SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Zbor/dátum
Trnava
Sereď
Piešťany

5.
M. Kern
M. Moskaľ
A. Lacika

12.
I. Gurková
K. Badinský
M. Moskaľ

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA
Pondelok Modlitebná skupina Trnava zbor
Piatok
Stretnutie pri čaji, Sereď
Študijná skupina Piešťany
Sobota: sobotná škola
kázanie z Božieho slova
popoludňajšia pobožnosť
DÔLEŽITÉ PODUJATIA:
1.
Stretnutie zborového výboru
4.-6.
Stretnutie kazateľov Slovenska
11.-13.
"Nalaď sa" - program mládeže
25.-28.
Stretnutie vedúcich zborov

19.
V. Kovalčíková
P. Karaba
K. Badinský

26.
K. Badinský
D. Dubovský
Trnava

MIESTO
ČAS
Kapitulská 23 19:00 hod.
Školská 1
19:00 hod.
Madunice
18:00 hod.
TT,SR 09:00; PN 09:30 hod.
cca 10:30 hod.
11:00 hod.
SR 13:30;
TT, PN 14:00 hod.
Trnava
Bešeňová

17:00 hod.

Račkova dolina

Pokračovanie..., Prosím uvažuj a odpovedz si na nasledujúce otázky:
 Ako sa pozeráš na ľudí, ktorí žijú bez Boha, bez nádeje? Na ľudí, ktorí žijú pre
hodnoty, ktoré ich nikdy nenaplnia, kvôli úspechu, peniazom, moci?
 Na ľudí, ktorých motivuje závisť? Alebo na tých, ktorí sú ľahostajní alebo
odmietaví ku všetkému čo súvisí s Bohom?
 Priťahuje ťa niečo k ním, alebo sú ti ľahostajní?
 Si ochotní/á sa pre týchto ľudí niečoho vzdať? Čoho?
Ako by si sa ohodnotil v nasledujúcich oblastiach? (1,verím - 2 – 3 – 4 – 5, neverím)
 Verím, že každému človeku, ktorého poznám, by sa darilo lepšie, keby kráčal po
Božích cestách.
 Žijem svoj život tak, aby ľudia okolo mňa videli, že tomu verím.
 Chcem sa stať človekom, ktorý sa nebojí vykročiť a chce využiť každú príležitosť
na zvestovanie, ktoré mu Boh dá.
 Som ochotný/á vzdať sa iných svojich záľub a na prvé miesto postaviť záchranu
ľudí.
K. Badinský
KONTAKTY:
BOHOSLUŽBY: DOP / POPOLUD.
Zbor Trnava, Kapitulská 23; trnava.casd.sk
9.00 / 14:00 hod.
Zbor Sereď, Školská 1, Dom kultúry 1. poschodie; sered.casd.sk 9:00 / 13:30 hod.
Zbor Piešťany, Zavretý kút 113; piestany.casd.sk
9:30 / 14:00 hod.
Kazateľ + redakcia spr.: Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com

OKTÓBER 2019
„POĎ ZA MNOU!“
Drahí priatelia, chce by som vám niečo ponúknuť. Niečo ako mini seminár osobnej
evanjelizácie. Osobná evanjelizácia má na „svedomí“ najväčší počet obrátených, ktorí sa
rozhodli pre nasledovanie Krista. Je to prirodzené. Božím zámerom nebolo, aby sa všetci
nejakým spôsobom dobrú správu len dozvedeli. Ale aj to, aby sa tí, ktorí ju prijali na tom
podieľali, aby „ťahali za ten istý povraz“ ako svätá Trojica. Máme možnosť
spolupracovať s našim Pánom a vidieť aj „ovocie“ pre Božie kráľovstvo. Stretávam sa s
tým, že veriaci ľudia sú frustrovaní svojimi skúsenosťami z vydávania svedectva, pretože
majú pocit, že to nerobia dobre alebo že sa im nedarí. Rád by som skúsenosťami iných
evanjelistov aj svojimi pomohol k tomu, aby sme mali radosť pri našej službe Bohu a
ľuďom. A tiež uvedomujme si, že to nie je naše, ale Božie dielo a sám Boh nám svojou
múdrosťou a ochotou bude pri tom pomáhať. Od nás nečaká dokonalú službu, len ochotu
a pokoru nechať sa učiť a viesť.
CESTA K NÁM
V istom okamihu našich dejín sám Boží Syn zanechal krásne spoločenstvo svätej
Trojice a spolu s ním aj úctu a lásku anjelov. Odial sa do ľudského tela a vykročil naprieč
vesmírom, aby vystrel ruku k ľuďom ako ste vy alebo ja. A mnohí z tých ľudí si práve
ničili život. „No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme
boli ešte hriešni.“ Rim 5,8
Keď sme sa zúfalo zvíjali v mukách bolesti, Kristus opustil dokonalý priestor
pohodlia - samotného neba, a prekročil čas i priestor, aby nás zachránil. Urobil rozhodný
krok k hriešnikom, aby prijatím, láskou a odpustením objal to najhoršie čo táto planéta
môže ponúknuť. Zázrakom pritom je, že Kristova smrť za rebelujúci a hriechom
poznačený ľud znamenala možnosť oslobodenia každého človeka. Kristus prišiel „hľadať
a spasiť, čo sa stratilo.“ Ježišovým cieľom boli ľudia, a stále nimi sú. Ľudia chorí,
osamelí, tí ktorí blúdia, a sú skľúčení alebo zúfalí. Ľudia, ktorí sa zamotali do
deštruktívnych návykov a vzťahov.
Jednou z nich bola aj žena, ktorej príbeh je zaznamenaný vo ôsmej kapitole Jánovho
evanjelia. Skupina farizejov vlečie za sebou ženu, ktorej minulosť je poznačená
nemorálnosťou a práve pred niekoľkými okamihmi ju chytili pri cudzoložstve. Predstavte
si hrôzu ženy, ktorú vlečú na verejné miesto, aby ju vystavili hanbe a verejne potrestali
ukameňovaním. Podľa farizejov je cudzoložstvo vážnym prestúpením zákona a ak chce

Ježiš vyjadriť svoju úctu k zákonu, ktorý bol známy už z dôb Mojžiša, musí súhlasiť s
tým, aby ju za ohavnosť, ktorú spáchala, ukameňovali. Farizeji sa tešia, že Ježiša, ktorý je
považovaný za Mesiáša, zaženú do kúta a bude sa musieť rozhodnúť. Ak ženu oslobodí,
bude to prejav neúcty k zákonu, ktorý je pre nich nedotknuteľný. Ak bude súhlasiť s
kameňovaním, obvinia ho z nedostatku milosrdenstva a s porušovania rímskych zákonov,
ktoré nedovoľovali Židom vykonávať trest smrti.
Ježišove riešenie je skutočne mesiášske. Je v ňom úcta k zákonu aj milosrdenstvo,
múdrosť, spravodlivosť a veľmi jasne vyjadrený vzťah k ľuďom – pretože nás všetkých
miluje. Ježiš začal svoju reč k nim: „Predpokladám, že ju chcete ukameňovať, ak je to
tak, urobte to tak, aby to bolo v súlade so zákonom, ktorý tu chcete vyzdvihnúť. Nech je
to podľa poriadku, aby aj vaše svedomie bolo s tým spokojné. Aby ste mohli byť pred
Bohom aj pred zákonom ako šľachetní ľudia, ktorým ide o obhájenie Boha a jeho vôle.
Vytvorte rad tých čo budú hádzať kamene a dopredu nech sa postavia tí, ktorí sú bez
hriechu a začnú hádzať kamene ako prví.“
Ježišov zásadný postoj k riešeniu tejto výzvy v nich vyvolal pocit, ktorý nečakali a
pokazil im ich plán a zrejme aj celý deň. Oni tvrdili, že milujú zákon a na tento Ježišov
návrh riešenia nemajú nijakú odpoveď. Nik sa nepostavil na začiatok radu, kamene im
vypadli z rúk a postupne sa vytratili. Ježiš zostal so ženou sám. Úbohá žena čakala najprv
kamene a po odchode farizejov výčitky za jej mizerné životné rozhodnutia. Ježiš však
nepoužil ani jedno ani druhé.
Sklonil sa k nej, možno si kľakol na kolená a povedal: „Neboj sa ma, neodsudzujem
ťa. Nato som neprišiel. Prišiel som, aby som zaplatil za tvoje hriechy, nie aby som ťa
trestal. Teraz vstaň a choď a nepokračuj v tom, čo si dosiaľ robila, neprinesie ti to ani
šťastie ani lásku. Začni žiť novým životom, už dnes. Pomôžem ti k novému životu, so
mnou to zvládneš.“
Takéto evanjelijné príbehy nám jasne ukazujú o čo Bohu ide, čo je pre neho dôležité.
Kvôli čomu poslal svojho Syna na zem. Existuje lepší obraz o Božom srdci ako tento? O
srdci, ktoré človeka pozýva k slobode a neobviňuje ho? Bez toho, aby Ježiš
ospravedlňoval hriešne správanie ženy ukázal, že každý človek robí chyby, všetci
potrebujeme odpustenie, spásu a uzdravenie. Každý potrebuje pocítiť lásku, ktorej je
schopný len Boh. A Ježiš kvôli tomu prišiel na svet, aby zjavil túto lásku. Jedine toto je
sila, ktorá platí na hriechom zatvrdnuté ľudské srdce.
Drahí priateľ, skutočne veríš v spasiteľnú moc evanjelia o Ježišovi Kristovi?
Úprimne veríš, že človek, ktorému chceš povedať o Bohu, by žil oveľa lepší život
keby v ňom pôsobila Božia milosť a láska? Je to tvoja životná skúsenosť s Ním?
Aký je Boh, ktorého poznáš? Si presvedčený, že Boh, ktorého vyznávaš, stojí za to,
aby si o ňom vydal svedectvo? Je taký krásny a dobrý, že by ho mali všetci poznať?
Si presvedčený, že ten najväčší dar, ktorý môžeš niekomu dať je to, že mu
predstavíš Boha? Aby si mohol vydať skutočné svedectvo potrebuješ mať toto
presvedčenie!
Roky budú plynúť a ty svoj život niečomu zasvätíš. Budeš musieť. Všetci ľudia to
robia. Zasväcujú svoj život pôžitkom alebo majetku, úspechu, popularite alebo získaniu

väčšieho vplyvu. Vždy ho však niečomu zasvätia. Čomu zasväcuješ svoj život ty? Čo je
to, kvôli čomu žiješ? Uvažuj! Záleží ti na iných ľuďoch? Nie je to len skrývanie
vlastných cieľov pod maskou záujmu o druhých? Ťahá ťa to k ľuďom, ktorí stoja pred
večnosťou bez Boha? K ľuďom, ktorí žijú kvôli úspechu, ktorý ich nenapĺňa, kvôli
chválam, ktoré ich neuspokojujú, kvôli peniazom, ktoré neprinášajú skutočné šťastie.
Chceš k životu pristupovať ako Ježiš? Kristovu myseľ nezamestnával zisk z biznisu,
ani peniaze, ani sláva. Ustavične sa sústreďoval na jednu, jedinú skutočnosť – na
ľudí. Na tých, ktorí boli stratení a našli sa, na mladých aj starých, na chudobných aj
bohatých, na nezvestných aj odmietaných. Ak naozaj veríš v spásnu a premieňajúcu
moc Božej prítomnosti v živote človeka, potom najväčším darom, aký môžeš
niekomu dať, je návod ako prísť k Ježišovi a zostať s Ním navždy.
Je to, akoby Ježiš hovoril svojim nasledovníkom: „Chcem od vás len to, čo som robil
ja sám, keď som žil na zemi. Každý jeden deň sa pokús sústrediť pozornosť tých, ktorých
stretneš na mňa. Ži ako človek, ktorý naozaj verí, že tvojmu otcovi, kolegovi či susedovi
by sa darilo lepšie, keby spoznal tvojho Otca – keby sa mu dostávali Jeho rady, múdrosť
a vedenie. Staňme sa tými, ktorí sa neboja vykročiť a napodobňujú Ježišov príklad.
Buďme ľuďmi, ktorí sú ochotní využiť príležitosť, ktorú im dá Boh – a nemotivuje ich
pritom ani vina, ani strach, ani povinnosť. Ktorým stačí pohľad upretý na mňa, poddajné
srdce a nadšenie pre môj ľud.“
Každý človek, ktorý uveril a rozhodol sa pre cestu za Ním, mal v živote takého
človeka, ktorý toto urobil. Niekto mal lásku a odvahu, aby vám povedal o láske a dobrote
Ježiša Krista. Niekto sa rozhodol, že darom, ktorý sám dostal, obdarí ďalšieho človeka,
ktorý v tom čase žil ďaleko od Boha.
Keď sa teda rozhodneš žiť vo viere. Keď sa rozhodneš robiť podobné kroky, rozdávať
seba samého a preukazovať záujem o ľudí, ktorí potrebujú pocítiť prijatie do
spoločenstva, potom tvoja myseľ a tvoj duch konajú podobne ako Ježiš. Podľa apoštola
Pavla to bol Ježiš, kto „...hoci mal Božiu podobu, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,
ale zriekol sa seba samého, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na
smrť, a to smrť na kríži.“ Fil 2,6-8
Drahí priatelia, ak vás zaujali alebo dokonca aj inšpirovali tieto slová a chceli by ste
príklad Ježiša Krista uviesť do svojho života, nečakajte že o hodinu budete na tom ako
On. Boží Syn sa na svoju úlohu pripravoval tisícročia v nebi a potom ešte asi tridsať
rokov strávil na zemi než sa rozhodol vykročiť za svojim poslaním. To, čo potrebujeme je
táto „prípravná fáza“, keď sa modlíme, čítame Písmo, premýšľame a zbierame skúsenosti,
ale popritom nezabúdame na to, pre čo sme sa rozhodli. Nečakajme, že budeme
najúspešnejšími žiakmi a všetko zvládneme rýchlejšie ako ostatní. Vytrvalosť,
trpezlivosť a ochota ísť krok za krokom sú účinnejšie ako „skoky“, ktoré by sme
chceli urobiť. Uvedomujúc si, že aj „neúspešné kroky“ v našom živote sú užitočné v
tom, čo sa z nich môžeme naučiť. Modlím sa za vás aj seba, aby sme urobili správne
rozhodnutia a otvorili svoje srdce pôsobeniu Ducha, ktorý nás vedie. Dôverujme Mu.
Pokračovanie na nasledujúcej strane...

