4SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Zbor/dátum
Trnava
Sereď
Piešťany

1.
K. Badinský
T. Braun
Trnava

8.
K. Badinský
F, Varga
Trnava

15.
K. Badinský
I. Gurková
Trnava

22.
S. Bielik
Trnava
D. Dubovský

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA
MIESTO
Pondelok Trnava, študijná skupina - Listy ap. Jána
Kapitulská 23
Utorok
Sereď, študijná skupina - Listy ap. Jána
Školská 1
Streda
Trnava, študijná skupina - Listy ap. Jána
Na hlinách 8
Piatok
Trnava, Biblické prednášky
TTU č. 019
Piešťany, Študijná skupina - Evanjelia
Madunice
Sereď, stretnutie pri čaji
Školská 1
Sobota: Sobotná škola, kázanie z Božieho slova , popoludňajšia pobožnosť

29.
K. Badinský
J. Valky
Trnava

ČAS
18:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
17:00 hod.
19:00 hod.

DÔLEŽITÉ PODUJATIA:
31.1.-1.2. Školenie vedúcich mládeže
Žilina
7.-9.
Kudykam po rozvodu (info web zboru a Spravodajca SZ) Strážovice
8.-15.2. Modlitebný týždeň kresťanského domova
15.2.
Mládežnícka bohoslužba
Trenčín
BUDÚCNOSŤ SVETA PODĽA KNIHY DANIEL
Séria trinástich prednášok z biblickej knihy Daniel, ktorá odhaľuje budúcnosť ľudstva.
Prednášky spojené s diskusiou budú uskutočnené počas sobotných bohoslužieb (dve
počas soboty, 1x dopoludnia a 1x popoludní) od 1.2 do 28.3. 2020. Prednáša K. Badinský
APOKALYPSA
Séria piatich evanjelizačných prednášok pre verejnosť v Seredi a Piešťanoch. Na základe
biblickej knihy Zjavenie Jána spoznáte prorocké tajomstvá Biblie a nové skutočnosti o
svetových dejinách a budúcnosti zeme a jej obyvateľov. Prednáša F. Varga
1. Čo Biblia učí o Islame
2. Čo Biblia učí o budúcnosti EU
3. Čo Biblia učí o histórii kresťanstva
4. Čo Biblia učí o úlohe USA a Vatikánu
5. Čo Biblia učí o konci sveta
Piešťany: Mestská knižnica, Školská 19, každú stredu od 19. 2 do 18.3. 2020 o 17:00
hod.
Sereď: Dom kultúry, Školská 1, Banketová sála, každý štvrtok od 20.2 do 19.3. 2020,
o 17:30 hod.
KONTAKTY:
BOHOSLUŽBY V SOBOTU: 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 sprav.: Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com

FEBRUÁR 2020
„POĎ ZA MNOU!“
5. BYŤ S ĽUĎMI
Ďalším krokom po tom ako ste spoznali príbeh nejakého človeka, prípadne viacerých - je
byť s nimi. Čo tým myslím? Byť mu priateľom. Keď vám človek povie svoj príbeh
a otvorí svoje vnútro, odhalí citlivé miesta vo svojom živote, očakáva, že s tým budete
citlivo zaobchádzať. Je pochopiteľne zvedavý na vašu reakciu. Budete sa neho ďalej
zaujímať? Čo spravíte s tým, čo ste počuli? Keď chcete byť v ich živote naďalej dôležití
a dôveryhodní je potrebné, aby motív, s ktorým to robíte bola láska – záleží vám na ich
živote, chcete aby ich život bol lepší. Ľudia môžu byť aj trochu podozrievaví voči vám.
Láska, váš skutočný záujem a nefalšované priateľstvo ich môžu presvedčiť. To znamená,
že sa stretávate s nimi a prejavuje náklonnosť pre nich samých, nie pre seba – pre nejaké
svoje potreby/túžby.
Ježiš sa stretol so Samaritánkou a prial si pre jej život len to najlepšie. V tom čase bol
styk Židov a Samaritánov neakceptovateľný - zvlášť so ženou. A Ježiš sa vystavil riziku
kritiky, pretože v kultúre východu, ak žiadate niekoho o službu, ako by ste si ho
zaväzovali. A tak Ježiš, keď túto ženu žiadal o vodu, akoby sa jej zaväzoval. A robí to
preto, že jeho motívom bola láska a snaha zachrániť ju. Ježiš sa snažil nájsť kľúč k jej
srdcu takým spôsobom, že pomoc neponúkal, ale o ňu požiadal. Ponuka nejakej služby
mohla byť odmietnutá; dôvera však prebúdza dôveru. Výsledkom takéhoto prístupu bolo,
že sa za veľmi krátku dobu vybudovalo priateľstvo a dôvera medzi Ježišom
a Samaritánkou, ktoré prinieslo svoje ovocie veľmi rýchlo. Zvyčajne to nejde tak rýchlo.
Neočakávajme príliš rýchle výsledky, aby sme neboli sklamaní. Keď sa necháte viesť
Duchom svätým budete vedieť čo máte urobiť a kedy je vhodný čas.
Od Ježiša Krista sa môžeme učiť ako sa to v praxi dá a čo to znamená. V Markovom
evanjeliu je príbeh, v ktorom sa Ježiš stretol s malomocným. Tu prišiel k nemu
malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa nad ním
zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Mr 1, 40.41
V príbehu sú dôležité dve skutočnosti: človek a úloha. Ježiš tieto veci prirodzene spojil.
Väčšina ľudí tzv. západného sveta sa zameriava na úlohu, menej sa však zaujímajú
o ľudí, spravidla ich trochu ignorujú, dokonca aj príslušníkov svojej rodiny. A to preto,
aby splnili množstvo úloh. V iných častiach sveta sa ľudia zase orientujú na druhých ľudí,
ale zabúdajú na to, že títo ľudia majú určité potreby, teda je potrebné vykonať nejakú

úlohu. Sú chudobní, pretože nepracujú, čas trávia zábavou, priateľstvom, závisťou
druhým ... Ježiš nám ukazuje na spojenie vzťahov a úlohy.
Malomocný prosil Ježiša o pomoc. Ježiš nepovedal len: „Chcem, aby si bol zdravý.“ On
sa zľutoval, vystrel ruku a dotkol sa ho. Nevieme ako to urobil, ale vieme, že malomocný
potreboval dotyk iného človeka, pretože dlhé roky sa ho ako malomocného nikto
nemohol dotknúť. Ježiš teda najprv súcitil, potom sa ho dotkol a až nakoniec ho uzdravil.
Tak to je návod pre nás, bez ohľadu či sme orientovaní viac na ľudí alebo úlohy. Skôr,
než splníme svoju úlohu, mali by sme sa s ľuďmi stýkať ako s ľudskými bytosťami.
Získanie dôvery ľudí.
Ľudia získajú istotu, keď spoznajú, že nám na nich naozaj záleží. Keď pochopia, že sme
ochotní počúvať, napĺňať ich potreby, začnú nám dôverovať. To všetko je spôsobené tým,
že vytvárame skutočné ľudské vzťahy. Dôvera plodí dôveru, nedôvera nedôveru. Je tiež
potrebné ukázať ľuďom, že aj my ich potrebujeme a môžeme sa niečomu od nich naučiť.
Tak to robil aj Ježiš: nechal sa obslúžiť Martou v Betánii, Samaritánkou pri studni,... A to
znamená, že aj my im porozprávame svoj príbeh (ešte nie svedectvo, o tom bude ďalšia
lekcia), proste to čo prežívame, čo nás teší, aké starosti nosíme v hlave. Priateľstvo
znamená obojstrannú otvorenosť.
Ako začať?
Začnime otázkou: Koľkých neadventistov máte ako priateľov? Dúfam, že aspoň jedného!
Napíšte si ich meno/mená na lístok a vložte do Biblie, ktorú často používate. Modlite sa
za nich kedykoľvek zoberiete Bibliu do ruky, kedykoľvek si na nich spomeniete. Proste
Pána, aby vám pomohol. V Biblii máme príbehy o tom, ako Boh hľadá ľudí, ktorí s Ním
chcú spolupracovať. (napr. Ez 22,30)
A viete, čo sa stane? Boh takú modlitbu vypočuje. On predsa povedal: "Proste Pána
(Mt 9,38; Lk 10,2)
žatvy, aby vyslal robotníkov."
Preto viem, že je to jeho vôľa. Veríte
v zázraky? Dnes tomu niektorí kresťania neveria, ale ja áno. Keď tomu nebudeme veriť,
Boh nemôže nič s nami urobiť, hoci je pripravený robiť veľké veci. Predpokladom je dať
sa Bohu k dispozícii.
Jeden kresťanský brat jazdil každý deň ráno s istým človekom autom do práce. Rozhodol
sa tiež za neho modliť. Jedného dňa jeho spolucestujúci ladil vo svojom autorádiu stanice.
Brat sa za neho modlil a prosil Boha o príležitosť na vydanie svedectva. Onen muž
naladil nejakú kresťanskú stanicu. Brat sa ho spýtal, prečo počúva kresťanské vysielanie.
Muž mu povedal, že v poslednej dobe cíti potrebu poznať Boha a či nepozná niekoho, kto
by mu v tom mohol pomôcť. Brat využil situáciu a rozprával mu o Bohu. Takto s ním
potom mohol každý deň pol hodiny počas cesty rozprávať o Bohu a Božom Slove. Z tejto
situácie sa rozvinulo biblické štúdium, ku ktorému sa neskôr pridali ďalší ľudia, ktorých
priviedol onen vodič.
Katka mala v škole na internáte päťdesiat spolužiačok. Napísala si ich mená a začala sa
za nich modliť. Pán Boh ju potom začal používať a cez ňu tieto dievčatá oslovoval. Ony
samy začali za ňou chodiť a pýtať sa: „Ako to, že máš v srdci pokoj, ako môžeme získať
to, čo máš ty?“ A ona im povedala dôvod: „Pretože mám Ježiša. A ak chcete niečo
podobné prežiť, tak si vypočujte, čím to je.“ Začala so siedmimi dievčatami študovať
Bibliu. Táto skupina sa rozrástla počas mesiaca na dvadsať päť dievčat. Na konci

školského roka, vďaka jej vplyvu, kedy sa jednoducho nechala viesť Duchom, dvadsať
dievčat nasledovalo Krista a štrnásť z nich bolo pokrstených.
Jedna zdravotná sestra si začala písať mená svojich pacientov. Jeden z pacientov bol
veľmi starý a umieral. Sestra chodila za ním, čítala mu, zaspievala mu krátku pieseň,
načúvala mu, ... čiže vcítila sa do jeho situácie, ukázala mu Kristovu lásku a tak si získala
jeho dôveru. Raz, keď prišla do práce, povedali, že jej priateľ zomiera. Keď k nemu
pribehla, na jeho ústach bola pena, ruky mal studené, dýchal z posledných síl. Chytila ho
teda za ruku a povedala mu, že je jeho priateľka a pokiaľ ju počuje, nech stlačí jeho ruku.
On tak urobil. Povedala mu, že sa od neho teraz nehne a on stlačil jej ruku dvakrát. Potom
mu povedala, že aj Ježiš je teraz s ním a že ho miluje. On znovu stlačil jej ruku. Potom
mu čítala niektoré zasľúbenie a takto s ním strávila 45 minút, než zomrel.
Byť s ľuďmi
Aj vy chcete mat' jedného dňa podobnú skúsenosť? Je to nielen možné, ale aj
pravdepodobné. Teda ak vezmete vážne úlohu stať sa poskytovateľom Božej pomoci
v živote človeka, s ktorým sa stretnete. Vôbec nemusíte byť talentovanejší, skúsenejší,
bystrejší. Ak sa chcete stať partnermi Boha, nemusíte byt' nič viac a menej, ako ste. Stačí,
že budete ochotní nechať sa použiť tým najbežnejším spôsobom. Každodenné, zdanlivo
bezvýznamné veci sa v rukách zapálených nasledovníkov Krista môžu stať
nadprirodzenými nástrojmi, ktoré menia životy. To však nezistia kým ich neponúknete
ako prostriedky na naplnenie potrieb svojho okolia.
„Byt' s ľuďmi" je základnou myšlienkou na pochopenie biblickej skutočnosti, ktorá
nás zároveň učí, ako rozpoznať ďalšie kroky v živote tých, čo Boha zatiaľ nepoznajú. Ak
chcete vedieť, akú pomoc ľudia potrebujú, musíte „byt' s nimi”. Ste odhodlaní byt'
s ľuďmi, ktorí pochádzajú z rôznych spoločenských skupín - prežívať s nimi ich život,
deliť sa o svoje a dostavať sa s nimi do blízkeho kontaktu? Ak nie, čo vám v tom bráni?
Kristus nám dal vzor života, ktorý máme žiť - života, v ktorom vytvárame s druhými
ľuďmi hlboké, hodnotné, autentické vzťahy. Všetky pevné priateľstvá začali prvým
rozhovorom, keď sa niekto rozhodol prejaviť záujem. Keď sa rozhodol spoznať životný
príbeh iného človeka - keď bol niekto ochotný nepremeškať príležitosť, v ktorej tá
správna pomoc mohla naplniť niečiu potrebu. Vo vašom každodennom živote je
nespočetné množstvo situácií, keď sa musíte rozhodnúť pre jednu z ciest. Situácií,
v ktorých musíte dať sebe i Bohu najavo, či urobíte alebo neurobíte ďalší krok a tak
ovplyvníte alebo neovplyvníte životy iných. Stať sa poskytovateľom Božej pomoci
znamená rozhodovať múdro vždy, keď sa dostanete na rázcestie.
Otázky na zamyslenie
1. Ste ochotní dovoliť, aby váš deň narušili potreby niekoho iného?
2. Stáť sa poskytovateľom si vyžaduje, aby ste svoju pozornosť upriamili na všetko, čo
nejaký človek povie a čím odhalí potenciálnu potrebu, ktorú by ste mohli naplniť. Ako by
to vyzeralo, keby ste sa pri rozhovoroch sústredili na potreby iných?
3. Ktorí z vašich priateľov alebo príbuzných by dosvedčili, že s nimi bežíte „dlhú trať - že
s nimi udržiavate vzťah, poznáte ich, máte ich radi a vytrvalo ich upriamujete na vieru?
Karol Badinský

