
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 

Zbor/dátum 7. 14. 21. 28. 

Trnava K. Badinský V. Kovalčíková D. Dubovský K. Badinský 

Sereď J. Valky L. Juriga K. Badinský TT 

Piešťany P. Karaba K. Badinský TT TT 
 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA     MIESTO  ČAS 

Pondelok Modlitebná skupina Trnava zbor    Kapitulská 23 17:00 hod. 

Piatok Stretnutie pri čaji, Sereď     Školská 1  19:00 hod. 

Študijná skupina Piešťany     Madunice  18:00 hod. 

Sobota:  stretnutie učiteľov sobotnej školy    Trnava  08:00 hod. 

sobotná škola           TT,SR 09:00;   PN 09:30 hod. 

kázanie z Božieho slova    cca 10:30 hod.  11:00 hod. 

popoludňajšia pobožnosť    SR 13:30;       TT, PN 14:00 hod. 

DÔLEŽITÉ PODUJATIA: 

3.  Stretnutie zborového výboru     Trnava  17:00 hod. 

13.  Krst         Trnava  18:00 hod. 

20.-22. Východná Vysoká - celoslovenská akcia mládeže Mlynčeky 

26.-28.  Duševné zdravie 2 - školenie odd. Život a zdravie L. Mikuláš 

28.  Večera Pánova       Trnava  

28.  Zbierka 13. soboty pre Juhopacifickú divíziu   

 

... pokračovanie... Oveľa lepšie ako snaha „modernizovať“ Boží zákon a  zlegalizovať 

... pokračovanie... Oveľa lepšie ako snaha „modernizovať“ Boží zákon a  zlegalizovať 

prejavy hriešneho charakteru je otvoriť sa iným smerom. Byť ochotný nechať meniť seba, 

každý deň. Môže sa stať, že sme si v minulosti alebo dnes uvedomili, že v našom živote 

je potrebné urobiť toľko zmien, že by nám na to nestačilo ani ďalších 100 rokov.  

Jeden muž visel na kríži vedľa Ježiša Krista. Nemal už veľa času na zmeny vo svojom 

živote, a mal veru čo naprávať. Urobil však to, o čom ho v tej chvíli presviedčal Duch 

svätý. Uveril Ježišovi Kristovi a vyjadril to. Nebolo toho veľa, ale stačilo to. Ježiš vidiac 

zmenu, ktorá nastala v jeho živote a ochote poddávať sa pôsobeniu Ducha svätého mu 

sľúbil, že v jeho budúcnosti nastane ešte väčšia zmena, nielen duchovná, aj fyzická. 

„Teraz si na kríži, ale príde čas kedy ťa zoberiem domov, do môjho kráľovstva.“  

Božia odpoveď na zmenu, ktorú Duch svätý uskutoční v živote je zmena údelu pre 

večnosť. Možno už v živote veľa napraviť nestihneme. Dôležitý je však postoj, ochota k 

zmene. To ostatné spraví náš Pán. 

                                                      Karol 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: Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com 

Redakcia spravodaja: Karol Badinský 

 
SEPTEMBER  2019 
 

Sestry a bratia, dostávate do rúk 1. číslo spravodaja zborov Trnava, Sereď a Piešťany. 

Mal by slúžiť predovšetkým ako informačný materiál pre členov a návštevníkov  zborov/ 

bohoslužieb. Do tohto čísla som zaradil ako úvodník kázanie z 13.7.2019 z pobožnosti 

v trnavskom zbore. Spravodaj bude otvorený aj pre vaše príspevky a vopred ďakujem za 

vašu ochotu, podnety i postrehy k zlepšeniu.  K. Badinský 
 

ZMENA  
Vierohodné je toto slovo: Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť; ak 

vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho zaprieme, aj on zaprie nás; ak sme 

neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého.  2Tim 2,11-13 

Český vedec Ludvík Souček v knihe „Tušenie súvislostí“ pomenoval jednu kapitolu  

„Posúvanie hraníc“. Zaoberá sa v nej rôznymi otázkami, ktoré ľudia riešili. Okrem iného 

aj otázkou veku vesmíru, či vzniku našej Zeme. V tejto kapitole odhaľuje niektoré 

metódy, ktoré používali vedci pri riešení týchto otázok. Ak niektoré zistenia nezapadali 

do vybranej štruktúry, tak použili faktor času, aby objasnili ako a kedy vznikol svet. 

Pridávali sa milióny rokov a keď to bolo potrebné, tak aj celá miliarda. Miliarda sem, 

miliarda tam. V otázke vzniku vesmíru sa predstaviteľ kozmogónie vyjadril: „Tak nám 

vesmír za posledných 35 rokov ostarel o 16 miliárd rokov.“ (Tuš. súvislostí, s. 25) 

A potom vysvetľoval ako sa s tým vysporiadali vedci i laická verejnosť. Vyrovnali sa 

s tým. Uzatvára to týmto výrokom: „Človek je jednoducho náramne prispôsobivý tvor.“ 

Vybral som si túto ilustráciu, pretože odhaľuje dôležitú skutočnosť.  Človek je skutočne 

veľmi prispôsobivý tvor. Zamyslime sa nad niekoľkými skutočnosťami, ktoré zrejme 

dobre poznáme. Nepôjdeme späť o milióny rokov, len o niekoľko desaťročí. Skúsme si 

predstaviť, aký bol postoj ľudí pred 50 rokmi k rozvodu. To, čo spoločnosť vtedy 

odmietala, je dnes bežné.  

Aký bol postoj ľudí k prezentovaniu homosexuálneho partnerstva ako alternatívnej 

rodiny? Viete si predstaviť, že by niekto o tom hovoril verejne pred tridsiatimi rokmi? 

Ako je možné, že dnes sa hovorí o tom, že tzv. ľahké drogy by mali byť legalizované?      

A nielen to, zákonodarné zbory krajín dostávajú návrhy na legalizáciu eutanázie. Taktiež 

sa zvažuje možnosť klonovania ľudských embryí. To, o čom sa nedávno nebolo možné na 

verejnosti ani len rozprávať, je dnes prijímané a uplatňované. Sme veľmi prispôsobiví.  

Zdá sa, že ľudstvo dnes je schopné v krátkej dobe vyriešiť otázky a problémy, ktoré 

boli neriešiteľné pre minulé generácie. Pravda, to riešenie je veľmi svojrázne. Ak je niečo 

problémom, konfliktom, ktorý nevieme inak vyriešiť, treba to zlegalizovať a potom to už 
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problém nie je. S problémami sa ťažko žije, ak ich nie sme schopní uspokojivo vyriešiť, 

tak potom vyhlásme, že to nie je problém, že je to normálne, alternatívny spôsob. 

Je však čestné povedať, že existuje aj iná cesta. Ešte pred vznikom Zeme vznikol v 

nebesiach vážny problém. Najprv nesúhlas jedného anjela, ktorý mal iný názor na 

riadenie vesmíru a potom odtrhnutie veľkého množstva anjelov do otvorenej vzbury voči 

Bohu.  Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho 

anjeli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi.  Zjav 12,7-8 

Pán Boh vedel, že toto je vážny problém a spôsob, ktorým sa to rozhodol riešiť, si 

vyžiada veľké množstvo času a obetí. Uvedomoval si, že dlhú dobu bude musieť celý 

vesmír s týmto problémom existovať. My nevieme presne, ako dlho tento stav už trvá. 

Vieme len to, že je to dlhšia doba ako doba existencie života na Zemi. Pán Boh v tejto 

otázke nezmenil svoj názor. Neprispôsobil sa. Stále trvá na tom, že požiadavky 

vzbúrencov sú neprijateľné, ani v tejto modernej dobe. Nie je to možné legalizovať, ani 

keby za to hlasoval celý vesmír. Svojím postojom ukazuje, že sú určité skutočnosti, ktoré 

nie je možné legalizovať a nie je možné sa im prispôsobiť, a nemali by sme si na ne 

zvykať. Ak by to bolo možné, tak by to bol urobil už na začiatku. Vieme, že sú súčasťou 

jeho zákona, ktorý je nemeniteľný vo svojej podstate a je zárukou bezpečnosti vesmíru. 

Je to aj vyjadrenie Jeho charakteru.  

Zákon je vždy odrazom charakteru toho, kto ho vytvoril. Zákony, pravidlá, ktoré 

máme vo svojich rodinách sú odrazom nášho charakteru. Pravidlá, zákony, ktoré Boh 

vtlačil do diela sú odrazom Jeho charakteru a taktiež zákony, ktoré zverejnil. 

Boží postoj nám ukazuje, že určité skutočnosti sú nemeniteľné. To, čo pochádza z 

hriechu je súčasťou hriechu. Je potrebné stále to vidieť ako problém. Jeden z dôvodov, 

prečo ľudstvo nemôže či nechce prijať Boží zákon je tento. Znamenalo by to uznať, že 

hriech a všetky jeho odvodeniny sú hriechmi a nie je možné to považovať za normálne. 

Boží príklad nás vedie k nemeniteľnosti našich postojov k otázkam, ktoré sa týkajú 

Božieho zákona/vôle. Ich zmenou je totiž ohrozená existencia života. Nič na tom 

nezmenia ani moderné vysvetlenia. Nie je ľahké zostať pevný tam, kde sa svet hýbe, 

najmä ak je to sprevádzané výsmechom a nepochopením. Nemôžeme však čakať nič iné.  

V nebesiach pri prvom objavení sa tohto problému boli verní anjeli napádaní a 

vysmievaní z tohto istého dôvodu. Boli satanom označení za oklamaných otrokov (TV 

21)  a obvinení, že im nezáleží na blahu nebeských bytostí (VSV 358). Ak sa vás snaží 

niekto dostať na nesprávnu stranu, používa aj takéto spôsoby. Aký by sme mohli spraviť 

záver z tejto časti? Zostať pevný a byť verný Bohu. Nenechať sa oklamať dobou ani 

modernými vysvetleniami, ktoré nie sú až tak veľmi moderné.  

 

Ten druhý bod začnem tiež ilustráciou z Božieho slova. Pán Boh stvoril človeka. 

Tretia kapitola Božieho slova však opisuje zmenu, ktorá sa stala. Človek padol do hriechu 

a táto zmena privodila ďalšie zmeny. Človek stratil duchovnú čistotu, stratil lásku k 

Bohu, zmenil sa jeho postoj k iným ľuďom a hodnotám. Zmenili sa podmienky na Zemi 

pre človeka aj postoj človeka k týmto podmienkam, napr. k práci a pôde. Zmenila sa jeho 

celková existencia a perspektíva na Zemi.  

 

Pretože sa nemohol zmeniť zákon, ktorý je večný, zmenili sa vplyvom hriechu 

podmienky človeka. Boh nezmenil zákon, ale niečo zmenil. Zmenil svoj postoj k situácii 

človeka. Do pádu človeka žili Boh a človek v harmónii. Po páde sa to zmenilo na postoj 

nedôvery a nepriateľstva zo strany človeka. Čo urobil Boh?  

Z Božieho slova vieme, že bol na zmenu pripravený. Pri páde človeka do hriechu 

vyhlásil, že bude bojovať aby sa situácia človeka znovu vrátila do pôvodného stavu. 

Satanovi, ktorý tento stav vyvolal, vyhlásil novú vojnu. Nepriateľstvo ustanovujem medzi 

tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu 

však zraníš pätu! Gen 3,15  

A  ďalej je v Biblii opisované, čo robí Boh, aby zachránil človeka. Je tam množstvo 

príbehov, ktoré ukazujú ako je Boh ochotný prispôsobiť sa situácii Ábela, Kaina, Noacha, 

Abraháma, Mojžiša, Dávida... Neskôr v Novej zmluve sa prispôsobuje situácii Jána, 

Ondreja, Petra, Pavla a ďalších. A môžeme z toho vidieť nekonečnú ochotu Pána Boha 

prispôsobiť sa situácii každého človeka. Pretože nechce, aby niekto zahynul, ale aby 

všetci boli zachránení.  

Pán Boh ukazuje, že nie je možné zmeniť zákon, ale je možné zmeniť postoj v záujme 

záchrany človeka. Pán Boh je pripravený na každú zmenu, ktorá nastane, aby mohol 

človeka doviesť späť domov. Pán Boh mení svoj postoj, aby zmenil nás, našu vieru, 

charakter, náš údel. 

Bratia a sestry, ako je to so zmenami v našich životoch? Uvedomujeme si, že to k 

čomu nás Pán Boh povolal je život neustálych zmien s cieľom zmeny do konečnej 

podoby na Boží obraz? Možno práve to, čo je na tom problematické, je každodenná 

zmena. 

Poznáte postoj: v čom som sa narodil, v tom aj zomriem?  Počuli ste už vyjadrenie: Ja 

som už taký. Ja iný nebudem? Uvedomujeme si, že tieto myšlienky nachádzajú podporu 

aj v našom živote? Možno by sme sa teraz radi spýtali, či nestačilo, že sme sa už raz 

zmenili. Naozaj je potrebné meniť sa každý deň? Skutočne nás Pán povolal ku 

každodennej zmene? Uvediem niekoľko ilustrácii tejto požiadavky z Božieho slova: 

Prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každej chvíli? Veď každý deň 

umieram... 1Kor 1,30-31 Bratia dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné 

srdce a neodpadol od živého Boha, ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to 

„dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Žid 3,12-13 Nedá sa stanoviť 

nijaká hranica zmeny ku ktorej sme povolaní, okrem tej ku ktorej smerujeme – zmena na 

Boží obraz.  

A preto nás ap. Pavol vyzýva: Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie 

milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telo ako živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, ako svoju 

duchovnú službu Bohu.   A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením 

zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je 

dokonalé. Rim 12,1-2 

Čo sa teda má konkrétne zmeniť v našich životoch? Postoj – ochota k zmene každý 

deň pod vplyvom Ducha svätého. A potom nám Duch svätý ukáže aj dá silu k tomu, čo 

bude potrebné.       ...pokračovanie na nasledujúcej strane... 

 


