
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 
Júl 6. 13. 20 27. 
Cablkova Riečan/Majtán H. Becz E. Bališ K. Badinský 
Ferienčíkova H. Becz B. Soós J. Valky M. Riečan VP 
Petržalka BA1 BA1 BA1 BA1 
Dúbravka BA2 BA2 BA2 BA2 
August 3. 10. 17. 24. 31. 
Cablkova H. Becz J. Januška K. Badinský E. Bališ  
Ferienčíkova M. Bossányiová M. Riečan H. Becz J. Nehyba M. Majtán 
Petržalka BA1 BA1 BA1 BA1 BA1 
Dúbravka BA2 BA2 BA2 BA2 BA2 

 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA: 
Pondelok: biblické štúdium, kniha Genezis  Dúbravka   18:30 hod. 
Utorok:  biblické štúdium, kniha Genesis  Cablkova   11:00 hod. 
Štvrtok: cvičenie – fitnes    Ferienčíkova   17:00 hod. 
Sobota:  stretnutie učiteľov sobotnej školy  Cablkova   08:40 hod. 
  bohoslužba dopoludnia   BA1, BA2, Dúbravka 09:30 hod. 

bohoslužba Petržalka   Wolkrova  10:00.hod.
 popoludňajšia pobožnosť   Cablkova   14:00 hod. 
 

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA: 
1.- 5. 7. Prázdninový letný tábor detí   Cablkova 
 
Pokračovanie: Ako to robiť? Ako rozvíjať priateľstvá a susedské vzťahy? Prirodzene, 
tak ako je to v článku vyššie (zvýraznené na predchádzajúcej strane) – všímať si ľudí, 
modliť sa za nich a nechať sa pritom viesť Duchom Svätým. Nasledujúce tri kroky sú 
stručným návodom postupu. Obyčajne začíname tým, čo je v druhej časti druhého kroku. 
Nie je to dobré, zachovaj postupnosť, aj Kristus to tak robil. Tretí bod – teda prítomnosť 
Ducha Svätého, budeš potrebovať ešte predtým ako začneš – bez Neho to, totiž, vôbec 
nemá význam. On ťa bude sprevádzať na celej ceste, od začiatku až do cieľa. 
Tri kroky: 
1. Nadväzovať priateľstvá – tým že sa budeš angažovať v životoch ľudí okolo seba. 
2. Spoznávať príbehy iných - ešte predtým než sa podelíš o vlastný príbeh a Boží 
záchranný plán. 
3. Urobiť ďalšie kroky – tak, že sa budeš riadiť usmerneniami Ducha Svätého.  

  Spracoval Karol Badinský  
 

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, ☎ 0917 338 362, marek.riecan7@gmail.com 
Marek Majtán Černák, ☎ 0948 322 663, masomajtan@gmail.com    
Redakcia, preklady a úprava textu: Karol Badinský 

JÚL - AUGUST  2019 
 

„POĎ ZA MNOU!“ 
 
3. ROZVÍJAJTE PRIATEĽSTVÁ 

„Ja by som to nedokázal. Jednoducho by som nevedel, čo povedať. Na to, naozaj, 
nemám vlohy. S tým na mňa nechoďte. Celé by som to pokazil. A okrem toho na to ste tu 
vy, profesionáli.“ Veľa ľudí odpovedá podobnými slovami na výzvu zapojiť sa do 
svedectva o Bohu a Božom kráľovstve. Nie je prekvapením, že Biblia má na to iný 
pohľad. Povedané rečou Božieho slova: „Ak nasledujete Ježiša Krista, potom ste 
povolaní hlásať evanjelium. Máte na to všetko potrebné a Pán to od vás očakáva.“ 

Leighton Ford, bývalý prezident evanjelizačnej asociácie Billyho Grahama to vyjadril 
nasledovne: „Cirkev, ktorá na vydávanie svedectva špecializuje odborníkov, žije 
v rozpore nielen s Ježišom Kristom, ale aj s modelom, ktorého sa dôsledne držali prví 
kresťania. Evanjelizácia bola úlohou celej cirkvi, nielen tých „vyvolených“.   

Napriek vznešenej túžbe zmeniť „stratených“ na „nájdených“ sa mnohí kresťania 
vzdali svojej úlohy v tomto procese záchrany. Jeden jav je badateľný naprieč svetom 
a naprieč rôznymi kresťanskými cirkvami. Čím dlhšie chodí nejaký človek do 
kostola/zboru, tým vedie so svojimi príbuznými a priateľmi menej evanjelizačných 
rozhovorov. Menej hovorí o pláne spásy, ktorý dokáže zmeniť životy a menej pozýva 
druhých na podujatia, ktoré predstavujú Kristove posolstvo. Zväčša ide o dôsledok toho, 
že Kristovi nasledovníci majú mimo okruhu veriacich menej priateľov z radov 
neveriacich, ktorých by mohli pozvať tam, kde by sa stretli s Bohom a veriacimi ľuďmi.  
Dohoda/vyjednávanie s Bohom 

Možno ste typ človeka, ktorý súhlasí s tým, že evanjelizácia je potrebná. Naozaj 
chcete, aby ľudí niekto nasmeroval na Boha. V istom bode svojho duchovného života ste 
si však povedali, že táto úloha je vyhradená pre duchovné talenty, ktoré dokážu pretlačiť 
vieru do akéhokoľvek rozhovoru, kdekoľvek a kedykoľvek. V hlave sa vám odvíja takýto 
monológ: „Nemám dostatočné sebavedomie ani potrebné schopnosti. V medziľudských 
vzťahoch sa mi veľmi nedarí a chýba mi talent. Jednoducho nemám to, čo by si to 
vyžadovalo.“ V tomto type myslenia je, však, určitá nezrovnalosť. Ak si úprimne myslíte, 
že v živote Kristových nasledovníkov by mala evanjelizácia zohrávať kľúčovú úlohu, no 
zároveň ste presvedčení, že vy sa na evanjelizovanie nehodíte, nemali by ste dospieť do 
bodu, keď pocítite potrebu tieto dve veci zladiť? S týmto javom sa stretnete v každej 
cirkvi a kdekoľvek na svete. Je tu určité množstvo veriacich, ktorí si myslia, že sa na to 



nehodia, alebo sa toho boja, prípadne sa im nechce a tak sa snažia uzatvoriť s Bohom 
určitú dohodu. V Biblii uzatvára s ľuďmi dohody/zmluvy Boh a zmluvné podmienky 
vždy formuluje on. V tomto prípade sú zmluvné podmienky formulované človekom. 
Obsahujú približne nasledovné myšlienky: „Bože, naozaj nie som vhodný typ, aby som 
toto robil. Keď to mám robiť necítim sa vo svojej koži. Keď na to myslím, celá tá vec ma 
skľučuje viac než slovami dokážem vyjadriť. Budem čítať Bibliu, budem sa modliť, 
budem chodiť na pobožnosti. Zapojím sa do charitatívnej činnosti, budem dávať viac 
peňazí, aby cirkev mohla zamestnať niekoho, kto to bude robiť, len ma prosím vynechaj 
z evanjelizovania.“  

Toto nie je ten najnižší bod, na ktorý sa dá v tejto úlohe zostúpiť. Sú ľudia, ktorí majú 
k neveriacim takú averziu, že s nimi nechcú mať nič spoločné a niekedy sa to snažia 
odôvodniť snahou o zachovanie vlastnej duchovnej čistoty. Tieto postoje nie sú 
kresťanské a minimálne zaváňajú sebectvom. Keď tieto prístupy porovnáme so životom 
Ježiša Krista, tak pravdepodobne nenájdeme nič spoločné. V správaní Ježiša Krista 
nenájdeme strach o seba alebo starosť predovšetkým o seba. Ježiš nemá strach ani o svoju 
duchovnú čistotu ani o to, že niektorým sa nebude páčiť čo robí. Ježiš má radosť z toho, 
keď niekoho priblíži k Božiemu kráľovstvu.  

Negatívne postoje ľudí môžu prameniť z nepochopenia toho, k čomu nás Kristus 
pozýva. Ježiš Kristus nás nikdy nemienil urobiť zodpovednými za spasenie ľudí, ani za 
to, aby sme dielo, ktoré on začal dokončili my, dokonca ani za to, či ľudia prijmú naše 
svedectvo. Pravdepodobne to, z čoho máme strach a snažíme sa tomu vyhnúť sú skôr 
naše predstavy než to k čomu nás Kristus pozýva. 

Boh je vo svojej dokonalosti úplne sebestačný. Nestvoril ľudí, aby mal spoločnosť 
alebo aby si z nich urobil sluhov. Život nám daroval z lásky a ozajstná láska sa nedá 
zavrieť do nádoby, musí sa rozlievať. A presne v tomto bode začína naše dobrodružstvo s 
Ním. Biblia, aj vlastné skúsenosti nám ukazujú, že keď rastieme s Bohom, dozrievame vo 
viere a napodobňujeme Ježiša Krista, tak potom sa to prejavuje aj v láske k ľuďom a v 
snahe priblížiť sa im v priateľstve. Biblické príbehy veľmi jasne ukazujú ako veľmi si 
cení Boh ľudí, aj tých, ktorí ho zapierajú, odvracajú sa od neho, alebo od Neho žijú veľmi 
ďaleko. Život skutočných Božích nasledovníkov nemôže mať iné ciele ako tie, ktoré 
vidíme u svojho Pána. Všimli ste si niekedy niečo podobné vo svojom živote? Čím dlhšie 
kráčate s Bohom, tým viac roztvárate náruč. Namiesto toho, aby ste sa držali len úzkeho 
okruhu veriacich, otvárate svoju náruč ľuďom mimo cirkvi a, pochopiteľne, sa za nich 
modlíte. 

Skôr než Ježiš zomrel na kríži, mal krátky rozhovor s človekom, s ktorým  sa 
nepoznal. Strávili spolu len niekoľko hodín na kríži a možno aj pár hodín tesne pred tým. 
Odsúdený zločinec keď videl Kristove správanie počas mučenia a na kríži, vyslovil 
prekvapujúcu požiadavku (prekvapujúcu, pre tých čo sa pozerali na nich zdola): 
„Začínam veriť, že ty si kráľ a ak tvoje kráľovstvo je také ako si ty, rád by som tam žil. 
Myslíš, že by som mohol dúfať?“ Ježiš bez váhania odpovedal: „Budeš so mnou v mojom 
kráľovstve.“ Ježišove láskavé a prirodzené správanie budilo v ľuďoch nádej a on ju ďalej 
rozvíjal. 

Premýšľaj, či je to tvoj spôsob, ako pristupuješ ku každému človeku. Je toto spôsob 
ako nadväzuješ priateľstvá? Skús nasledujúce možnosti. Keď budeš prichádzať domov, 
odolaj pokušeniu prehliadnuť suseda. Skús sa zastaviť na „kus reči“. A potom 
popremýšľaj, prečo bývaš práve tu a ako môžeš byť užitočný. Alebo keď stretneš 
poštárku, nájdi si chvíľu a zisti, či je vydatá, či má deti a čo rada robí po práci. 
Rovnako sa môžeš prihovoriť aj čašníkovi, kvetinárke, ľuďom, ktorých stretávaš, 
ale až dosiaľ si využíval/a len ich služby. Zoznám sa s nimi ako človek a pokús sa 
nadviazať priateľstvo. Podobné veci, určite, dokážeš. Môžeš byť niekým, kto 
rozdáva úsmev, priateľstvo,  kto si dokáže urobiť čas  a potom, keď ťa ľudia uvidia, 
spomenú si na to, čo si im dal/a a môžeš sa za nich modliť – už sú to tvoji známi. 
Duch Boží sa postará o tvoje ďalšie kroky. 

Ježiš myslel na ľudí a dokázal vidieť v ich živote potenciál, ktorý iní prehliadali. 
Talentovaní podnikatelia vidia skrytý potenciál v nejakom výrobku alebo službe lepšie 
ako ktokoľvek iný, idú za svojou víziou a výsledkom je úspešná firma a zamestnanie pre 
množstvo ľudí. Profesionálni tréneri a hľadači talentov si všimnú skrytý potenciál  v 
desaťročnom futbalistovi alebo tenistovi a vďaka nim sa neskôr objaví športovec s 
vynikajúcimi výkonmi. Ježiš tiež pozeral podobným spôsobom na ľudí, nie pre zisk alebo 
slávu, ale pre ich záchranu. Jeho schopnosť vidieť v ľuďoch potenciál, mu pri stretnutiach 
s tulákmi, klamármi, zbabelcami, a darebákmi dodávala neskrotný optimizmus. V 
zničenom živote prostitútky videl zbožnú a vernú nasledovníčku. V rybárovi menom 
Šimon uvidel horlivého učeníka. V živote nepoctivého vyberača daní Zacheja spoznal 
ľudomilného a dobročinného človeka.  V zbabelom židovskom zákonníkovi Nikodémovi 
našiel človeka, ktorý bol ochotný riskovať svoju kariéru  pre Božie kráľovstvo. Jeden 
z najúžasnejších príbehov je objavenie muža, ktoré poznáme pod menom Pavol, Apoštol 
Pavol. Kresťania mali z neho väčší strach ako z kohokoľvek iného. Bol jedným 
z najúhlavnejších nepriateľov kresťanstva a Krista. Jedného dňa mieril do Damašku, aby 
splnil jeden zo svojich vyhladzovacích cieľov. Netušil, že Kristus sa díval pod povrch 
a videl v ňom svojho nasledovníka, ktorého od cieľa zvestovať Krista ako jedinú cestu 
nezastaví nič, ani bičovanie, palicovanie, ani kameňovanie, ani útrapy ciest, ani 
stroskotanie na lodi, ani nenávisť národa, ktorý ho považoval za zradcu. Ježiš videl, čo je 
pod povrchom a odhalil svetu a nebu skutočnú prirodzenosť Saula/Pavla. Nespočetné 
množstvo životov sa zmenilo, lebo Ježiš sa rozhodol nazrieť pod povrch a odhaliť, čo 
všetko je možné. 
Mám pre teba i pre seba jednu úžasnú možnosť, ktorá vyviera z toho čo čítame v Biblii: 
ak sa budeme snažiť budovať priateľstvo s každým človekom, ktorého stretneme, 
môžeme sa stať presne tými, ktorých Duch Svätý použije, aby sme v našich malých 
kútoch sveta dali nádej niekoľkým beznádejným ľuďom.  
Jeden kresťan to vyjadril nasledovne: „Mojim najvyšším cieľom je zistiť, koľkých z 
týchto ľudí môžem mať po boku, keď prekročím hranicu pozemského života a naveky 
vkročím do Božej prítomnosti. Chcem vedieť koľkých susedov a známych môžem 
pozvať do domov, do Božieho kráľovstva.“  
                                                                        Pokračovanie na nasledujúcej strane dolu 


