Služba kázania pri sobotných bohoslužbách
1

Miesto / deň
Bratislava 1
Bratislava 2
Petržalka
Dúbravka

5.11.
D. Márfoldi
M. Riečan
BA1
K. Badinský

12.11.
K. Badinský
M. Homišin
M. Riečan
BA2

19.11.
M. Riečan
B. Sóos
A. Vašeková

26.11.
J. Turóci
P. Januška
K. Badinský
J. Obrcian

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOVEMBER 2016

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA:
Nedeľa:
Pondelok:

Klub Pathfinder
modlitebné stretnutie Skutky ap.
biblické štúdium, kniha Skutky ap.
mládežnícka bohoslužba
biblické štúdium, kniha Skutky ap.
biblické štúdium, 1. kniha Jánova
modlitebné stretnutie seniorov
stretnutie mládeže
biblické štúdium, kniha Zjavenie Jána
cvičenie – fitnes
Klub Pathfinder, Petržalka
stretnutie mládeže
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

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.

Modlitby
Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i
Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja
som s vami po všetky dni až do konca sveta. (Mat 28,19-20)

MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 5.-12.11. 2016
Izraelský národ mal v období Starého zákona šesť sviatkov (mimo soboty), kedy sa práca
zastavila na jeden až niekoľko dní. Národ si pripomínal dôležité udalosti histórie aj cieľ
kam sa rozhodli dôjsť s Božou pomocou. V období Novej zmluvy nám na základe
Božieho slova zostala len sobota. Aj v bežnom živote je dôležité občas sa zastaviť
a popremýšľať čo sa stalo a čo to znamená. A taktiež pozrieť sa dopredu či ideme
správnym smerom. Čas kedy sa zastavíme nie je premárnený. Práve takto strávený čas
nám môže ušetriť veľa strateného času v budúcnosti.
Modlitebný týždeň, ktorý budeme mať tradične na začiatku novembra nebude vyžadovať,
aby sme sa vzdali práce, ale bude pre nás možnosťou, aby sme ju zredukovali, a venovali
sa viac ako obvykle spoločným modlitbám. Veľa činností, ktoré robíme spoločne nás
zbližuje a zároveň tomu čo konáme dáva výraznejší rozmer. Rovnako je to aj so
spoločnou modlitbou.
Najprirodzenejšou a zrejme aj najjednoduchšou formou je vytvoriť si skupinu v rodine,
poprípade pozvať inú rodinu, alebo rodiny z blízkeho okolia. Skúsenosti ukazujú, že toto
je dobrá možnosť stráviť užitočný aj príjemný večer s blízkymi ľuďmi.
Vo zboroch na Cablkovej aj Ferienčíkovej ul. budú modlitebné skupiny v pravidelnom
čase a taktiež veríme, že skupiny Petržalka, Dúbravka, mládež aj seniori budú mať mimo
pravidelných stretnutí svoje stretnutia aj v rámci modlitebného týždňa.
V prípade, že by ste chceli pozvať ľudí do svojej skupiny a dopredu o tom informovať
zborové spoločenstvo, prosím nahláste to kazateľom, resp. starším zborov.
To najdôležitejšie je, aby sme prežili požehnanie prítomnosti Ducha Svätého, ktorý chce
byť tam, kde sa „dvaja alebo traja stretnú v Kristovom mene“. Ďakujeme Pánovi za túto
možnosť a pritom si uvedomovať, že o nič dôležité neprídeme, práve naopak. Nech nás
Pán požehná a obdarí svojou prítomnosťou, múdrosťou a pokorou.
Karol Badinský

Kontakty

MISIA V NAŠOM ŽIVOTE

Utorok:
Streda:

Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

Cablkova

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA V NOVEMBRI:
5.
5.-12.
16.-20.
18.-20.
19.
26.

Zbor Bratislava 1
Zbor Bratislava 2
Skupina Petržalka
Skupina Dúbravka
Kazatelia

Bohoslužba vysielaná cez internet
Modlitebný týždeň
Víkendové stretnutie mládeže BA
Výročný seminár OZ Život a zdravie
Školenie učiteľov DSŠ
Sobota pre ADRA - srdce pre druhých

Bratislava 1
zbory a skupiny
Podhájska
Ostrava
Banská Bystrica
BA, KE, MT, TN

Cablkova ul. č. 3, 821 04; ba1.casd.sk
Ferienčíkova ul. č. 5, 811 04; ba2.casd.sk
Wolkrova ul. č. 4
M. Sch. Trnavského 2/A (kostol ECAV)
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
Redakcia, preklady a úprava textu: Karol Badinský

POSLANIE PRE VŠETKÝCH VERIACICH
(2. prednáška z cyklu MT 2016)

Tento príbeh sa objavil pred niekoľkými rokmi v správach. Nanešťastie sa dodnes opakuje
príliš často. Začína sa tým, že Ashley Smithová si šla o druhej ráno kúpiť cigarety.
Dostala sa do rúk Briana Nicholsa, muža, ktorý bol obvinený zo znásilnenia a z vraždy.
Zatlačil ju do jej bytu, zviazal, položil do vane a povedal jej: „Neublížim ti, ak spravíš, čo
ti poviem.“
Čo by ste robili v podobnej situácii? Prosili, snažili sa dohodnúť alebo sa modlili? Ashley
Smithová v tomto hroznom okamihu zakúsila dotyk milosti, ku ktorému máme prístup

všetci. Napadlo jej, že je to príležitosť na službu. Po zvážení situácie sa začala s
Nicholsom rozprávať. Potom, ako ju rozviazal, mu pripravila raňajky. Vyrozprávala mu
svoj životný príbeh a vypočula si jeho. Rozprávala mu, ako sa otvorila Božej milosti a
prijala ju. Odhalila mu svoje zranenia, ktoré Boh uzdravoval, a povedala mu aj o
momente, keď sa zmenil celý jej život.
Život tejto ženy visel na vlásku. Bola s mužom, ktorý ju chcel znásilniť a zavraždiť. Práve
v tomto okamihu sa však stal zázrak. Ashley Smithová sa pripojila k Bohu v jeho práci a
vďaka tomu sa s ním mohol stretnúť aj Nichols. Pochopil, že aj keď je jeho život naplnený
násilím a bolesťou iných, môže zmeniť jeho smer, nechať Smithovú nažive a slúžiť Bohu
vo väzení. Táto skúsenosť zmenila aj život Ashley Smithovej. Získala silu zbaviť sa
závislostí, ktoré ovládali jej život. Uvedomila si, že rozprávaním Nicholsovi o Bohu Boh
zmenil aj ju a dal jej životu nový zmysel.
Premieňajúci rozhovor
Iný deň, iná žena. Bola zlomená životom. Žila s pocitom hanby pre svoj hriešny život.
Keď prišla napoludnie k Jákobovej studni, netušila, že skôr než sa tento deň skončí, stane
sa Božou misionárkou. Boh ju použije na oslovenie celého mesta. Ježiš sa na svojej ceste z
Judska do Galiley zastavil pri Jákobovej studni, aby si odpočinul. „Tu prišla istá
samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!“ (Ján 4,7) Táto
obyčajná prosba dala podnet na rozhovor, ktorý zmenil život mnohých ľudí.
V rozhovore Ježiš prebudil záujem ženy, trpezlivo odpovedal na jej otázky a láskavo
odhalil jej životné omyly. Keď pripravil jej srdce, zjavil sa jej ako Mesiáš. „Ježiš jej
povedal: Ja som to – ten, čo sa rozpráva s tebou.“ (Ján 4,26) Žena zabudla na svoje vedro
pri studni a vrátila sa do mesta. Ľuďom rozprávala: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi
povedal všetko, čo som robila! Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu.“
(Ján 4,29-30) Hneď ako Samaritánka našla Mesiáša, okamžite sa o svoju skúsenosť
podelila s ostatnými. Zabudla dokonca na pôvodný zámer svojej cesty. Ľudia poznali
rozvrátený život tejto ženy. Museli si všimnúť zmenu v jej správaní i to, že vďaka
stretnutiu so Spasiteľom sa zbavila pocitu hanby a strachu. Vďaka jej svedectvu prišli k
Ježišovi mnohí Samaritáni (Ján 4,39). Ellen G. Whiteová napísala: „Samaritánka
predstavuje pôsobenie praktickej viery v Krista. Každý pravý učeník sa rodí pre Božie
kráľovstvo ako misionár.“ (TV 126; DA 195)
Ježiš vyhlásil: „Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta.“ (Ján
17,18) Boh nás povzbudzuje, aby sme sa podelili o dobrú správu s ľuďmi, s ktorými sa
stretávame. Apoštol Pavol to vyjadril týmito slovami: „Pravda, pokiaľ ide o môj život,
neprikladám tomu nijakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu,
ktorú som prijal od Pána Ježiša: hlásať evanjelium o Božej milosti.“ (Sk 20,24) V
skutočnosti Pavol hovorí, že všetci sme Božími misionármi, vyslancami, ktorých Boh
poslal, aby sa podelili o milosť, ktorú sami prijali. (2Kor 5,19)
Posolstvo zmierenia
Od samého počiatku, keď Boh ako najväčší Misionár prišiel do záhrady Eden a hľadal
strateného človeka, prináša ľuďom posolstvo o zmierení. V priebehu celých biblických
dejín Boh vytrvalo žiada svoj ľud, aby posolstvom milosti prekračoval všetky bariéry:
kultúrne, náboženské i sociálne. Ako svedkov použil aj tých, ktorí sa nezdali byť vhodní –
Abráma, ktorý klamal, neveriacu Sáru, Jozefa, plného snov, ustrašenú Ester, pletkára a

vraha Dávida, výbušného Jakuba a Jána, pochybujúceho Tomáša, zbabelého Petra,
uplakanú Máriu či prenasledovateľa Pavla. Títo ľudia, premenení Božou milosťou, obrátili
svet naruby a získali ho pre Boha. Ich príbehy nás inšpirujú dodnes.
Boh povolal každého z nás, aby sme sa stali časťou jeho tela a spolu s ním pôsobili na
tomto svete ako misionári. Spoluprácu s Bohom považujme za prednosť, ktorá ma večný
dosah – ľudia zmierení s Bohom sa môžu pripraviť na Ježišov skorý návrat. Táto
zaväzujúca úloha si pre našu zaneprázdnenosť, egoizmus a širokú škálu záujmov vyžaduje
zacielenie. Navzdory tomu Boh volá na spoluprácu každého z nás. Každý z nás sa stretáva
s ľuďmi, ktorých dokáže osloviť.
Do života Briana Nicholsa Boh priviedol niekoho, kto sa svojím svedectvom dokázal
dotknúť práve jeho života. Ak sa necháme Bohom použiť, urobí to isté s nami. Iným
môžeme povedať len to, čo sme sa v živote s Ježišom naučili. Akým spôsobom Boh
zasiahol v našom živote? Našli sme v Ježišovi útechu a uzdravenie? Boh si praje, aby sme
iným ponúkli práve toto svedectvo. Aké sú naše záujmy a ciele? Aké máme životné
poslanie? Boh chce, aby sme v našom misijnom poslaní využili všetko, čím sme.
Každému z nás dáva jedinečné životné skúsenosti a jedinečné poslanie. Ak sa nám zdá, že
iným nemáme čo povedať alebo nám chýba vzdelanie, životné skúsenosti či postavenie,
nevadí. Môžeme im hovoriť o tom, čo pre nás Boh urobil. K príbehu o dvoch mužoch
posadnutých démonmi (Mat 8,28-34) napísala Ellen G. Whiteová zaujímavý komentár:
„Prvými misionármi, ktorých Kristus poslal zvestovať evanjelium do oblasti Desaťmestia,
boli dvaja uzdravení posadnutí muži. Ježiša počuli iba veľmi krátko. Nikdy predtým
nezažili jedinú jeho kázeň. Nemohli ľudí učiť tak ako učeníci, ktorí boli s Kristom denne.
Mohli však rozprávať o tom, čo sami videli a počuli a ako zakúsili Ježišovu moc. A to
môže robiť každý človek, ktorého srdca sa dotkla Božia milosť. Takýchto svedkov
povoláva náš Pán. Svet hynie preto, že je ich málo.“ (CZ 59; MH 99)
Boh spôsobí, že sa budeme stretávať s ľuďmi, ktorým môžeme najlepšie poslúžiť. Boh
nám dáva možnosť hovoriť posolstvo o milosti a zmierení dokonca aj zdanlivo najmenej
vhodným ľuďom na najmenej vhodných miestach – podobne ako Ashley Smithovej.
Veľké poverenie (Mat 28,19-20) nie je v skutočnosti len veľká možnosť. Je povinnosťou
každého kresťana a zároveň prednosťou, že sa môže pripojiť k Bohu v jeho poslaní vo
svete. Najlepším začiatkom je vyrozprávať svoje skúsenosti s Bohom všetkým ľuďom, s
ktorými žijeme. Boh pracuje s týmto svetom. Pripojíme sa k nemu v jeho diele?
Cheryl Dossová, vedúca Inštitútu svetovej misie pri Generálnej konferencii CASD
SOBOTA S ADROU

Milé sestry a bratia, ADRA Slovensko vám ďakuje za váš záujem a podporu. Dňa
26.novembra 2016 organizujeme pre všetky zbory na Slovensku Sobotu s ADROU,
ktorej tematikou bude Srdce pre druhých. Ústredným veršom tejto soboty bude Fil. 2,4:
„Každý nech má na mysli to, čo slúži druhým, nie len jemu.“
Radi by sme vás poprosili o spoluprácu. Budeme vám vďační, keď sa zapojíte a pomôžte
nám s prípravou tejto výnimočnej soboty, počas ktorej by sme chceli členom a priateľom
vo vašich zboroch priblížiť činnosť ADRY Slovensko a informovať ich o tom, ako
pomáhame a meníme životy ľudí, prípadne ako sa môžu zapojiť.
Daniel Kaba, riaditeľ ADRA Slovensko a ADRA team

