SLUŽBA KÁZNIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Marec
Cablkova
Ferienčíkova
Petržalka
Dúbravka

7.
E.Bališ
M.Riečan VP
J.Turóci
BA2

14.
E.Duda
H.Becz
Video kázeň
Skupin.štúdium

21.
B.Soós
J.Války
M.Riečan
J.Obrcian

28.
M.Riečan VP
H.Becz
BA1
J.Války

MAREC 2020
PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA:
Pondelok: biblické štúdium, kniha Zjavenie Jána

Cablkova

18:00 hod.

Utorok: biblické štúdium, kniha Genesis
biblické štúdium, kniha Exodus
stretnutie mládeže
diskusná skupina
Streda: stretnutie seniorov, Z pokladnice svedectiev
biblické štúdium knihy Daniel
biblické štúdium knihy Exodus

Cablkova
Ferienčíkova
Ferienčíkova, Únik
Ferienčíkova, Únik
Ferienčíkova
Wolkrova
Dúbravka

11:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
10:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

Štvrtok: cvičenie – fitnes
Klub Pathfinder, Petržalka
Piatok: stretnutie mládeže
nácvik spevu:

Ferienčíkova
Gessayova 6
Cablkova
Cablkova

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
18:15 hod.

Sobota: stretnutie učiteľov sobotnej školy
bohoslužba dopoludnia
bohoslužba Petržalka
popoludňajšia pobožnosť

Cablkova
BA1, BA2, Dúbravka
Wolkrova
Cablkova

08:40 hod.
09:30 hod.
10:00.hod.
14:00 hod.

DÔLEŽITÉ PODUJATIA:
7.
12.
19.
21.-28.
28.

VP v BA2
Výbor zboru BA1
Výbor zboru BA2
MTM
VP v BA1

Ferienčíkova
Cablkova
Ferienčíkova
BA1, BA2
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, (multifunkčná budova)
Skupina Dúbravka, M. Sch. Trnavského 2/A (kostol ECAV)
Kazateľ: Marek Riečan, ☎ 0917 338 362, mriecan@casd.sk
Redakcia spravodaja: K. Badinský, M. Riečan

17:30 hod.
18:00 hod.

„POĎ ZA MNOU!“
8. BOŽÍ PLÁN PRE TEBA
Počas svojho trojročného účinkovania mal Ježiš zaujímavý zvyk. Chodil po okolí,
hľadal ľudí, ktorí potrebovali pomoc, a potom im pomohol. Chorí boli zrazu uzdravení,
slepí videli, hluchí počuli, nemí spievali a chromí vstávali a skákali od šťastia. A to
všetko preto, lebo Ježiš sa rozhodol konať. Podľa zaznamenaných udalostí sa to stalo
najmenej štyridsaťkrát, a takéto zvláštne správanie sa stretlo so zmiešanými reakciami.
Kým niektorých ľudí prejavy Ježišovej moci nadchli, väčšina obyvateľov Palestíny
prvého storočia netušila, čo si myslieť o mužovi, ktorého život sa vyznačoval takou
svojráznosťou. Jeden z Ježišových zázrakov spomedzi ostatných vyčnieva iným
spôsobom. Nešlo o to, že by niekoho uzdravil, niekomu vrátil sluch alebo zrak, ale
o veľký úlovok rýb, ktorý jedného dňa doprial niekoľkým znechuteným rybárom. Piata
kapitola Lukášovho evanjelia hovorí, že Šimon Peter a jeho brat Ondrej si na brehu
Galilejského mora po dlhej noci, bez akéhokoľvek úspechu, čistili siete. Noc strávená na
krásnej modrej hladine toho jazera by bola za iných okolností dokonalá ako obrázok. Ako
tak usilovne pracovali, zahliadli Ježiša, ktorý ďalej na brehu vyučoval skupinu
poslucháčov. Obecenstvu sa jeho slová očividne páčili, lebo čím dlhšie ich učil, tým
väčšmi sa dav rozrastal. Nakoniec bola skupina okolo Ježiša tak veľká, že ak chcel, aby
ho uprostred toho chaosu bolo dobre vidieť i počuť, musel nejakým spôsobom ustúpiť
ďalej. Na hľadanie riešenia nepotreboval veľa času. Rozhodol sa, že ďalej bude rozprávať
z člna pri brehu jazera. Zo všetkých člnov, ktoré lemovali pobrežie, si Ježiš vybral Petrov.
Požiadal ho, aby zatiahol na hlbinu a chytili spolu nejaké ryby. Peter bol prinajmenšom
skeptický. So svojimi druhmi predsa lovil celú noc - a nič neulovil. Bola to naozaj ťažká
práca, a vyšla nazmar. Všetci boli unavení. Ešte zbaviť siete nečistôt a ísť si oddýchnuť.
Vôbec nemal chuť na ďalší „výlet“ po jazere a ešte počas dňa, keď ryby sú hlboko pod
hladinou, kde ich siete nedosiahnu. Nakoniec si to však rozmyslel a rozhodol sa vyhovieť
Ježišovi. Keď boli dosť ďaleko od brehu prehodil siete cez bočnice člna a tie sa za chvíľu
naplnili takým množstvom rýb, že musel zavolať posily. Jakub s Jánom nasadli do člna a
začali veslovať, čo im sily stačili aby kolegovi pomohli. Všetci spolu ťahali do člnov siete
preplnené trepotajúcimi sa rybami. Títo noví učeníci Ježiša boli týmto zážitkom
prekvapení, až zaskočení, ich reakcie boli zmätené, zvlášť Petrova. Ježiš však vie prečo
ich volal na „lov“. V tej chvíli zaznela dôležitá výzva, ktorá zmenila Petrovi život
a zmenila aj ďalší vývoj ľudstva: „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.“ (Lk 5,10)

NALIEHAVOSŤ VEČNOSTI
Čím dlhšie každý z nás kráča s Kristom, tým väčšiu naliehavosť pociťujeme
v súvislosti s večným životom. Čím viac sa premieňame na Boží obraz, tým viac sa v nás
prehlbuje schopnosť odrážať jeho zmysel pre naliehavosť voči ľuďom okolo nás. Prečo?
Lebo času je málo. A hoci sa pre nasledovníka Krista večnosť rovná „budúcej sláve“,
ako sa píše v lste Rimanom, minca má nanešťastie aj druhú stranu.
Každý z nás pozná najmenej jedného človeka, ktorý trpí chorobou, ktorú poznáme
pod názvom rakovina. Napriek tomu, že sa v liečbe tejto nemoci dosiahli určité úspechy
vieme, že takáto diagnóza spôsobuje v ľudskom živote doslova smrteľnú paniku. Je
rozdiel či sa táto „hrozba“ objaví v živote človeka, ktorý spojil svoj život s Kristom, alebo
u toho, kto to dosiaľ neurobil. To je naozaj veľký rozdiel nielen z hľadiska budúcnosti,
ktorú nazývame večnosť, ale aj z pohľadu dní, ktoré na zemi človek ešte bude žiť. Všetky
plány človeka, jeho túžby a nádeje dostávajú veľkú ranu. Začína boj o prežitie. Riešenie
existuje, myslím na Krista. On povedal: „Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo.“ (Mt
9,37). Táto situácia pripomína nemocnicu, kde chýba personál, lekári, sestry. Nemocnica
stojí, liek je známy a dostupný, ale nemá ho kto podať. Toto si pacienti naozaj sami
nemôžu/nevedia urobiť. Niekto, kto je k tomu povolaný to musí/mal by/chce urobiť.
Otázkou nie je ani to, či to už vieme robiť, ale či sme ochotní (napriek svojim prekážkam
a nedokonalosti) sa to učiť a pridať sa.
Samozrejme pacienti väčšinou nespolupracujú. To čo počuli o svojej chorobe,
skreslené informácie o nemocnici, o personále, aj o samotnom lieku vytvára veľkú
bariéru. Žijeme vo svete kde najväčším problémom je hriech, ktorý komplikuje život
neskutočným spôsobom. To s čím zápasí svet nie je predovšetkým korupcia, falošná
politika, skorumpovaní sudcovia, účelovo riadené média či svet zameraný na zisk niekedy
za každú cenu, ale hriech. Hriech v človeku aj mimo neho. Hriech, ktorý riadi tep tejto
planéty podľa svojho scenára, ktorému možno nerozumie už ani tvorca tohto systému.
Jediný, ktorý rozumie - čo sa tu deje a čo sa deje s človekom, je Boh. Ten Boh, ktorý
sa rozhodol opustiť bezpečie a slávu miesta kde vládol, aby prišiel a vyliečil stratený svet.
Tento Boh sa rozhodol nás k tomu pozvať. Zvládol by úplné vyriešenie tohto stavu aj sám
(a zrejme oveľa skôr a bez komplikácii), ale z určitého dôvodu sa rozhodol spolupracovať
a preniesť časť svojej úlohy/zodpovednosti/radosti na vyliečených ľud. Teda na tých,
ktorý vedia, že zomrú, možno aj na rakovinu, ale tiež vedia, že budú žiť: „Kto má Syna,
má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.“ (1J 5,12)
ČO PRÍDE POTOM?
Na istej konferencii rečník z ničoho nič rozvinul zrolované nálepky. „Všetci musíme
pochopiť jednu vec,“ povedal a prešiel naprieč prednou časťou miestnosti. Priebežne sa
zastavoval a prilepoval červené nálepky na malú repliku domu, na hračkárske autíčko
alebo na stôl z domčeka pre bábiky, ktorý mal predstavovať náš pracovný život. „Na
každej nálepke je napísané jedno slovo. To slovo znie - dočasné. Všetky veci, na ktoré
som tie nálepky prilepil, sú dočasné. Keď tento svet pominie, pominú sa aj ony, zmenia
smer ako listy vo vetre. Ak žijete pre tieto veci, potom žijete život chvíľkových rozkoší,

chvíľkového uspokojenia a chvíľkového naplnenia.“ Znova začal chodiť po miestnosti,
tentoraz bez slova, a všetko, čo zbadal, označil červenou nálepkou. Dočasné. Dočasné.
Dočasné. Dočasné. Dočasné. „V tejto miestnosti je len jediná skutočnosť, ktorá nie je
dočasná. Je len jediná skutočnosť, ktorú si so sebou môžete vziať na druhý svet.“
Spomedzi účastníkov si vybral jednu ženu, zavolal ju k sebe na pódium a na chlopňu saka
jej pripol modrú nálepku. „Raz sa dostanete ku koncu svojho života a posledný raz sa
nadýchnete,“ povedal. „Čím chcete, aby bol naplnený váš život dovtedy? Naozaj je to
všetko o ľuďoch.“
Žiadna tovar/vec sa z tohto sveta na ten druhý nedostane. Ani pozemky, ani domy, ani
bankové účty, ani tituly, ani úspechy. Len človek. Ježiš Kristus učil, že každé ľudské
stvorenie bude buď spasené a bude vo večnosti žiť v spoločenstve s Bohom v nebi, alebo
skončí v ničote a bez Boha. A keďže Ježiš bol o existencii života a smrti absolútne
presvedčený ,sústredil sa na to jediné čo sa na druhý svet dostane: na ľudí. Ak ste už pre
menej dôležité veci urobili dosť a ste pripravení venovať sa tomu čo má zmysel, potom
presmerujte svoje dary a talenty, všetky svoje schopnosti a záľuby na Božie ciele. Otázka
nie je, či máte alebo nemáte čo ponúknuť. Každý jeden z nás má toho na ponúknutie
dosť. Skutočná otázka znie, či sa angažujete alebo neangažujete do aktivít, ktoré ľudí
približujú k nebu. Otázka je, či svoju tvorivú energiu, marketingové zručnosti a
schopnosť riešiť problémy a pod. využívate alebo nevyužívate v prospech toho, aby ste
čo najviac ľudí priviedli k Bohu. Otázka je, či si ľudí ceníte dosť na to, aby ste sa s nimi
kreatívnym a lákavým spôsobom podelili o radostnú zvesť.
Naozaj existuje nebo aj smrť. Naozaj sú to večné miesta - konečné stanice skutočných
ľudí, ktorí žijú skutočný život vo vedľajšom byte/dome, krížom cez ulicu, v kancelárii
o dve poschodia nižšie. Skutoční ľudia, ktorí vo svojom živote potrebujú vašu „soľ“ a
vaše „svetlo“. A tak si položme otázku: staneme sa ľuďmi, ktorí za nimi vykročia?
Budeme tými, ktorí sa jedného dňa objavia na bohoslužbe a budú sa dívať, ako ich kedysi
zblúdení priatelia stoja vo vode, pripravení pre krst a rozhodnutí vykročiť do nového
života? V tej chvíli (s najväčšou pravdepodobnosťou cez slzy) si uvedomíte, že nič iné
ako Boží plán nemá zmysel.
OTÁZKY NA ZAMYSLENIE
1. Pouvažujte o ľuďoch, ktorých poznáte z práce, zo svojho okolia, príbuzných a pod.
Trávi väčšina z nich svoj život naháňaním sa za peniazmi alebo investujú do svojej
večnosti?
2. Ak je prirodzenosťou ľudskej povahy naháňať sa za peniazmi a pod; prečo boli
učeníci ochotní nasledovať Ježiša a ovplyvňovať večnosť aj prítomnosť ľudí?
3. Aký ste mali pocit pri čítaní o prednášateľovi na konferencii, ktorý všetko označil
nálepkou „dočasné“?
4. Vyberte si jednu oblasť svojho života, v rámci ktorej sa dnes rozhodnete dívať na
svet cez optiku Božieho plánu. Buďte pripravení vnímať svet inak než dosiaľ!
Karol Badinský

