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Dôležité dátumy a podujatia v novembri
7.-14.
Modlitebný týždeň
18.
Klub zdravia (18:00 hod.)
21.
ASI spoločná pobožnosť
21.
Školenie učiteľov detskej sobotnej školy
27.-29. Kurz radcov Pathfinder

zbory, skupiny, rodiny
Bratislava, Primaciálny palác
Hotel Gate One / Cablkova 3
Vrútky

28.-29. Výročný seminár Život a zdravie

Ružomberok, Hotel Gejdák

Pravidelné týždenné stretnutia:
Pondelok:
modlitebné stretnutie
Cablkova
Utorok:
biblické štúdium
Dúbravka
Streda:
modlitebné stretnutie seniorov
Ferienčíkova
Stretnutie mládeže
Cablkova
Modlitebné stretnutie
Petržalka
Štvrtok:
cvičenie – fitness
Ferienčíkova
Piatok:
stretnutie mládeže
Cablkova
Sobota:
stretnutie učiteľov sobotnej školy
Sobotná škola – štúdium Božieho slova
Kázanie Božieho slova

18:00 hod.
18:30 hod.
10:00 hod.
18:00hod.
18:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
08:40 hod.
09:30 hod.
10:50 hod.

MODLITBY
Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen, príď, Pane Ježišu!
Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými. (Zjavenie Jána 22,21.22.)
OZNAMY A VÝZVY:
Zasadanie výborov zborov
2.11.
Cablkova
18:00 hod.
23.11. Ferienčíkova
18:00 hod.
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)
Zborový 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

Modlitebný týždeň 2015
UŽ ČOSKORO PRÍDE NÁŠ PÁN
Každoročná udalosť Modlitebného týždňa (MT) klope na dvere. Čo s tým urobíme? Akú dôležitosť
v našom živote má modlitba a spoločné modlitebné stretnutia?
Prial by som nám všetkým spoločne, aby to bola neprehliadnuteľná záležitosť. Prečo? Pretože ide
o večný život, o prejavenie našej viery a toho o čo nám v živote v skutočnosti ide. O duchovný rast,
o možnosť byť s ľuďmi, s ktorými máme spoločný cieľ a záleží nám na nich.
Môže sa to javiť ako nadhodnotené tvrdenie. Môže, ale aj nemusí. V čase konania MT budeme totiž
niečo robiť a to čo budeme robiť bude okrem iného svedčiť o prioritách nášho života. Čo je pre nás
skutočne dôležité - modlitba k Bohu, spoločenstvo veriacich, alebo niečo iné...
V rámci Bratislavy a okolia bude niekoľko skupín, ku ktorým sa môžete pridať. Ďalšie môžete
vytvoriť u vás doma – pre seba a manželského partnera, pre vaše deti a možno aj pre niekoho iného.
To, čo môžeme urobiť veľmi jednoducho je, že sa stretneme aspoň so svojim manželom –
manželkou každý večer v pravidelnom čase, aby sme si prečítali príslušnú duchovnú úvahu,
rozprávali sa a modlili sa. Nevyžaduje to nijaký čas navyše, nijaké cestovanie, žiadna strata času
a okrem toho môžete prežiť so svojim partnerom a Bohom to, čo váš duchovný a možno aj
manželský život potrebuje.
Chceme to? Potrebujeme to? Náš Pán hovorí, že to potrebujeme, pretože viera potrebuje rásť,
potrebuje podporu, potrebuje aj naplnenie toho pre čo existuje. Naše „srdce“ (hlava) nám môže
hovoriť niečo iné. Spomeňme si, koľko krát nás už naše „srdce“ presvedčilo, aby sme niečo
neurobili v duchovnom živote. Božie Slovo hovorí, že ľudské srdce je zradné, skazené, prevrátené
(1Moj 8,21; Jer 17,9), často riadené našimi túžbami a presviedča nás, že to čo chceme sú naše
potreby – ale často sú to len túžby. Všeličo v živote dokáže nakloniť naše srdce na svoju stranu.
Dôležité je spýtať sa samého seba – Čo chcem v živote najviac? – Spasenie, túžim po Kristovi?
Pohodlie, užívať si predovšetkým pohodu už tu a teraz? Ešte viac možností v živote a väčšiu
slobodu? Viac peňazí a menej závislosti na druhých? Podľa toho čo vám vyšlo v tomto mini teste si
postavte plán, aby sa vám nestalo, že miniete cieľ, pretože bez plánu je tento pokus niečo dosiahnuť
odsúdený na neúspech.
Ja by som sa chcel prihovoriť za prvú možnosť. Predpokladám, že aj vy ste sa pre ňu rozhodli. Teda
spasenie, záchrana, o ktorej vieme, že je možná len jediným spôsobom – prostredníctvom viery
v Krista. Je to veľmi jednoduché, treba VERIŤ, aby nás Pán mohol vziať k sebe, teda
ZACHRÁNIŤ. On nás však chce zachraňovať už TU a TERAZ. Nielen chce, on to musí robiť,
pretože záchrana nie je jednorazová záležitosť. Jednorazová záležitosť bola jeho obeť na kríži, kedy
sa stal objektívne Spasiteľom ľudí, vytvoril možnosť na odpustenie hriechov ľudí, odsúdil satana
a preukázal veľkosť Božej lásky a moci. Jeho záchranná akcia pokračuje ďalej subjektívne v nás.
Prostredníctvom Ducha svätého bojuje o rozhodujúci vplyv v našom živote. Duch svätý má za
úlohu obnoviť v nás to, čo sme stratili pádom do hriechu a naďalej strácame ak v hriechu
pokračujeme – teda Boží obraz. Obrazom je to zrejme nazvané preto, že tento obraz je obrazom len

vtedy, keď sa zachová v mysli a v živote pohľad na toho, kto sa má do nás premietať – teda svojho
Tvorcu. Ten obraz je dynamický, vyvíja sa a teda môže sa meniť obidvomi smermi – je jasnejší
alebo tmavší. Nie je to ako s obrazom „Poslednej večere“ alebo „Mony Lizy“. Pokiaľ si farby
udržia svoje vlastnosti, tak tieto obrazy budú zjavovať umenie ich tvorcu.
My,Božie deti, ako „Obraz Boží“ sme stratili svoju pôvodnú jasnosť. Vďaka Ježišovi Kristovi sme
ju však mohli získať späť – získavame ju späť. Začalo to Golgotou a pokračuje to každou chvíľou,
ktorú s ním prežijeme. Jas je vidieť navonok a cítiť ho aj vo vnútri. Pán Boh nám dáva možnosti,
aby sme mohli niesť tento obraz.
Ale nemusíme pochybovať ani o tom, že svoj obraz nám chce vtlačiť aj to, čo nazývame „tento
svet“, „satan“, alebo „hriech“. A má to tisíce rôznych podôb. To, čo je falošné má vždy mnoho
rôznych podôb, ale pravá je vždy len jedna. Počas bežného života sa na nás snažia vplývať rôzne
vplyvy – a často nie sú neúspešné. V bežnom živote dnes máme zdá sa oveľa menej príležitostí
prijímať to, čo je pravé. Skúsme si aspoň približne spočítať koľko vplyvu na náš charakter vyvíja
zloba okolo nás – násilie, zlé vzťahy, hádky, konflikty, závisť, pretvárka, podvody, a pod.
prostredníctvom osobných zážitkov alebo cez všetky rôzne média, ktoré používame. A na druhej
strane, koľko času dávame Bohu, aby ten skrivený obraz naprával. Asi by sme boli zhrození keby
sme poznali presnejšie čísla.
Nie je veľa príležitostí akou je Modlitebný týždeň. Nie je to predovšetkým cirkevná udalosť – je to
tvoja príležitosť. Prežiť niečo čo potrebuješ, pokiaľ cieľ tvojho života je stále kráľovstvo nebeské.
Prajem si, aby ťa Duch Svätý presvedčil, že to potrebuješ, ak áno, urob všetko pre to, aby si svoj
modlitebný život reštartoval a aby už nezhasol. Svojou účasťou na spoločných modlitbách môžeš
pomôcť svojej manželke, manželovi, deťom a možno aj ďalším ľuďom. Prajem Ti naplnenie
Duchom svätým.
Karol Badinský

Zo života iných cirkví
Apoštolská cirkev: Chceme žiť ako Kristus
Cirkev u nás pôsobila už začiatkom minulého storočia, za socializmu však až do roku 1977 niesla
nálepku štátom trpenej a nelegálnej sekty. Dnes je registrovanou cirkvou so štatútom pozorovateľa
v Ekumenickej rade cirkví. Majú ambiciózne plány. Vo vízii cirkvi je uvedené, že treba vystrojiť
veriacich k osobnej evanjelizácii tak, „aby aspoň každý druhý člen mohol v priebehu roka priviesť
niekoho ku Kristovi.“
Zaraďujú sa medzi protestantské evanjelikálne cirkvi s letnično-charizmatickým charakterom.
Učením patria do siete svetového spoločenstva Assemblies of God, vďaka čomu ich má byť viac
ako pol miliardy. Na Slovensku sa k nim hlási okolo štyritisíc veriacich. Niektoré projekty
zameriava na pomoc marginalizovaným skupinám. Majú rozvinutú prácu s Rómami vo väčšine
zborov.
Pomoc či manipulácia?
Slovo „charizmatici“ vzbudzuje podozrenie. Údajné prijatie Ducha svätého veriacim má podľa
viacerých zdrojov prebiehať tak, že pastor vkladá na veriaceho svoje ruky. Človek pri skladaní rúk
padá na chrbát a upadá do bezvedomia Na internete sú videá, ktoré ukazujú, že také stretnutia
hraničia s lekárskou diagnózou, fanatizmom, extázami a upadaním do mdlôb. Kritici to napádajú
slovami, že ide o jednu zo súčastí komplexnej manipulácie s ľuďmi. Zástupca biskupa apoštolskej
cirkvi pre styk s verejnosťou Pavol Zsolnai priznáva, že sú aj marginálne hnutia charizmatikov,
odmieta však, že by také praktiky fungovali v ich cirkvi. „Presný opak je pravdou. V tomto prípade
je lepšie raz vidieť ako desaťkrát počuť.“ Na poznámku o netradičných bohoslužbách reagoval
slovami: „Veríme v starú biblickú pravdu, ale zároveň sme si vedomí, že posolstvo veriacemu musí

byť podané zrozumiteľne. Bohoslužby sú tomu prispôsobené. Preto tam znie moderná hudba, tá
však nie je v rozpore s uctievaním a oslavou Boha. Samozrejme, nechýba ani kázanie Božieho
slova.“
Tisícročné kráľovstvo
Veria v skorý a osobný príchod Ježiša Krista na Zem, ktorý tu má vládnuť počas tisícročného
kráľovstva. „Keďže máme túto blahoslavenú nádej a skutočné, úprimné očakávanie, pretože je on
čistý, aj my sa očisťujeme, aby sme mohli byť hotoví stretnúť ho, keď príde,“ uvádzajú na svojej
webstránke.
Biskup Lacho vysvetľuje, že o tisícročnom kráľovstve hovorí Písmo. „Je tam aj to, že Ježiš príde,
aby premenil svoju cirkev. V praxi to znamená, že ako bol on premenený, keď vstal z mŕtvych, tak
aj človek v tomto kráľovstve dostane oslávené telo. Všetci tak budú mať možnosť skúsiť, aké to je
žiť vo svete, ktorý nepozná zlo.“ Podľa Pavla Zsolnaia, zástupcu biskupa pre styk s verejnosťou,
bude kráľovstvo ustanovené fyzicky a zažijú ho všetci. „Potom sa každý bude môcť rozhodnúť, či
Božiu zvesť príjme alebo nie.“
Podľa Lacha cirkev vznikla začiatkom minulého storočia takzvaným prebudením. „Ľudia naprieč
rôznym denomináciám sa úprimne modlili, aby ich Boh pokrstil v Duchu svätom, a tým ich
splnomocnil na duchovnú prácu. V našej viere ide o to, aby sme prijali svoje osobné spasenie skrze
Ježiša. Snažíme sa teda o absolútny návrat k Písmu, chceme žiť tak, ako žil Ježiš Kristus.“
Preložené do ľahšej reči to vraj znamená, že každý by sa mal modliť a prosiť Boha, aby mu dal silu
a schopnosť žiť víťazný život. Zabezpečiť to má krst a naplnenie Duchom svätým. „Keď Kristus
umieral, sľúbil, že k nám Ducha svätého pošle. Letnično-charizmatické hnutie je návratom k tejto
pravde,“ dodáva biskup.
Cirkev je financovaná z troch základných zdrojov – z príspevkov od štátu, členských poplatkov a
dobrovoľných príspevkov. Biskup Lacho vraví, že peniaze od štátu vnímajú ako prechodnú vec a
recipročný nástroj za desaťročia útlaku komunistami. „Z dlhodobého hľadiska by mala byť každá
cirkev samo financovateľná. Súčasný systém je ale správny kvôli minulosti. Polovica zborov nemá
vlastné bohoslužobné priestory. Schádzame sa v prenajatých miestnostiach, tie si platia veriaci.“ Na
Slovensku je 33 cirkevných zborov, stará sa o ne 40 pastorov.
Rútime sa do záhuby?
Heslu „naše telo je chrámom Ducha svätého“ prispôsobujú aj praktický život. „Nie sme vegetariáni,
snažíme sa jesť zdravo, pritom však veríme v nadprirodzené uzdravenie, športujeme, nefajčíme,“
vysvetľuje Pavol Zsolnai. O úplný asketizmus nejde, alkohol v malej miere podľa nich nie je
zakázaný. Biskup hovorí, že musia ísť príkladom, aby ukázali, že žiť s Bohom stojí za to. „Sme
totiž znepokojení komerčným spôsobom života, ktorý nás vedie do záhuby. Všeličo tu prekračuje
medze, ľudia akoby sa vedome vzbúrili proti Bohu. V etike a morálke padajú všetky zábrany,
televízie sú plné násilia, sexu, homosexuálna menšina tu chce väčšine diktovať, čo je správne. V
kombinácii s radikálnym konzumom a neochotou pomáhať to nemusí skončiť dobre.“
Z vierouky apoštolskej cirkvi
- Tí, čo činili pokánie a uverili v Boha, majú sa dať pokrstiť ponorením vo vode. Krst možno
absolvovať až vo veku, keď si dotyčný uvedomuje svoju vieru. Tým vyzná svetu, že zomrel s
Kristom a bol vzkriesený, aby žil nový život. Bez toho nie je možná spása.
- Cirkev je Kristovo telo a Boh v nej prebýva prostredníctvom Ducha.
- Celibát pastorov je dobrovoľný.
- Rozvody síce Boh nenávidí, rozvedeným ale nezakazujú prístup k sviatostiam (krst a večera
Pánova)
Zdroj: AC, Ján Lacho a Pavol Zsolnai

