SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Júl
Cablkova
Ferienčíkova
Petržalka
Dúbravka
August
Cablkova
Ferienčíkova
Petržalka
Dúbravka

4.
B.Soós
M.Riečan
BA1
BA2
1.
M.Bieliková
BA1
BA2

11.
E.Bališ
M.Bieliková
M.Riečan
v Petržalke
8.
H.Becz
M.Riečan
BA1
BA2

18
M.Riečan
H.Becz
BA1
BA2
15.
M.Riečan
H.Becz
BA1
BA2

25.
H.Becz
M.Bossányiová
BA1
BA2
22.
E.Bališ
M.Majtán
BA1
BA2

29.
M.Turčan
v Dúbravke
S.Ondrušek

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA:
Utorok: biblické štúdium, kniha Genesis
Štvrtok: cvičenie – fitnes
Sobota: stretnutie učiteľov sobotnej školy
bohoslužba dopoludnia

Cablkova
Ferienčíkova
Cablkova
BA1, BA2,

11:00 hod.
17:00 hod.
08:40 hod.
09:30 hod.

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA:
5.7.
Zborový výlet s varením gulášu
5.-10.7 Mládežnícky tábor
11.7.
Spoločná bohoslužba Petržalky a Dúbravky
29.8.
Spoločná bohoslužba Petržalky a Dúbravky

Kačín
Cablkova
Petržalka
Dúbravka

09:30 hod.
09:30 hod
09:30 hod

Pozvanie – varenie gulášu, nedeľa 5.7. 2020
Po cca ročnej prestávke sa opäť chceme stretnúť v krásnom prostredí Kačína pri varení gulášu
a ďalších príjemných činnostiach v prírode. S varením začíname o cca 8:00 hod. a vítaní sú všetci,
ktorí chcú pri jeho príprave pomáhať. Samozrejme pozvanie platí i pre tých, ktorí prídu neskôr. To
čo uvaríme bude treba zjesť, takže je zbytočné plánovať čo budete doma v nedeľu variť. Guláš bude
vegetariánsky aj nevegetariánsky. Odchody autobusov smer Kačín, zo zastávky Patrónka: 9:30;
10:10; 10:50; 11:30; 12:10:12:50; 13:30; 14:10; 14:50. (Len spoje označené prímenom „k“ idú na
Kačín) Späť: 13:04; 13:44; 14:24; 15:04; 15:44; 16:24; 17:04. Info: K. 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)
Kazateľ: Marek Riečan, ☎ 0917 338 362, marek.riecan7@gmail.com
Redakcia spravodaja: Karol Badinský, Marek Riečan

JÚL - AUGUST 2020
ANJELI – BOŽÍ SLUŽOBNÍCI
Začíname novú sériu článkov či zamyslení, v ktorej sa budeme venovať anjelom - teda
bytostiam, v ktorých existenciu veríme, ale pomerne málo sa s nimi zaoberáme. V Biblii je
množstvo zmienok o anjeloch a ich činnosti, a tak sa pokúsim zoradiť to do určitých oblastí, kde
môžeme vidieť anjelov a dozvedieť sa o ich identite a činnosti. Anjeli zaberajú v Biblii viac miesta
ako satan a démoni (teda padlí anjeli), a mali by sme o nich vedieť viac ako o tých zlých. Zasahujú
do udalostí národov a tiež pomáhajú jednotlivcom. Boh ich používa na vykonávanie súdov nad
ľuďmi.
V súčasnosti sú populárne teórie o duchoch, ktoré sú založené na okultizme. V kníhkupectvách
nájdete veľa kníh, ktoré sa zaoberajú satanom, satanizmom a démonmi. V mnohých filmoch,
rockových piesňach sa taktiež objavuje táto téma, dokonca takým spôsobom, že sú oslavovaní a je
im priznávaná úcta. Ale to nie je trend, ktorý chceme nasledovať.
Podľa Biblie sú anjeli skutočné bytosti, ktorými sú aj satan a padlí anjeli, ale na rozdiel od
týchto, nám anjeli pomáhajú a nemusíme sa ich obávať. Švajčiarsky reformátor Ján Kalvín o nich
napísal: „Anjeli sú roznášači a vykonávatelia Božej štedrosti voči nám..., sú vždy v pohotovosti pre
naše spasenie, sú vždy pripravení nás brániť, ukazujú nám cestu a starajú sa o nás vo všetkých
veciach, aby nás chránili pred zlými príhodami.“ (Kresťanská inštitúcia, kniha I. 13. kap.) Všetko
čo vieme o anjeloch je z Božieho zjavenia. Mimo toho existuje množstvo príhod/zážitkov, ktoré
popisujú čo sa niekomu stalo, ako mu záhadná bytosť pomohla. Veríme, že sa to deje, ale pretože aj
v tejto oblastí existujú podvody a povery je potrebné všetko skúmať na základe Božieho slova.
ANJELI SÚ STVORENÉ BYTOSTI
Nie sú to duchovia zomrelých, ako sa nás snaží niekto presvedčiť. Boli stvorení Bohom (Kol
1,16.17) a teda majú svoj význam/účel. Ich stvorením Boh niečo sledoval a ich existencia začala
skôr ako ľudská (Job 38,7). To, že sú stvorené bytosti znamená, že ich existenciu udržuje Boh, nie
sú schopní samostatného života, nezávislého na Bohu. Sú schopní meniť svoj vzhľad a pohybovať
sa medzi nebom a zemou v okamihu (Dan 9,21-23). Sú „služobnými duchmi poslanými slúžiť tým,
čo majú zdediť spásu“ (Heb 1,14). V podstate nemajú hmotné telo, hoci pre naplnenie osobitných
zámerov môžu na seba vziať telesnú podobu. Boh im na rozdiel od nás, nedal schopnosť
rozmnožovať sa a uzatvárať manželstvá (Mar 12,25). Správy o nich sa nachádzajú v Biblii na
najrôznejších miestach, v Písme sa o nich píše na viac ako 300 krát. Čo sa týka množstva anjelov
tak Biblia používa napr. výraz „myriady anjelov“ (desaťtisíce; Zj 5,11; 9,6), ale zo záznamov Biblie
nemôžeme vedieť/určiť ich počet.
Od najstarších čias, odkedy anjeli nastúpili ako stráž pri vstupe do záhrady Eden, aby zabránili
vstupu Adamovi a Eve (Gen 3,24), prejavovali svoju prítomnosť vo svete. Strážili cestu, ktorá

viedla k stromu života, aby hriešny človek nemohol žiť večne. Ak by Adam mohol žiť večne vo
svojom hriechu, svet by sa už dávno stal tým, čo nazývame peklo. A tak sa ľudská smrteľnosť
(a ďalšie hranice, ktoré stanovil Boh - Gen 3,16-24) postarali o to, aby sa zachoval ľudský rod.
(znie to paradoxne, ale nie je to tak?)
V dejinách Božieho ľudu sa odohrala jedinečná udalosť kedy Boh zostúpil k človeku, aby mu
dal svoj zákon. V oblaku, ktorý zakrýval vrch Sinai, s hromovým dunením prichádzal Boh. Celý
vrch sa triasol akoby bol živý. Izraeliti na úpätí boli zdesení. Zdalo sa, že zem sa chveje
neopísateľnou hrôzou. Boh prišiel v sprievode množstva anjelov a jeden z nich trúbil na trúbu, aby
oznámil Božiu prítomnosť. Mojžiš, ako jediný ľudský zástupca ľudí a svedok, mlčal zdesený týmto
prejavom Božej slávy a moci, ktorého súčasťou boli anjelské zástupy. Boh si vzal svojich anjelov
k tomuto prejavu svojej majestátnosti, aby boli súčasťou Jeho „sprievodu“.
Ako veriaci ľudia nesmieme zabúdať na činnosť a pomoc anjelských bytostí, ktorá ďaleko
prevyšuje moc satana a jeho démonov. Nech sme kdekoľvek môžeme vedieť a počítať s ich
prítomnosťou a ochranou. Anjeli hovoria, zjavujú sa a miznú. Prejavujú city aj dojatie. Sú okolo
nás, ale naše oči ich nie sú schopné vidieť. Tak ako nie sme schopní vidieť okolo seba napr.
elektromagnetické pole. Skúsenosť proroka Baláma nám ukazuje, že nebol schopný vidieť anjela,
pred ktorým zastala jeho oslica (4Moj 22,23). Anjeli však nikdy neupriamujú pozornosť na seba.
Prinášajú pomoc či posolstvo ľuďom a vzdávajú chválu Bohu.
Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré sa objavujú ľubovoľne, keď je to potrebné. Môžu sa zjaviť aj
zmiznúť. Myslia, cítia, prejavujú pohnutie, majú vôľu. Biblia ich predstavuje ako Božích poslov
poverených odovzdať ľuďom Božie rozhodnutia a priniesť im posolstvá, ktoré potrebujú. Anjeli sa
občas stávajú pre ľudí viditeľnými a prijímajú ľudskú podobu.
Doktor S.W. Mitchell, neurológ z Philadelfie si jedného večera ľahol po rušnom, pracovnom
dni. Náhle ho zobudilo búchanie na dvere. Išiel otvoriť a na prahu uvidel malé, slabo oblečené
dievča s vyľakanou tvárou. Prehovorilo: „Pán doktor, moja matka je veľmi chorá, môžete k nej
prísť?“ Noc bola studená, snežilo. Lekár napriek svojej únave sa obliekol a išiel za dievčaťom.
Ženu našiel vo veľmi vážnom stave, zistil, že má zápal pľúc. Ošetril ju najlepšie ako vedel, a potom
ju pochválil akú má dobrú a starostlivú dcéru. Žena vytreštila oči: „Ale pán doktor, veď moja dcéra
minulý mesiac umrela! Jej topánky a kabát sú ešte v šatníku.“ Doktor nedôverčivo otvoril skriňu.
Našiel tam kabát, aký malo dievča, keď prišlo za ním. Bol suchý a nemohol ho mať na sebe niekto
vonku, keďže tam snežilo. Bol to čin anjela, ktorý takto pomohol chorej žene? Na to nám chýbajú
dôkazy, alebo konkrétne svedectvo Písma. Biblia však hovorí, že toto patrí k činnosti anjelov. Nie
na všetko čomu veríme, aj v bežnom živote, máme presvedčivé dôkazy.
Autor listu Hebrejom napísal: „Vari nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo
majú zdediť spásu?“ (Heb 1,14). Boh v priebehu dejín používal na prejavenie svojej duchovnej
prítomnosti rozličné spôsoby. Napr. pri Ježišovom krste bol prítomný v podobe holubice (Mat
3,16). Podobne Boh prejavuje svoju prítomnosť prostredníctvom anjelov. a preto im dal moc prijať
viditeľnú podobu pred očami ľudí.

AKÍ SÚ ANJELI?
Anjeli sú bytosťami, ktorí sú v hierarchii stvorenia/bytia postavení vyššie ako ľudia, ale nie sú
božskými bytosťami, nemajú božské vlastnosti (večnosť, stvoriteľskú moc, všadeprítomnosť,
vševedúcnosť a všemocnosť). Z toho môžeme vyvodiť, že medzi bytosťami, ktoré poznáme

z Biblie, a majú vlastnosti osoby, teda rozum, city a vôľu, poznáme kategóriu božských/večných
nestvorených bytostí (Otec, Syn a Duch svätý), ďalej anjelov a ľudí.
V Danielovej knihe čítame: Môj Boh poslal svojho anjela a zatvoril tlamy levov, takže mi
neublížili, lebo videl, že som nevinný, a ani pred tebou, kráľ, som sa nedopustil nijakej neprávosti.“
(6,23) Je možné, že Danielove zmysly vnímali prítomnosť anjela, ktorého moc držala na uzde sily
divokých šeliem. Vo väčšine prípadov, keď sa anjeli dávajú poznať, sú nádherní a žiaria takou
výraznou krásou, že ľudia, ktorí sú svedkami ich zjavenia, sú tým ako omráčení. Viete si predstaviť
bytosť, ktorá žiari ako blesk? Zakladateľ Armády spásy generál William Booth videl anjelov
a opísal ich takto: „Každý bol obklopený žiarivým svetlom zory v dúhových farbách, že nijaká
ľudská bytosť by nemohla zniesť pohľad na nich bez zahalenia.“ Dá sa zmerať žiara blesku, ktorý
osvecuje celú krajinu na kilometre ďaleko? Anjel, ktorý odvalil kameň od Ježišovho hrobu, nebol
len oblečený do bieleho rúcha, ale aj žiaril ako blesk (Mat 28,3). Vojenské stráže pred hrobom sa
triasli od strachu a padli ako mŕtvi. Ťažký kameň, ktorý nemohol odvaliť človek, anjel s ľahkosťou
vánku odstránil z cesty.
Abrahám, Lót, Jákob a ďalší však ťažko rozoznávali anjelov, ktorí prišli v ľudskej podobe.
Jákob však predsa spoznal Božích anjelov, keď ich stretol: Keď potom Jákob pokračoval v ceste, na
ktorú sa vybral, stretli ho Boží anjeli. Len čo ich zbadal, povedal: Toto je Boží tábor. To miesto
nazval Machanajim. (Gen 32,2.3) V prítomnosti anjelov, ktorých poslal Hospodin, je ťažké zostať
nenadchnutým ich krásou, silou a dobrotou. Vierou chápeme, že oni sú/existujú a tešia sa z toho, že
sú Božími služobníkmi, aby pomáhali na ceste domov ľudom, ktorých satan zviedol, oklamal
a teraz sa potácajú životom ako bez rozumu. Od stvorenia sme boli objektom Božej ale aj anjelskej
lásky, ktorú nemôžeme preciťovať úplne kvôli obmedzeniam spôsobenými hriechom. Ľudská veda
toto nevie rozoznať, lebo dokáže pracovať len s tým, čo je ľudským zmyslom pozorovateľné. Viera
a skúsenosti z nej vyplývajúce však majú rozmery, ktoré veda nevie alebo nechce využiť, a preto je
vo svojich pozorovaniach a záveroch obmedzená. Boží anjeli nestarnú, nikdy nie sú chorí,
nezomierajú, nedotýka sa ich hriech, a preto môžu pomáhať a sami prežívať radosť a uspokojenie,
ktoré je v ľudských podmienkach obmedzené dôsledkami hriechu. Ako som už uviedol žijeme
v dobe, v ktorej sa mnoho pozorností venuje satanovi a jeho činnosti. Zdá sa, že diabol je aktívny a
viac ako v minulosti. Vie, že mu zostáva málo času (Zj 12,12) a svojimi podvodmi odvracia
mnohých ľudí od viery v Boha.
Na druhej strane môžeme povedať, že službou anjelov sú satanove podvody odhaľované a je
mu zabraňované, aby sa jeho zámery uskutočnili tak, ako ich zamýšľal vykonať. Božie slovo nás
vyzýva, aby sme vierou prijali to, že anjeli sú tu s nami a pomáhajú nám: „Ak máš útočisko
v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane, nijaká pohroma sa k tvojmu stanu
nepriblíži. Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Na rukách
ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň.“ (Ž 91,9-12) Pán Boh používa anjelov na utváranie
životov ľudí a národov. Prostredníctvom anjelov mení beh udalostí. Anjeli sledujú čo sa deje na
zemi a sú pripravení pomáhať. Môžeme byť vďační za ich neustálu činnosť a starostlivosť, hoci ju
nevidíme. Sú súčasťou života na našej zemi aj v našich rodinách. Sú pomocníkmi keď prejavujeme
ochotu pomáhať iným v ich životných okolnostiach aj pri hľadaní večnosti. Ježiš povedal: Hovorím
vám: Tak aj pred Božími anjelmi bude radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie.“ (Luk
15,10)
K. Badinský

