SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Miesto/deň
Bratislava 1
Bratislava 2
Petržalka
Dúbravka

2.
K. Badinský
M. Majtán
M. Riečan
A. Majtánová

9.
E. Duda
M. Riečan
K. Badinský
BA2

16.
M. Riečan
K. Badinský
D. Márföldi
Majtánovci

23.
M. Majtán
T. Braun
A. Majtánová
BA2

30.
M. Riečan
BA1
BA1
BA1

DECEMBER 2017

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA:
Nedeľa: Klub Pathfinder
Pondelok: modlitebné stretnutie Skutky ap.
biblické štúdium, kniha Genesis
mládežnícka bohoslužba
Utorok: biblické štúdium, kniha Skutky ap.
biblické štúdium, 1. kniha Jánova
Streda: stretnutie seniorov, kniha Veľký spor
stretnutie mládeže
biblické štúdium, kniha Skutky ap.
Štvrtok: cvičenie – fitnes
Klub Pathfinder, Petržalka
Piatok: stretnutie mládeže
Sobota: stretnutie učiteľov sobotnej školy
sobotná škola, štúdium Božieho slova
kázanie z Božieho slova
popoludňajšia pobožnosť

Cablkova
Cablkova
Dúbravka
Čajovňa Únik
Cablkova
Ferienčíkova
Ferienčíkova
Cablkova
Petržalka
Ferienčíkova
Gessayova 6
Cablkova
Cablkova

Cablkova

nepravidelne
18:00 hod.
18:30 hod.
19:00 hod.
11:00 hod.
16:30 hod.
10:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
08:40 hod.
09:30 hod.
10:50 hod.
14:00 hod.

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA:
1.-3.
10.
5.
15.-17.
30.
30.
30.
30.

Výzvy lásky
Výbor Slovenského združenia
Výbor zboru BA1
Pathfinder, špeciál vodcov
Večera Pánova
Spoločná Bohoslužba pre všetky zbory a sk.
Spoločná Bohoslužba na koniec roku
Zbierka 13. soboty pre Euroázijskú divíziu

Račkova dolina
Považská Bystrica
Cablkova
17:30 hod.
Ferienčíkova
Cablkova
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: Marek Riečan, tel: 0917 338 362, e-mail: mriecan@casd.sk
Marek Majtán Černák, tel: 0948 322 663, e-mail: masomajtan@gmail.com
Anna Majtán Černáková, tel: 0904 381 940, e-mail: ancuchacik@gmail.com
Karol Badinský, tel: 0905 302 793, e-mail: kbadinsky@casd.sk
Redakcia, preklady a úprava textu: Karol Badinský

9:30 hod.
14:00 hod.

NA ČO SA SÚSTREĎUJEŠ?
Už takmer pol roka sa v cirkvi systematicky venujeme najdôležitejšej otázke človeka
– ako byť spasený? V biblických úlohách sme študovali/študujeme List Galatským, List
Rimanom a počas Modlitebného týždňa (november) sme sa venovali tej istej téme
a pripomenuli sme si skúsenosť Martina Luthera a dejiny reformácie v 16. storočí. Je to
téma ospravedlnenia – ako byť ospravedlnený?
Božie slovo aj kresťanské svedomie hovorí, že to potrebujeme – sme vinní, hriešni. Z
tohto dôvodu prišla smrť na ľudí, z tohto dôvodu zomierame. Ako kresťania poznáme
odpoveď na túto otázku – Písmo hovorí, že môžeme byť ospravedlnení len jediným
spôsobom – vierou.
Veľmi jednoduché riešenie, ktoré nám poskytol Boh. Za dvetisíc rokov existencie
kresťanstva sme nedospeli k jednotnému názoru čo to znamená. Vytvorili sme množstvo
vysvetlení, ľudia tie cesty skúšali a otázka zostáva stále. Každá cirkev má svoje
vysvetlenie, a tak to je aj v CASD. Verím, že sme naše stanovisko k tejto otázke dostali
od Boha, na základe hľadania – „kto hľadá nájde“. Ale aj u nás s tým máme problémy a
nejasnosti. EGW poznamenáva: „Ani jeden zo sto tomu poriadne nerozumie.“
V biblickej úlohe (23.11. 2017) je otázka, ktorá podľa mňa ide k jadru veci: „Na čo sa
vo svojom živote sústreďuješ – na svoje prehry a zlyhania, alebo na mocného Boha, ktorý
ťa chce zachrániť a vyslobodiť?“
Vieš na čo sa sústreďuješ? O čom často premýšľaš? O čom rád hovoríš? Na čo myslíš
keď čítaš Božie slovo? Na čo myslíme a o čom hovoríme keď sa stretneme na
modlitebnom alebo študijnom stretnutí?
Obidve skutočnosti sú v hre – teda Boh, ktorý ťa chce zachrániť i tvoje prehry a
zlyhania, teda tvoje hriechy. Na základe tejto otázky je možné vedieť ako som na tom
v otázke - spasený alebo odsúdený?
Objektívne je otázka spasenia vyriešená, Ježiš Kristus na kríži porazil satana. Je tu
však stále aj skutočnosť, že hriech a jeho tvorca, teda satan, stále existuje a pôsobí. Raz
zhorí v záverečnom ohni Božieho súdu, ale toto sa ešte nestalo. Subjektívne, teda osobne
je táto otázka stále v riešení.
Martin Luther k tejto otázke napísal: „V Rim 7,25 apoštol Pavol píše: Svojím
rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu. To je to najjasnejšie
vyjadrenie, z ktorého sa môžeme naučiť, že jeden a ten istý človek (veriaci) slúži súčasne
Božiemu zákonu aj zákonu hriechu. Človek je súčasne ospravedlnený a zároveň hriešnik.

Pavol totiž nehovorí: „Moja myseľ slúži Bohu.“ Nehovorí ani: „Moje telo slúži zákonu
hriechu.“ Apoštol hovorí: „JA SÁM!“ To znamená, že celá jeho bytosť je v tomto
rozdvojenom stave.“
To čo nám môže pomôcť zorientovať sa k čomu máme bližšie z tých dvoch
skutočností je otázka: Na čo sa vo svojom živote sústreďujem - na svoje prehry a
zlyhania, alebo na mocného Boha, ktorý ma chce zachrániť a vyslobodiť?
Pomôžme si príkladom Ježiša Krista. Keď Ježiš zomieral na kríži na koho myslel?
Prvé tri výroky, ktoré vyriekol na kríži sa sústreďujú na človeka: „Otče, odpusť im, lebo
nevedia, čo robia.“ (Luk 23,34) „Amen, hovorím ti dnes: Budeš so mnou v raji.“ (Luk
23,43) „Žena, hľa, tvoj syn! Hľa, tvoja matka!“ (Ján 19,26.27)
Predtým počas svojho života na zemi žil pre ľudí, myslel na nich, prosil za nás svojho
Otca. Vedel, že to potrebujeme, že bez jeho pomoci sme beznádejne stratení. On teda
myslel na nás, dokonca aj prišiel na zem kvôli nám. Keďže je aj našim vzorom je dobré
a užitočné prijať od neho aj tento princíp a nemyslieť predovšetkým na seba. (Toto je
totiž postoj, ktorý nás satan naučil v raji, keď sa mu podarilo sústrediť pozornosť Evy na
ňu samotnú a jej túžby.)
Odpoveď na otázku ako je to so mnou si môžem dať ja sám: Myslím viac na to aký
som, a čo som zas nezvládol – alebo myslím na Boha a som mu vďačný lebo viem, že bez
neho som stratený?
Si dieťaťom, ktoré vie, že jeho matka/otec ho majú radi a nikdy by sa ho nevzdali
napriek jeho neposlušnosti? Sme takými deťmi? Je tvoja viera založená na Bohu a jeho
láske alebo na tom akým človekom by si chcel byť?
Bez ohľadu na to aký je tvoj vek skús si dať odpoveď na otázku – myslíš, že by sa ťa
tvoji rodičia niekedy vzdali?
Prečo sa na to pýtam? Známy biblický text nám ilustruje Božiu lásku a jeho túžbu byť
s nami a pomáhať nám. „Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad
synom svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem.“ Iz 49,15
Žiadna normálna matka neopustí svoje dieťa. Radšej by zomrela, ako by sa ho mala
vzdať. To je príklad najväčšej lásky akú poznáme medzi ľuďmi. Ale je to len ilustrácia,
ktorá slúži k tomu, aby sme vedeli, že aj keby sa stalo, že nejaká normálne milujúca
matka opustí svoje dieťa, tak Boh, náš Otec by to nikdy neurobil.
Dovolím si položiť niekoľko otázok a prosím aby si si dal na ne odpoveď (Ak je to
možné, povedz si to nahlas.) Miluješ Pána Boha? Chceš prísť k nemu domov? Veríš, že
ťa môže zachrániť? Veríš, že jeho láska aj moc je silnejšia ako vplyv tvojich hriechov a
nedokonalostí?
Ak všetky Tvoje odpovede sú ÁNO, tak potom mám pre teba jednu radu – v otázke
spásy sa plne sústreď na to čo pre teba urobil a robí Pán. Keď si budeš kľakať na svoje
kolená doma pri modlitbe, mysli a hovor viac o ňom ako o sebe.
Spomeň si na to čo si prežil a poďakuj mu – za spasenie, ochranu, za zdravie ale aj za
skúšky, ktorými ťa vychováva. Poďakuj mu za rodinu, za dom/byt, za prácu, za prírodu.
Poďakuj mu za to, že si nemusíš myslieť, že si na svet prišiel náhodou. Pozri sa na svoje
prsty a pohýb s nimi, zamysli sa na svojimi myšlienkami a spomienkami, čo všetko vieš a

čo si prežil a poďakujem mu za všetky schopnosti a možnosti, ktorí s od neho dostal.
Poďakuj mu za to, že máš nádej a pokoj v srdci, pretože vieš, že Ježiš Kristus sa vráti. On
bude mať posledné slovo vo všetkom.
Skús si pripomenúť tie chvíle kedy si na sebe alebo na iných videl ako sa ťa Boh
dotýka a ty vieš, že ťa mohol zničiť, lebo si si to zaslúžil, ale on to neurobil – pomohol ti.
Hovor vo svojich modlitbách o ňom. Skutočne nepotrebuješ hovoriť toľko o tom kto si a
čo potrebuješ (a to nielen pri modlitbe). On je dôležitý. Toto zmení atmosféru v tvojej
mysli a vieru v tvojom živote.
Samozrejme, že nemusíš vynechať svoje priania - povedz čo by si chcel, komu praješ
uzdravenie, komu by mohol pomôcť, koho priviesť k spaseniu, povedz mu aj o chlebe,
ktorý potrebuješ aj o tom, čo potrebuješ vyznať, odpustiť i zanechať. Ale nezabudni, že
on to vie.
A keď budeš stáť spolu s ostatnými a budete sa spoločne modliť tak toto čo som
napísal pred chvíľou čo je najdôležitejšie, platí dvojnásobne. Spoločná modlitba má totiž
aj výchovný charakter nie len pre teba ale aj pre tých, ktorí počúvajú a za ktorých sa
modlíš. Vtedy ešte viac potrebuješ hovoriť o ňom. Spolu ďakovať, pretože dôvodov k
vďačnosti bude ešte viac. Vôbec nemusíš mať strach, že na tvoje potreby sa zabudne.
Nezabudne, pokiaľ ty nezabudneš na svojho Otca, on určite nezabudne na to, čo má pre
teba pripravené.
Pokračovanie citátu Martina Luthera: „Apoštol hovorí, že celá jeho bytosť je v
rozdvojenom stave. Preto Bohu ďakuje, že môže slúžiť Božiemu zákonu, a zároveň prosí
o milosť a odpustenie, že slúži zákonu hriechu. Svätí (veriaci) sú súčasne hriešni aj
spravodliví. Sú spravodliví, lebo veria v Krista, ktorého spravodlivosť ich prikrýva a je
im pripočítaná. Zároveň sú však hriešnikmi, pretože nenapĺňajú zákon a neustále majú
hriešne túžby. Sú ako chorí ľudia, o ktorých sa stará lekár. Sú vážne chorí, ale dúfajú a
začína im byť lepšie. Čoskoro opäť nadobudnú svoje zdravie.“
A ja si dovolím doplniť na záver jednu vetu – nesústreďujú sa na svoju chorobu, ale
na svojho Lekára.
Karol Badinský
Organizačný oznam
V priebehu jesene 2017 došlo k zmene zodpovednosti medzi kazateľmi v Bratislave.
Z dôvodu príchodu manželskej kazateľskej dvojice Majtanovcov a ordinovania Mareka
Riečana a na druhej strane k odchodu kazateľa Pavla Moudrého z Banskej Bystrice do
Púchova a Považskej Bystrice, výbor Slovenského združenia rozhodol, že K. Badinský
bude pracovať s účinnosťou od októbra na rozdelený úväzok pre oblasť Bratislavy
a Banskej Bystrice v pomere 60:40%. Zodpovednosť za bratislavské zbory prebral M.
Riečan. K. Badinský bude po dohovore medzi kazateľmi pracovať pre zbor na Cablkovej
ul. a pre skupinu Dúbravka.
Karol Badinský

