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Miesto / deň
B. Bystrica 1
B. Bystrica 2
Brezno
Badín

7.
J. Hanko
J. Joachim
F. Borinský

14.
F. Soós
E. Šopoň
K. Badinský

21.
M. Pavlík
BB1
BB1
BB1

28.
M. Kantor
F. Soós

OKTÓBER 2017

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA:
Utorok: stretnutie mladšej mládeže
ženská skupina Malachov
Streda: modlitebná skupina Horná dvorana
modlitebná skupina Senica
modlitebná skupina Malachov
Štvrtok: biblická skupina Brusno
skupina bezdomovci v Radvani
knižnica pre verejnosť
cvičenie nielen pre starších
modlitebná skupina Brezno
modlitebná skupina BB mesto
Piatok: stretnutie staršej mládeže
Sobota: stretnutie učiteľov sobotnej školy
sobotná škola, štúdium Božieho slova
kázanie z Božieho slova

Kollárova
Ortútska 59
Kollárova
u Čunderlíkov
u Kapustovcov
u Prličov
u Kišov
Kollárova
Kolárova
Štúrova ul.
u Krušpánov
Kollárova
BB1, BB2
všetky zbory
všetky zbory

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA:
3.
Výbor zboru BB2
6.-8.
Celoslovenské kazateľské stretnutie
10.
Výbor zboru BB 1
11.
Klub zdravia
13.-15. Výzvy lásky
14.
Večera Pánova
14.
Vysviacka modlitebne
18.
Klub zdravia
19.
Správne rady AO, ŠN a ADRA
21.
90. výročie založenia zboru
28.
Ordinácia kazateľa Mareka Riečana
28.
Unijné stretnutie učiteľov DSŠ
31.
Klub zdravia

Kollárova
17:00 hod.
Bešeňová
Rudlovská
17:30 hod.
Kollárova
17:00 hod.
Račkova Dolina
Brezno
Bánovce nad Bebr.
Brezno
17:00 hod.
Považská Bystrica
Banská Bystrica
Bratislava 1
Morava
Kollárova
17:00 hod.

KONTAKTY:
Zbor Banská Bystrica 1, Rudlovská cesta č. 37, 974 01; zborbb.sk
Zbor Banská Bystrica 2, Kollárova ulica č. 18, 974 01; bb2.casd.sk
Skupina Brezno, Štúrova ulica č. 19 (zelený dom, vo dvore)
Skupina Badín
Kazatelia: Filip Soós, tel: 0949 794 292, e-mail: fpsoos@gmail.sk
Karol Badinský, tel: 0905 302 793, e-mail: kbadinsky@casd.sk
www.casd.sk
Redakcia, preklady a úprava textu: Karol Badinský

18:00 hod.
18:00 hod.
17:30 hod.
18:00 hod.
19:00 hod.
11:00 hod.
14:00 hod.
16-18:00 hod.
16:15 hod.
17:00 hod.
19:00 hod.
19:00 hod.
08:00 hod.
09:00 hod.
10:45 hod.

PREHĽAD LISTU GALATSKÝM
Celý uplynulý štvrťrok sme sa pri štúdiu biblických úloh venovali Listu, ktorý
apoštol Pavol napísal galatským zborom (stredné a južné Turecko). Napísanie
listu vyvolalo falošné evanjelium v podaní judaizujúcich kresťanov, ktorí učili, že
pre spasenie je potrebné dodržiavať celý zákon a jeho symbolom sa stala
obriezka. Týmto učením vyvolali v cirkvi, a zvlášť medzi veriacimi, ktorí
pochádzali z pohanov (teda nežidov), zmätok. Tieto otázky majú svoju
aktuálnosť aj v našej dobe. Aj na základe našich skúseností vieme, že každé
posolstvo, každá pravda, sa dá prekrútiť a Boží a náš nepriateľ túto činnosť
neustále koná.
Apoštol Pavol vyzdvihol tri hlavné body sporov medzi nimi a skutočným
evanjeliom Ježiša Krista, ktoré bol on poverený hlásať. Prvý bod sporov sa týka
autority a zaoberá sa otázkou: „Ako vieme čomu a komu máme veriť a komu
nie?“ Druhý bod sa týka spasenia a rieši otázku: „Ako môžeme dosiahnuť
zmierenie s Bohom, prijať odpustenie svojich hriechov a znovu vstúpiť do
spoločenstva s Bohom?“ Tretia oblasť sa týka svätosti a zaoberá sa otázkou:
„Ako môžeme žiť život v spravodlivosti a láske a nenechať ovplyvňovať svoj
život pôvodnou, zlou prirodzenosťou?“
1. Otázka autority
Bola to kľúčová otázka. Apoštol Pavol a Barnabáš založili galatské zbory na
prvej misijnej ceste. Po ich odchode z tejto oblasti tam prišli iní učitelia, ktorí si
privlastňovali autoritu jeruzalemského cirkevného zboru a začali hlásať svoje
názory a búrať dielo, ktoré tam vykonali Pavol a Barnabáš. Z tohto dôvodu sa
veriaci v Galácii dostali do zmätku. Koho majú poslúchať a komu majú veriť?
Obidve skupiny mali, zdá sa, dobré poverenie. Ľudia z obidvoch skupín sa zdali
byť svätí, zbožní, zásadoví a čestní veriaci. A okrem toho každá skupina, či učiteľ
má svoju vlastnú príťažlivosť. Problém bol v tom, že si navzájom odporovali.
To, čím Pavol argumentuje v tejto otázke je, že má autoritu od Ježiša Krista.
Ježiš Kristus učil a splnomocnil svojich apoštolov a neskôr aj Pavla. Zasľúbil im
v zvláštnej miere Ducha Svätého, aby boli schopní hlásať „všetku pravdu“ (Ján

14,25.26), čo učil Kristus. Ježiš povedal: „Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto
mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ (Mat 10,40)
Judaisti sa chválili autoritou jeruzalemskej cirkvi (i keď nie je známe, že by
naozaj dostali od niekoho z vedenia jeruzalemskej cirkvi nejaké poverenie).
Apoštol Pavol v prvej a druhej kapitole obhajuje svoje poverenie: „Pavol,
apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a
Bohom Otcom,...“ (1,1). Jeho argumenty sú vyjadrené v nasledujúcich bodoch:
svoje posolstvo dostal priamo od Krista (1,12)
sám bol príkladným a horlivým Židom (1,13-14)
prežil zvláštne obrátenie (1,15-16)
ostatní apoštoli jeho službu potvrdili (1,18-19; 2,1-9)
Na tomto základe vieme, že všetky hlasy, ktoré sa k nám dostanú, musíme
merať Slovom Ježiša Krista. To znamená tým, čo je zaznamenané v učení
Božieho slova a zvlášť apoštolského učenia Nového zákona. Preto je Písmo sväté
nad cirkvou, a nie naopak. Apoštolskí autori Nového zákona boli poverení
Ježišom Kristom a písali autoritou Kristovou. Musíme teda vedieť rozlišovať pri
hľadaní toho, kto má skutočne autoritu Ježiša Krista, alebo na druhej strane len
„autoritu cirkevnej tradície“ alebo domnelého poverenia cirkvi, ktoré nikdy
nebolo potvrdené. Na základe toho, koho považujeme za skutočnú autoritu
poverenú Bohom a Ježišom Kristom môžeme merať, hodnotiť a teda aj prijímať
alebo odmietať posolstvo, ktoré si robí nárok na autoritu poverenú viesť nás
cestou k Bohu a spáse.
2. Otázka spasenia
Ako môžu byť hriešnici ospravedlnení a prijatí Bohom? Ako môže svätý Boh
odpustiť hriešnym ľuďom, zmieriť sa s nimi a vrátiť ich späť do spoločenstva so
sebou? Pavol je v tejto otázke veľmi jasný. Jedine skrze zmierujúcu smrť Ježiša
Krista na kríži. Kríž Ježiša Krista je jednou z ústredných tém listu. „Vydal sám
seba za naše hriechy ...“ (1,4); „Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám
sa stal kliatbou za nás,...“ (3,13) Toto Boh urobil, aby odstránil zlorečenstvo
hriechu a mohli sme byť ospravedlnení a slovo, ktorým je vysvetlený tento Boží
čin je milosť.
Spôsob a kladná odpoveď, ktorú dáva človek na ponuku Božej milosti je
viera. Úlohou viery je spojiť nás s Kristom, s ktorým získavame ospravedlnenie
od hriechu, slobodu a dar Ducha svätého. Judaisti znepokojovali veriacich
tvrdením, že k tomu je potrebné sa dať obrezať a dodržovať celý zákon. Teda
iným spôsobom vyjadrené potrebujeme ešte vlastné skutky.
Pavol argumentuje, že ak sú k spáse potrebné skutky „...potom Kristus
nadarmo umrel.“ (2,21). Ak chceme svojimi skutkami prispievať k získaniu
spasenia, potom spochybňujeme dostatočnosť Kristovho diela. Skutočnosť je

taká, že spasenie je darom udeleným na základe Kristovej smrti a sami k nemu
nemôžeme ničím prispieť.
Môžeme, respektíve, musíme odpovedať na túto ponuku. Nedá sa, totiž,
neodpovedať. A odpoveď je na základe viery alebo neviery. Viera je to, čo nás
spája s Bohom a umožní nám prijať dar Božej milosti. A táto podmienka viery je
rovnaká pre všetkých ľudí. Neexistujú rôzne kategórie spasenia alebo odpovedí.
Všetci odpovedáme vierou alebo nevierou.
Na základe tejto odpovede sa stávame Božími synmi/deťmi. Je to viera v
Ježiša Krista, ktorá nás všetkých stavia do jedného radu a nerobí žiadne rozdiely.
3. Otázka svätosti
Judaisti skresľovali Pavlovo učenie tým, že milosť a viera sú len slová a nič
neznamenajú a pritom si každý môže žiť tak, ako sa mu chce, teda aj v hriechu.
Pavol to odmieta a vysvetľuje, že ochranou pred hriechom a pokušením nie je
zákon, ale Božia milosť a viera, ktorú nám dáva. Kresťania sú „slobodní“, ale
vyzýva ich, aby „stáli pevne“ (5,1) v slobode, ktorú im Kristus vydobyl.
Kresťanská sloboda nie je cestou spasenia. Je darom Božím, aby sme sa mohli
správne rozhodnúť nezviazaní hriešnou prirodzenosťou. Prijať slobodu ako Boží
dar neznamená, že touto slobodou máme právo porušovať Božiu vôľu vyjadrenú
v zákone. Práve naopak, dostávame slobodu (aj silu) od Pána, aby sme mohli
jeden druhého milovať, navzájom si slúžiť a tak naplniť Boží zákon.
Ako je možné stať sa svätými? Pavol opisuje kresťanov vnútorný boj medzi
„telom“ a „Duchom“ a cestu víťazstva tak, že „Duch“ zvíťazí nad „telom“.
Hovorí, že tí, ktorí zvíťazili si „ukrižovali telo“ (5,24), úplne odmietli žiadosti
tela. Začalo to pri obrátení a táto obnova pokračuje každý deň.
Kristov ľud je „vedený Duchom“ (5,18), „chodí s Duchom“ (5,25), „rozsieva
pre Ducha“ (6,8), aby sa mohlo ukázať „ovocie Ducha“ (5,22) a dozrievať v
našich životoch. Nakoniec Pavol uzatvára slovami: „Milosť nášho Pána Ježiša
Krista nech je s vaším duchom.“ (6,18). Duch svätý je Duch Kristov, ktorý býva
v každom veriacom človeku. Úloha Ducha Svätého je pretvárať nás do podoby
Ježiša Krista.
Záver
Kresťan žije svoj život z Kristovej milosti a táto milosť (nezaslúžený dar,
priazeň) sa prejavuje v troch oblastiach, o ktorých Pavol písal. Máme Krista, aby
nás skrze svoje Slovo učil, aby nás skrze kríž spasil a skrze svojho Ducha
posväcoval. To je v skratke posolstvo Listu Galatským a tiež podstata
kresťanskej viery. Milosť Pána Ježiša Krista, ktorá nás zachraňuje a mení skrze
jeho Slovo, skrze jeho kríž, skrze jeho Ducha.
Karol Badinský

