SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Miesto/deň
Rúdlovská
Kollárova
Brezno

1.
L. Hajšel
T. Javorková
Ľ. Turóciová

8.
BB2
video
-

15.
D. Varga
F. Soós
K. Badinský VP

22.
F. Soós VP
L. Hajšel
D. Prlič

29.
T. Javorková
F. Soós VP
F. Borinský

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA:
Utorok: stretnutie mladšej mládeže
Streda: MS Senica, štúdium spisov EGW
MS Malachov, štúdium knihy Túžba vekov
Štvrtok: MS Radvaň, štúdium knihy ev. Jána
Knižnica pre verejnosť
Cvičenie nielen pre starších (45 min.)
MS Brezno, štúdium knihy Skutky apoštolov
MS BB mesto, štúdium knihy Genesis
Sobota: stretnutie učiteľov sobotnej školy
sobotná škola
kázanie z Božieho slova

Kollárova
18:00 hod.
u Čunderlíkov
18:00 hod.
u Kapustov
19:00 hod.
u Kišov
14:00 hod.
Kollárova
15-17:00 hod.
Kollárova
15:00 hod.
u Kováčikov
17:00 hod.
u Krušpánov
18:00 hod.
BB1, BB2
08:00 hod.
09:00 hod.
10:45 hod.

(MS – modlitebná skupina)

DÔLEŽITÉ PODUJATIA:
8.
10.
11.

Konferenčná bohoslužba Československej únie
Výbor zboru BB2
Výbor zboru BB1

Brno
Kollárova
Rúdlovská

17:00 hod.
17:30 hod.

Pozvanie na turistický výlet Donovaly - Šachtička:
Vážení priatelia, v nedeľu 16. 6. chceme uskutočniť odloženú turistickú túru Donovaly Šachtička a do Španej doliny, odkiaľ sa autobusom odvezieme na autobusovú stanicu do B.
Bystrice.
Odchod autobusu z autobusovej stanice, nástupište č. 16, je o 7:55 hod. Je možné nastúpiť aj na
Striebornom námestí o 8:05. hod. (Bus 601 469 3) Trasa je nenáročná, cca 13-14 km a bude to trvať
asi 4 hod. Bus zo Š. Doliny ide o 14:20 hod. a do BB príde o 14:47. hod. Teším sa na Vás.
Karol Badinský (V prípade otázok volajte na moje tel. číslo, ktoré je uvedené v kontaktoch dole.)
KONTAKTY:
Zbor Banská Bystrica 1, Rúdlovská cesta č. 37, 974 01; zborbb.sk
Zbor Banská Bystrica 2, ul. J. Kollára č. 18, 974 01; bb2.casd.sk
Zbor Brezno, Štúrova ulica č. 19 (zelený dom, vo dvore)
Skupina Badín, po dohovore u Noriky Turcerovej
Kazatelia: Filip Soós, ☎ 0949 794 292, fpsoos@gmail.com
Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com
Redakcia, preklady a úprava textu: Karol Badinský
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„POĎ ZA MNOU!“
AKO VYKROČIŤ A NEPRESTAŤ
Počas svojho života v cirkvi som bol svedkom mnohých evanjelizačných aktivít.
Prežili sme éru zameranú na programy vysielané prostredníctvom televízneho
signálu a internetu - NET 96, 98, 99. Realizovali sme tzv. mostové programy prednášky o biblickej archeológii, protistresový seminár, protifajčiarsky seminár,
zdravotné evanjelizačné prednášky. Program, ktorý sa nazýval „Nákazlivé
kresťanstvo“, programy zamerané na výchovu k učeníctvu, atď. Mali sme
vlastné, lokálne programy, ale zapájali sme sa i do spoločných programov, ktoré
boli plánované a organizované zo zahraničia. Pozývali sme známych rečníkov a
mali sme veľké kampane v Košiciach, Bratislave, Žiline, Zvolene,... Snažili sme
sa aplikovať princípy „Prirodzeného rastu cirkvi“. Za všetky z nich môžeme byť
vďační, pokiaľ niekoho priviedli ku Kristovi. Postupne sme si zvykli, že niekto
príde s novým nápadom a tak je to viac menej až dodnes. Niektoré boli/sú nové a
aj vzrušujúce, ale nie vždy znamenali posun vpred.
Po všetkých tých skúsenostiach som dnes viac než kedykoľvek predtým
presvedčený, že tou absolútne najvyššou hodnotou v oblasti osobnej
evanjelizácie je prijať výzvu Ducha Svätého a spolupracovať s ním. Jediná
vec, ktorú potrebujeme, aby sme skutočne konali to, k čomu nás Pán povolal
je mať ucho nastavené na počutie hlasu Ducha Svätého. Vnuknutie Ducha
Svätého nie je hmatateľné, ale skutočné. Pôsobenie Ducha Svätého zamerané na
svedectvo o Kristovi je skutočnosťou odkedy Ježiš Kristus vystúpil znovu do
nebies. Tesne pred svojim odchodom sľúbil: Teraz však na vás zostúpi Svätý
Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku
i Samárii, až po kraj zeme. (Sk 1,8)
Ježiš Kristus považoval za potrebné poslať nám pomoc na splnenie úlohy, ktorou
nás poveril, trvalý zdroj nadprirodzenej sily. To by nám malo niečo povedať
o náročnosti úlohy, ktorú sme prijali za svoju. Čoho sa tá sila týka? Akoby
Kristus povedal: „Myslíte si, že vám na splnenie tejto misie chýba múdrosť kníh,
skúsenosť ulice, výzor alebo výrečnosť. Týmito vecami sa netrápte. Máte predsa
na svojej strane moju silu, ktorá prenáša vrchy, mení životy a poráža smrť.“
V liste do galatských zborov ap. Pavol napísal: Ak žijeme Duchom, podľa Ducha
aj konajme! (Gal 5,25) Inými slovami, máme využívať moc, ktorá je v nás skrze

Ducha Svätého. Ak máme v sebe takúto moc, prečo by sme chceli používať svoju
silu a ľudské stratégie namiesto Jeho vnuknutia, motivácie a inšpirácie?
Neviem ako ste na tom vy, ale ak ja mám zdravý vzťah s Ježišom, môj duch
prekypuje energiou a je otvorený vnuknutiam Ducha Svätého. Byť naladený na
Ducha Svätého znamená, že si vo zvýšenej miere uvedomujem veci okolo seba.
Vidím, keď mi Boh ukazuje nejakého človeka a počujem ako ma vyzýva, aby
som k nemu vykročil. Prajem si, aby stav kedy som schopný počuť hlas Ducha
Svätého bol trvalý, aby som hovoril, keď ma k tomu vyzýva, aby som mlčal a
skutkami preukazoval Božiu lásku keď ma k tomu vedie. Mojim cieľom nie je
vymýšľať spôsoby „ako niekoho zachrániť“. Mojim cieľom je kráčať keď mi
Duch Svätý dá vnuknutie kráčať; hovoriť, keď mi to povie, aby som hovoril;
stíchnuť keď hrozí, že poviem priveľa; a zostať stáť na mieste, keď mám stáť. Ak
som skutočne presvedčený o schopnosti Božieho Ducha meniť životy, potom sa
nemôžem nechať zastrašiť nepríjemnými ani rozporuplnými pocitmi, ktoré cítim,
keď vstupujem na neznámu pôdu. Toto je to, o čom hovorí Biblia, nechať sa ním
viesť každý deň a byť trvalo spojený s Duchom Svätým. Keď ma vedie Duch
nemusím sa báť, ani cítiť prehnanú zodpovednosť. Som v jeho moci a pod jeho
vedením.
Pamätáte sa na podobenstvo o rozsievaní? Tento príbeh Ježiš povedal, aby nám
vysvetlil rozličné spôsoby, akými je možno prijímať zvesť o Božom kráľovstve.
Istý roľník jedného dňa vyšiel na pole, aby zasial semeno. Niektoré zrná padli na
kraj cesty a pozobali ich vtáci. Iné padli na skalnatú pôdu – rýchlo vyklíčili, ale
nemali kde zapustiť korene, a keď vyšlo slnko, ako rýchlo vzklíčili, tak rýchlo aj
vyschli. Niektoré zrná popadali do tŕnia, ale keď sa tŕnie rozrástlo, rast semienok
zastavilo a udusilo. Našťastie tu tento pokus zasiať dobré semeno nekončí.
Existuje aj štvrtý druh pôdy, niektoré zrnká zakorenia a prinesú úrodu. Ježiš
povedal, že niektoré semienka, (nie všetky) padnú do úrodnej pôdy Pri takomto
výsledku snaženia sa, môže človek podľahnúť zmalomyseľneniu, alebo
podľahnúť cynizmu. Prečo Ježiš Kristus povedal toto podobenstvo?
„Božie slovo neraz naráža na vrodené i získané povahové črty a životné návyky.
Poslucháč s dobrou pôdou v srdci však prijíma všetky podmienky i požiadavky
Božieho slova. Príkazy ľudí v porovnaní s Božím slovom strácajú význam.
Celým srdcom a jednoznačným úsilím túži po večnom živote a poslušne ide za
pravdou, aj keby utrpel stratu, bol prenasledovaný alebo mal zomrieť. Duchovný
život bojom silnie. Trpezlivým znášaním ťažkostí získame pevný charakter i
vzácne duchovné cnosti. Dokonalé ovocie viery, krotkosť a láska, často najlepšie
dozrieva v desivých búrkach. „Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a
trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď“ (Jak 5,7). Ak naše spojenie so
zdrojom životodarnej sily bude živé, dostaneme sa pod vplyv mocnejšej a
dokonalejšej vôle. Náš život bude v zajatí Ježiša Krista - prestaneme žiť sebecky,

pretože v nás bude žiť Kristus. Jeho charakter zmení našu povahu na svoj obraz.
Potom budeme prinášať ovocie Ducha Svätého – „úžitok tridsaťnásobný,
šesťdesiatnásobný, ba aj stonásobný“ (Mar 4,20). (EGW, KP 2k.)
A ľudská bytosť, hodnota nevyčísliteľnej ceny, môže byť vytrhnutá z večného
zatratenia – a to aj vďaka našej práci/službe. Neváhajme zasievať keď nás Duch
svätý vyzýva. Zanechajme pohodlnosť a vyberme si to, čo je z pohľadu večnosti
zmysluplné. Ježiš hovorí: Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí
svojmu životu? Mar 8,36 Ježiš chce, aby sme si uvedomili, že vo večnosti strávime
oveľa dlhší čas ako na zemi. Naši, priatelia, susedia, kolegovia sa tam môžu
dostať a vy môžete zohrať dôležitú úlohu v ich záchrane. Nemôžeme sa vzdať, aj
naše zrno môže padnúť do úrodnej pôdy. Raz vo večnosti budeme ďakovať
Bohu, že nám dodával silu, aby sme to nevzdali.
Sú dni, keď nás čaká žatva. Príde deň, keď dostaneme odmenu. Sú dni, keď sa
hriešnici menia na svätých. No medzitým musíme pokračovať v šírení Kristovho
posolstva. Musíme ďalej vykonávať úlohy, ktoré dostaneme. Svoju úlohu si
neurčujeme sami, nemôžeme si ju určiť sami. A už vôbec nedokážeme
predpokladať časový horizont, v ktorom niekto iný nájde vieru. Na to máme
Ducha Svätého, všemohúceho a všadeprítomného Boha.
Ak žijete svoj život, jeden deň za druhým a hráte tú rolu, ktorú pre vás vybral
Duch svätý, stávate sa súčasťou veľkého duchovného dobrodružstva. Každá
príležitosť je dôležitá. Ilustruje to aj príbeh z 24. kap. knihy Skutky apoštolov.
Pavol bol neprávom väznený. Dlhý čas strávil vo väzení a hrozilo jeho
odsúdenie, alebo vydanie Židom, ktorí si priali jeho smrť. Napriek
nezávideniahodnej situácii sa Pavol snažil dva roky presvedčiť rímskeho
miestodržiteľa Félixa, aby pred Boha predstúpil s pokáním. Félix žil „ďaleko“ od
Boha. Pavol sa dva roky snažil Félixa priviesť k Bohu, ale Félix svoj postoj
nezmenil. Nemáme žiadny záznam, že by uveril a prosil Boha o milosť. Nemáme
však ani záznam, že by Pavol ľutoval čas, ktorý Félixovi venoval. A asi by nás
prekvapilo, keby to Pavol povedal. Skutočná radosť kresťanského dobrodružstva
sa odhalí vtedy, keď hráme rolu, ktorú nás žiada hrať Duch Svätý. Vašou aj
mojou úlohou je povedať: „Bože, som pripravený prijať akúkoľvek rolu, ktorú
chceš, aby som hral. Som ti k dispozícii. Nech je to čokoľvek.“ Ľudia, ktorí sa
neboja prijať túto výzvu zažijú to najlepšie, čo tento život môže dať.
Zažili ste niekedy niečo, čo by ste mohli nazvať “vnuknutím Ducha Svätého“?
Čo od vás žiadal Duch, aby ste urobili? Urobili ste to? Akú ste mali skúsenosť?
Naozaj veríte, že zrno, ktoré sejete, jedného dňa padne do úrodnej pôdy a prinesie
úžitok? Tešíte sa na čas keď sa so svojimi „vyklíčenými zrnkami“ stretnete
v Božom kráľovstve?
Karol Badinský

