
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 
Miesto/deň 2. 9. 16. 23. 30. 
Bratislava 1 E. Duda B. Soós M. Riečan B. Kern K. Badinský 
Bratislava 2 P. Žubor M. Riečan D. Novomeský BA1 M. Bossányiová 

Petržalka P. Soósová K. Badinský H. Becz BA1 BA1 
Dúbravka M. Riečan BA2 J. Obrcian BA1 T. Braun 

 
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    09:30 hod. 
kázanie z Božieho slova     10:50 hod. 

 popoludňajšia pobožnosť   Cablkova  14:00 hod. 

 
DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA: 
2.  25. výročie KE – slávnostná bohoslužba  Frýdek Místek 
8. - 10. Východná Vysoká     Mlynčeky 
10.  Spoločný výlet bratislavských zborov a skupín + varenie gulášu, Kačín 
17.  Výbor SZ CASD     Poprad 
21. - 24.  Školenie lektorov OZ ŽZ    Liptovský Mikuláš 
23.  Inštalácia nového kazateľa    Bratislava 
29.9.-1.10. Kazatelia dôchodcovia s manželkami  Sněžné - Milovy 
30.  Zbierka 13. soboty pre Juhoázijskú divíziu  

 
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 

SEPTEMBER 2017 
 
CESTA SPASENIA 
K nášmu štúdiu cesty spasenia v liste Galatským pripájam  časť kapitoly zo známej knihy 
Veľký spor vekov od E.G. Whiteovej.  Doporučujem prečítať celú kapitolu (27 Cesta 
k plnému životu).  
 
OZAJSTNÉ POSVÄTENIE 
V terajších náboženských hnutiach prevládajú chybné predstavy o posvätení, ktoré vychádzajú 
z prehliadania alebo odmietania Božieho zákona. Tieto predstavy sú vieroučne nesprávne a v 
praktických dôsledkoch nebezpečné. Keďže sú však obľúbené, je dvojnásobne potrebné, aby 
všetci pochopili, čo o tom učí Písmo. 
Písmo sväté hovorí o skutočnom posvätení. Apoštol Pavol v Liste Tesaloničanom napísal: „To 
je Božia vôľa: vaše posvätenie.“ Preto sa modlil: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí“ 
(1.Tes 4,3; 5,23). Písmo jasne učí, čo je posvätenie a ako ho možno dosiahnuť. Spasiteľ sa 
modlil za svojich učeníkov: „Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda.“ Podľa apoštola 
Pavla majú byť veriaci „posvätení Duchom Svätým“ (Rim 15,16). Čo pôsobí Duch Svätý? Pán 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy“ 
(Ján 16,13). Žalmista napísal: „Tvoj zákon je pravda.“ Božie slovo a Boží Duch zoznamujú 
ľudí s veľkými zásadami spravodlivosti vyjadrenými v Božom zákone. Keďže Boží zákon je 
„svätý, spravodlivý a dobrý“ a je prejavom Božej dokonalosti, je zrejmé, že aj povaha 
stvárnená poslušnosťou tomuto zákonu bude svätá. Dokonalým príkladom takej povahy je 
Ježiš Kristus, ktorý povedal: „Ja som zachovával prikázania svojho Otca.“ „Ja robím vždy to, 
čo sa jemu páči“ (Ján 15,10; 8,29). Kristovi nasledovníci sa majú podobať svojmu Pánovi; z 
Božej milosti majú utvárať svoju povahu podľa zásad svätého Božieho zákona. To je biblické 
posvätenie. 
Posvätenie sa uskutočňuje len vierou v Ježiša Krista, mocou Božieho Ducha, ktorý pôsobí v 
človekovi. Apoštol Pavol napomína veriacich: „S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. 
Veď Boh pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj konali podľa jeho dobrej vôle“ (Fil 2,12.13). 
Kresťan cíti pokušenie hriechu, ale v stálom boji proti nemu si uvedomuje trvalú potrebu 
Kristovej pomoci. Ľudská slabosť sa spája s Božou mocou a viera volá: „Vďaka Bohu, ktorý 
nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!“ (1.Kor 15,57). 
Z Písma je zrejmé aj to, že posvätenie sa podobá postupnému rastu. Keď hriešnik pri obrátení 
získava vierou v Kristovu zmierujúcu krv pokoj s Bohom, jeho kresťanský život sa ešte len 
začína. Potom smeruje „k dokonalosti“ a dorastá na „dokonalého človeka, ktorého mierou 
dospelosti je plnosť Krista“ (Žid 6,1; Ef 4,13). Apoštol Pavol napísal: „Zabúdam na to, čo je 
za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou, totiž za Božím 
povolaním, do neba, v Kristu Ježišovi“ (Fil 3,13.14). Peter hovorí o tom, čo treba urobiť na 
dosiahnutie biblického posvätenia: „Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere 



cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti 
zbožnosť, k zbožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Keď to budete robiť, nikdy sa 
nepotknete“ (2 Pet 1,5-10). 
Ľudia, v ktorých sa uskutočňuje biblické posvätenie, prejavujú pokoru. Uvedomujú si, ako 
kedysi Mojžiš, nedostihnuteľnosť Božej svätosti a na pozadí tejto Božej čistoty a vznešenej 
dokonalosti si uvedomujú svoju vlastnú nehodnosť. 
Príkladom pravého posvätenia je prorok Daniel. Celý jeho dlhý život napĺňa ušľachtilá služba 
Bohu. Z Božieho pohľadu to bol „milovaný muž“ (Dan 10,11). Napriek tomu nikdy o sebe 
netvrdil, že je čistý a svätý. Naopak, tento vzácny, nebom poctený prorok si uvedomoval, že 
patrí k hriešnemu Izraelu, a preto za tento národ prosil Boha: „Svoje prosby nezakladáme na 
svojich zásluhách pred tebou, ale na tvojom hojnom milosrdenstve.“ „Zhrešili sme a previnili 
sme sa.“ Napísal: „Hovoril som a modlil som sa, vyznával som svoj hriech i hriech svojho 
izraelského ľudu.“ Keď sa mu neskôr zjavil Boží Syn, aby mu podal vysvetlenie, Daniel o tom 
povedal: „Skvelý výzor mojej tváre sa strašidelne zmenil a sila ma opustila“ (Dan 9,18.15.20; 
10,8). 
Keď Jób počul z víchrice Boží hlas, zvolal: „Preto odvolávam a kajám sa v prachu a v 
popole“ (Jób 42,6). Keď Izaiáš zahliadol Božiu slávu a počul volanie cheruba: „Svätý, svätý, 
svätý je Hospodin mocností,“ zvolal: „Beda mi, som stratený“ (Iz 6,3.5). Keď bol apoštol 
Pavol vytrhnutý do tretieho neba, kde počul to, čo nikto z ľudí nemôže vysloviť, povedal, že 
sa cíti ako „najmenší zo všetkých svätých“ (2.Kor 12,2-4; Ef 3,8). Milovaný Ján, ktorý sa 
kedysi opieral o Ježišovu hruď, padol ako mŕtvy k nohám Syna človeka, keď uvidel jeho slávu 
(Zj 1,17). 
Tí, čo chodia v tieni golgotského kríža, sa nepovyšujú ani nevychvaľujú, že nad hriechom 
zvíťazili. Uvedomujú si, že ním zapríčinili smrteľný zápas, v ktorom žiaľ zvieral srdce 
Božieho Syna. Tieto myšlienky ich vedú k pokore. Ľudia, ktorí žijú v blízkosti Pána Ježiša, 
najlepšie vedia, aký je človek krehký a hriešny. Ich jedinou nádejou sú zásluhy ukrižovaného 
a vzkrieseného Spasiteľa. 
Posvätenie podľa dnešných predstáv v kresťanskom svete je biblickému chápaniu posvätenia 
celkom cudzie. Následkom jeho nesprávneho chápania je sebavedomé pohŕdanie Božím 
zákonom. Posvätenie podľa zástancov tohto chápania je záležitosťou jedine viery, a to v 
okamihu. Títo ľudia vravia: „Len ver, a Boh ťa požehná.“ Nazdávajú sa, že človek získa 
posvätenie aj bez toho, aby oň prejavil trvalý a usilovný záujem. Pritom sa popiera záväznosť 
Božieho zákona tvrdením, že človek je zbavený povinnosti zachovávať Božie prikázania. 
Môže však byť človek svätý, žiť v súlade s Božou vôľou a povahou, a nestotožniť sa so 
zásadami, ktoré sú výrazom Božej vôle a povahy a ktoré zjavujú, čo sa Bohu páči?  
 
VIERA A SKUTKY V DIELE POSVÄTENIA 
Túžba po ľahkej a pohodlnej zbožnosti, ktorá nevyžaduje nijaké úsilie, sebazaprenie či zrieknutie sa 
nezmyselností sveta veľmi zľahčila učenie o viere ako jedinej podmienke. Čo však o tom hovorí 
Božie slovo? Apoštol Jakub napísal: „Nakoľko je to osožné, bratia moji, ak niekto hovorí, že má 
vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť?... Prázdny človeče, nechceš pochopiť, že 
viera bez skutkov je neužitočná? Či náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho 
syna Izáka položil na obetný oltár? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa 
viera stala dokonalou?... Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie zo samotnej viery!“ 
(Jak 2,14-24). 

Božie slovo svedčí proti falošnému učeniu o viere bez skutkov. V žiadosti o priazeň neba bez 
uznania Bohom daných podmienok milosrdenstva nejde o vieru, ale o trúfalosť. Pravá viera spočíva 
na zasľúbeniach a nariadeniach Písma svätého. 
Nikto by sa nemal spoliehať na klamnú istotu, že posväteným môže byť aj vtedy, ak bude 
svojvoľne prestupovať hoci len jednu Božiu požiadavku. Vnútorný súhlas s jediným vedomým 
hriechom umlčuje hlas Ducha Svätého a človeka odlučuje od Boha. „Kto zostáva v ňom, nehreší, 
kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal“ (1.Ján 3,6). Aj keď Ján vo svojich listoch obšírne hovorí o 
láske, neváha poukázať na pravé povahy tých, čo tvrdia, že sú posvätení, hoci stále prestupujú Boží 
zákon. „Kto hovorí: Poznám ho, ale jeho prikázania nezachováva, je klamár a niet v ňom pravdy. 
Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou“ (1.Ján 2,4.5). To je 
skúšobný kameň každého vyznania. Za posväteného nemožno pokladať toho, kto neobstojí pred 
súdom jediného v nebi i na zemi platného Božieho meradla svätosti. Boh neprijme tých, čo 
neuznávajú záväznú platnosť jeho mravného zákona a zľahčujú Božie prikázania. Ak z nich 
prestupujú hoc i to najmenšie a učia to robiť aj ostatných, potom môžeme vedieť, že ich tvrdenia 
nie sú pravdivé. 
Keď niekto hovorí, že nehreší, potom je to spoľahlivý dôkaz, že od svätosti je veľmi ďaleko. O 
Božej nedostihnuteľnej čistote a svätosti nemá ani potuchy a vôbec nechápe ani to, aký človek 
zodpovedá vzoru Božej povahy. Nechápe čistotu a vznešenosť lásky Ježiša Krista ani ohavnosť a 
zhubnosť hriechu, preto sa môže mylne pokladať za svätého. Čím ďalej je od Krista a čím 
zvrátenejšie predstavy má o Bohu a o jeho požiadavkách, tým sa sám sebe javí spravodlivejším. 
Posvätenie, o ktorom hovorí Písmo, sa týka celého človeka – ducha, duše i tela. Apoštol Pavol sa 
modlil za Tesaloničanov: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, a pri príchode nášho Pána 
Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony“ (1.Tes 5,23). Na 
inom mieste napísal: „Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá 
ako živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu“ (Rim 12,1). V dávnych 
časoch musela byť každá obeť, ktorú Izraelci priniesli Bohu, starostlivo preskúmaná. Keby sa bola 
na obetnom zvierati odhalila nejaká chyba, zviera bolo odmietnuté, pretože obete museli byť na 
Boží príkaz „bezchybné“. Preto aj kresťanom Pán prikazuje, aby „vydávali svoje telá ako živú, 
svätú, Bohu príjemnú obeť“. Ak má byť táto obeť prijateľná, veriaci sa majú snažiť o to, aby si 
svoje sily zachovali v najlepšom stave. Všetko, čo oslabuje telesné alebo duchovné schopnosti, 
ochromuje spôsobilosť človeka slúžiť Stvoriteľovi. Môže mať Boh radosť, keď mu neponúkame to 
najlepšie, čo môžeme? Ježiš vyhlásil: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom“ 
(Mat 22,37). Kto Boha miluje celým srdcom, bude mu chcieť čo najlepšie slúžiť svojím životom a 
stále sa bude zo všetkých síl snažiť, aby žil v súlade so zákonmi, ktoré rozvíjajú jeho schopnosť 
plniť Božiu vôľu.  Obeť, ktorú prináša svojmu nebeskému Otcovi, nebude poškvrňovať či 
oslabovať povoľnosťou vlastným záľubám a vášňam. 
 
SPOLOČNÝ VÝLET NA KAČÍN 
V nedeľu 10. 9. 2017 sa uskutoční tradičný výlet spojený s varením gulášu a spoločnými hrami. 
Stretneme sa na Kačíne, kde je príjemné prostredie a podmienky vhodné aj v prípade daždivého 
počasia. Autobusová linka č. 43 odchádza zo zástavky Patrónka a následne zástavka Vojenská 
nemocnica (+1 min) a Červený most (+2 min.). Všetci ste srdečne vítaní, neváhajte pozvať svojich 
blízkych. 
Odchody autobusov, linka č. 43: nie všetky idú na Kačín, len tie ktoré majú pri čase odchodu 
písmeno k, sú to nasledujúce spoje vybrané z cestovného poriadku: 
Patrónka - Kačín:  8:10, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30. 
Kačín - Patrónka: 12:04, 12:44, 13:24, 14:04, 14:44, 15:24, 16:04, 16:44, 17:24, 18:04. 
Kačín aj Patrónka sú cieľové zastávky.  


