď videl že zomierali s pokojom a vyrovnaní. Ale bola to práve smrť 
mučeníkov, s ktorou najmenej sympatizoval. Odovzdanosť a pripravenosť, s ktorou sa 
stretol u kresťanov pri ich smrti, ho rozčuľovala. (M. Aurelius, Med, XI, 3. Postupom 
času sa stále viac a viac vzdával viery v nesmrteľnosť duše.) Stoici opúšťali tento svet 
bez emócií, kresťanský mučeníci na druhej strane zomierali s duchovným nadšením pre 
Krista, pretože vedeli, že sú v mocnom procese vykúpenia. Prvý kresťanský mučeník, 
Štefan nám ukazuje (Sk 7,55) ako veľmi odlišne prekonal smrť vierou v Krista, oproti 
antickému filozofovi. „On videl otvorené nebo a Krista stáť po pravici Boha.“ On videl 



Krista, Víťaza nad smrťou. S vierou, že smrť ktorú musí podstúpiť je už porazená Tým, 
ktorý ju sám prekonal, Štefan prijal kameňovanie. 

Odpoveď na otázku, „nesmrteľnosť duše a vzkriesenie z mŕtvych v Novom zákone,“ 
je jednoznačná. Učenie veľkých filozofov Sokratesa a Platóna nemôže byť v žiadnom 
prípade uvedené do súzvuku s učením Nového zákona. Môžeme ako kresťania vyjadriť 
úctu k ich životu, aj k miestu kde boli uložení do hrobu, o to sa usilovali aj apologeti 
(obhajcovia viery) v druhom storočí. Verím, že takýto postoj môže byť preukázaný z 
Nového zákona. Ale to je už iná otázka, s ktorou sa tu  nemusíme zaoberať. 

Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead? Oscar Cullman (*1902 
Strasbourg; +1999 Chamonix, luteránsky teológ. Na II. Vatikánsky koncil (1962-1965) 
bol pozvaný ako pozorovateľ.)                           
 
ŽIADOSŤ ABY MÁRII BOLA PREUKÁZANÁ ÚCTA AKO, SPOLU-VYKUPITEĽKY  

Medzinárodné Mariánske združenie požaduje, aby predstaviteľ rímskeho katolicizmu, 
Jorge Bergoglio, známy ako pápež František, vyhlásil Máriu ako „spolu-vykupiteľku 
s Ježišom“  pri príležitosti 100. výročia údajných zjavení Panny Márie vo Fatime, 
v Portugalsku. Teologická komisia Mariánskeho združenia, ktorá sa skladá z 30 
podporných subjektov, vrátane štátneho vatikánskeho sekretára Floriana Kolfhausa, 
Andrewa Apostoliho z televíznej siete Večného Slova (EWTN), Márie Eliasovej z 
Guadalupskej svätyne vo Wisconsine, Michaela O'Neilla a Christophera Padgetta 
z Americkej Mariánskej spoločnosti, nedávno uverejnili desať stranový dokument 
vysvetľujúci, prečo si Maria zaslúži tento titul. V dokumente sa uvádza, že Mária  
odovzdala svoju bezhriešnu prirodzenosť, ktorú dostala od Boha, pri počatí Ježišovi aby 
on mohol vykúpiť svet z hriechu. Prostredníctvom jej ochotnej ľudskej spoluúčasti na 
Otcovom diele záchrany môžu byť hriešni ľudia zachránení. Komisia tvrdí, že je ona je 
„nová Eva“, rovnako ako Ježiš je „nový Adam“. 

„Mária, milosti plná (Luk 1,28), bola prezieravo pripravená Otcom skrze jej 
nepoškvrnené počatie, aby spolupracovala so Synom pri rozdrvení hlavy Satana a 
vykúpení ľudstva z hriechu. Ona odovzdala nepoškvrnenú ľudskú prirodzenosť jej 
božskému Synovi, aby mohol splniť úlohu vykúpenia“,  zdôvodňuje dokument. 

Ďalej vysvetľuje: „V bohatej tradícii Cirkvi s patristickou ideou (literatúra, aj mimo 
biblická, zaoberajúca sa obdobím od 1. do 7 st.) je Mária ako nová Eva, ktorá jedinečným 
spôsobom, spolu s Ježišom „novým Adamom“, obnovila život z milosti pre ľudskú 
rodinu. Je to učenie o jedinečnej spolupráci Márie s Ježišom vo vykúpení.“ „Deklarovaná, 
Matka cirkvi“ podľa pápeža Pavla VI, spolupracovala pri začiatkoch Božieho kráľovstva, 
a tým prejavila svoju materskú spoluprácu pri spolu-vykúpení Cirkvi. Komisia spresňuje, 
že názov spolu-vykupiteľky nestavia Máriu ako rovnú s Kristom, pretože sa domnieva, že 
takáto koncepcia by bolo kacírstvom. 

„Filozofický a teologický význam „spolupráce“ zahrňuje pochopenie podriadenia vo 
vzťahu k dokonalosti nadradenej bytosti.  To znamená, že účasť Márie v diele Kristovho 
vykúpenia v žiadnom prípade neznižuje jeho dokonalú božskú spásu. Týka sa viac 
ľudského, ženského a materského prejavu na jeho božskej sile a účinnosti. 

Mariánske združenie žiada aby „pápež František láskavo prejavil verejné uznanie 
a vzdal úctu  úlohe Blahoslavenej Pane Márii ako spolu-prostredníčky a spolu-
vykupiteľky počas jeho návštevy vo Fatime v máji. To by malo ukázať ľudstvu ako Boh 
používa ľudí ako nádoby pre svoje zámery v pláne vykúpenia. 

„Sme presvedčení, že verejné uznanie Márie, jej  skutočnej a kontinuálnej úlohy spolu 
s Ježišom v diele záchrany a vykúpenia správnym spôsobom oslávi  úlohu ľudstva 
v Božom pláne záchrany. Podporí väčšiu úctu k Matke Božej a uvoľní historickú milosť 
prostredníctvom mocnejšieho pôsobenia materskej príhovornej úlohy pre Cirkev a pre 
ľudstvo dnes.“ 

Zatiaľ čo združenie hovorí, že nový titul Márie by mal upriamiť pozornosť ľudí na 
Kristov kríž, niektorí s týmto tvrdením nesúhlasia. Mike Gendron (bývalý rímsko-katolík) 
a súčasný riaditeľ Proclaiming of the Gospel (Hlásanie evanjelia) v Plano, Texas povedal 
pre spravodajstvo Christian News Network, že rímsko-katolíci pripisujú mnoho 
Kristových charakteristík Márii. 

„Oni učia, že obaja boli počatí bez hriechu a žili bezhriešne životy, a obaja sú naši 
obhajcovia. Tvrdia, že Ježiš je zdrojom milosti, a Maria je kanálom všetkej milosti. Ježiš 
je prostredníkom, Maria je sprostredkovateľka. Ježiš vstúpil do slávy, Máriine telo bolo 
prevzaté do slávy. Ježiš je kráľ neba, Mária je Kráľovná nebies. Ježiš je knieža mieru, a 
Mária je Kráľovná mieru.“ 

Mike Gendron povedal, že tieto náuky sú nebiblické. Mária vo funkcii spolu- 
vykupiteľky, berie Božiu slávu a časť z nej prisudzuje človekovi. 

„Nikde v Písme nie je Maria označená ako spolu-vykupiteľka alebo spolu-
prostredníčka.“ Bol to Pán Ježiš, nie Maria, kto dal svoj život ako výkupné za mnohých 
(Mar 10,45). Bol to Ježiš, nie Maria, kto vykúpil tých, ktorí boli otroci hriechu a vykúpil 
ich slobodu tak, že už nie sú viac v otroctve hriechu. Ježiš dal sám seba, aby nás vykúpil 
zo všetkej neprávosti a očistil svoj vyvolený ľud, ktorý je teraz jeho vlastným ľudom (Tit 
2,14).“ 

„Každý, kto ukazuje na Máriu ako spolu-prostredníčku nielen porušuje pravdu 
Božieho slova, ale aj zneucťuje Pána Ježiša Krista a olupuje ho o slávu, česť a chválu, 
ktorú si zaslúži len on sám,“ uviedol Mike Gendron. 

Pápež Ján Pavol II pri niekoľkých príležitostiach povedal, že Mária je spolu-
prostredníčka, čo podľa niektorých spôsobilo obavy, že katolíci nehľadajú ekumenickú 
jednotu s inými kresťanmi. 

„Je to veľké duchovné nebezpečenstvo pre katolíkov, keď sa upriamujú na Máriu a 
nie na Ježiša,“ povedal Gendron. Ap. Pavol nás varoval: „Bojím sa však, aby sa vaše 
zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu 
svojou ľstivosťou.“  (2.Kor 11,3) „Modlím sa, aby katolíci dbali na výzvu z listu Židom: 
„Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa 
mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho 
trónu.“  (Žid 12, 2) 

                                                                           Heather Clark,  http://christiannews.net 
 


