
VŠETKY SOBOTNÉ BOHOSLUŽBY AJ STRETNUTIA SKUPÍN POČAS PRACOVNÉHO TÝŽDŇA 

SA KONAJÚ PROSTREDNÍCTVOM VIDEO STRETNUTÍ AŽ DO ODVOLANIA.  

POKIAĽ POTREBUJETE ÚDAJE O MOŽNOSTI PRIPOJENIA, PROSÍM NAPÍŠTE/ZAVOLAJTE 

KAZATEĽOVI. KONTAKTNÉ ÚDAJE NÁJDETE NA SPODNOM OKRAJI TEJTO STRANY. 

 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA        ČAS 

Pondelok Trnava, študijná skupina  - kniha Genezis     18:30 hod. 

Utorok Sereď, študijná skupina - Evanjeliá      19:00 hod. 

Streda Trnava, študijná skupina - Evanjeliá            19:00 hod. 

Štvrtok Modlitebná skupina         19:30 hod. 

Stretnutie učiteľov sobotnej školy       20:30 hod. 

Piatok  Piešťany, študijná skupina - Evanjelia      19:00 hod. 

Sobota:  Sobotná škola          09:00 hod.

  Kázanie z Božieho slova    on-line/ trnava.casd.sk/ youtube kanál 11:00 hod.
      

MÔŽU SA RODIČIA ZMENIŤ? 
Mám veľký problém - hovorí raz mladý muž  spisovateľovi Markovi 

Twainovi. Moji rodičia sú hrozní.  Nevedia ma pochopiť. Otec sa so mnou háda. 

Neprestajne sa hneváme. Nemá ani šajnu o živote. Atmosféra  u nás je 

neznesiteľná, bude lepšie, keď sa odsťahujem z domu. 

Rozumiem ti - hovorí mu  Mark Twain. Aj ja som mal podobné problémy, 

keď som bol 20 ročný. V tridsiatke už to bolo trochu  inak. Už otec vedel so 

mnou komunikovať   a v štyridsiatke už som chodil za otcom o radu. Zmenil sa!  

Vidíš aj rodičia sa menia, len treba mať trochu trpezlivosti s nimi. 

Mark Twain 

 

NARODENINY VO FEBRUÁRI: 

„Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením – koho sa budem 
báť?! Hospodin je pevnosťou môjho života – koho sa budem 
strachovať?“ (Ž 27,1) 
 

Trnava     Sereď     Piešťany 

6.   Vlado Kaba   20. Martina Drličková 10. Marta Siváková 
20. Andrea Podsedníková      11. Jozef Hajdušek 

27. Gabriela Farkašová 

29. Marta Kontárová 
 

KONTAKTY:        

Zbor Trnava, Kapitulská 23; trnava.casd.sk      

Zbor Sereď, Školská 1, Dom kultúry 1. poschodie; sered.casd.sk  

Zbor Piešťany, Zavretý kút 113; piestany.casd.sk    

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

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA 

      TT ADVENT  FEBRUÁR 2021 
 

SPRAVODAJ  PRE  ZBORY  TRNAVA,  SEREĎ  A  PIEŠŤANY 

 

CENA  ČLOVEKA 
Úvod: Hodnota niektorých vecí sa časom stráca. Čím máme starší dom, auto, 

alebo počítač, tým menšia je ich hodnota. Tomu rozumieme, ale sú veci, u 

ktorých to funguje  opačne. Napríklad husle: čím sú staršie, tým sú drahšie. Vek 

určuje kvalitu i hodnotu.  Na základe  tejto skúsenosti by  som sa chcel zaoberať  

otázkou, ako je to  v prípade kresťana. Kladiem otázky:  Aká je naša hodnota? Je 

stála, rastie, alebo klesá? Čo sa deje časom?  

I. Hodnota stála 

Keby sme chceli vypočítať hodnotu ľudského tela, tak by sme prišli k 

zaujímavému číslu. Vedci vypočítali, že naše telo obsahuje toľko vápna, že by sa 

ním dala vymaľovať jedna pomerne veľká izba. Obsahuje toľko fosforu, že by z 

toho mohlo vyrobiť dvesto zápaliek. Ľudské telo obsahuje grafit, ktorý postačí na 

výrobu dvoch ceruziek a železa na výrobu dvoch klincov. Okrem toho naše telo 

obsahuje aj vodu, množstvo ktorej sa pohybuje podľa váhy človeka. Niečo málo 

soli, čo by stačilo na uvarenie dobrého obeda a ešte nejaké minerály, ktoré sa 

dajú  spolu oceniť maximálne do výšky  50 eur. To je naša stála hodnota.  

Pán Boh ale zasiahol a  mizerného človeka učinil cennejším nad zlato a klenoty z 

Ofíra. Božie slovo to dokazuje: „Učiním to, aby mizerný človek  bol drahší  nad 

čisté zlato a obecný človek nad klenoty  z Ofíra.“ (Iz 13,12) Vykúpením  naša 

hodnota vystúpila do nebeských výšin. Boli sme  učinení drahými v Božích 

očiach, ale to nie je všetko.   

II. Hodnota stúpajúca 

 Naša hodnota, podľa Písma,  by mala časom rásť. Čím dlhšie žijeme s Kristom, 

tým kvalitnejší kresťania by sme mali byť. Čím dlhšie chodíme s Ním, tým viac 

by sme mali „svietiť“. Podľa slov apoštola Pavla by sme mali prechádzať 

zmenami: „Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu 

Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou 

Pána, ktorý je Duch.“ (2Kor 3,18) To znamená, že čím dlhšie pozerám na Krista, 

tým viac sa mu podobám.  Práve na základe tohto zákona, keď niekto  povie, že  

je pokrstený 30, alebo 50 rokov, by mal  primerane  aj „žiariť“.  Čím dlhšie 
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poznáš Krista, tým lepší kresťan by si mal byť. To je zákon posvätenia. Ak to 

nefunguje, tak niekde je problém. Vtedy sa hovorí  o probléme duchovnej 

choroby.  

Keď  niekto telesne ochorie, ide k lekárovi.  Duchovne chorí ľudia by mali tiež 

ísť k lekárovi.  Diagnóza duchovnej choroby sa  neidentifikuje ľahko. S 

duchovnou chorobou sa dá žiť, ba dokonca aj čakať na Kristov druhý príchod, dá 

sa aj  tešiť na stretnutie s ním, ale táto choroba je veľmi nebezpečná.  Na konci 

prináša večnú smrť. Pán Ježiš na konci povie tým, ktorí svoju hodnotu 

nezvyšovali: „Nikdy som vás neznal...“! (Mat 7,21-23), alebo:  „Zlý sluha a 

lenivý! Vedel si, že žnem aj tam , kde som nesial a zhromažďujem aj tam, kde som 

nerozsypal. Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomencom a ja príduc, bol by som 

vzal svoje s úrokom.“ (Mat 25,26-27); Alebo im povie: „Iďte odo mňa, zlorečení, 

do večného ohňa...“(Mat 25,41). 

Záver: Pokiaľ hodnota auta, domu a počítača sa vekom stráca, hodnota človeka 

časom môže rásť. Od nás záleží, akým smerom ideme. Ak pozeráme na Krista, 

tak naša cena rastie, lebo sa viac a viac podobáme na Neho. Ale ak náš charakter 

sa nemení na Jeho podobu,  časom starneme a   staneme sa bezcenným človekom. 

Vo vedomí toho sa vracia otázka: aká je naša hodnota? Je stála, rastie, alebo 

klesá? Pán na súde to iste preskúma. Moje prianie je, aby sme žili tak, aby naša 

hodnota stále rástla.  

Ferdinand Varga 

 

PODMIENKA VSTUPU DO NEBA 

 „Vierou Enoch bol prenesený, aby nevidel smrti. …“ (Žid 11,5) 

Žijeme v zlej dobe. …Pretože je rozmnožená neprávosť, ochladne láska 

mnohých. (Mt 24,12) Enoch chodil s Bohom tristo rokov. Zdá sa, že terajšia 

krátkosť času je naliehavou výzvou k hľadaniu  spravodlivosti. Mali by nám byť 

snáď predstavené hrôzy  Božieho dňa, aby sme boli prinútení správne jednať?  

Pred nami je Enochov život. Stovky rokov chodil s Bohom. Žil v porušenej dobe, 

keď mravný úpadok bol všade naokolo. Napriek tomu vychovával svoju myseľ 

ku zbožnosti a milovaniu  čistoty. Vychovával svoju myseľ, aby sa sústredil na tú 

cestu a mohol nosiť Božiu pečať... Na Enocha pôsobili tie isté pokušenia, aké 

pôsobia  na nás. Bol obklopený spoločnosťou, ktorá nebola k spravodlivosti 

naklonená viac, než tá, ktorá obklopuje nás. Ovzdušie, ktoré dýchal, bolo 

poškvrnené hriechom a mravnou  skazenosťou, presne tak ako naše  Napriek 

tomu žil svätým životom. Nebol poškvrnený prevládajúcimi hriechmi doby, v 

ktorej žil. Presne tak aj my môžeme zostať čistí a neskazení. Je predstaviteľom  

svätých, ktorí žijú uprostred nebezpečenstva  a skazenosti posledných dní. Pre 

svoju vernú poslušnosť Bohu bol prenesený. Tak tiež  verní, ktorí zostanú živí do 

príchodu Pána, budú prenesení. (2T 121,122). 

„Blahoslavení čistého srdce, lebo oni uvidia Boha.“ (Mat 5,8) Tristo rokov 

hľadal Enoch čistotu srdca, aby mohol byť v súlade s nebom. Tristo rokov chodil 

s Bohom. Deň za dňom túžil po tesnejšom spojení s Bohom. Jeho spoločenstvo 

sa stávalo užším a užším, až ho Boh vzal k sebe. Stál na prahu večného sveta, 

sotva krok bol medzi ním a zemou požehnaných. A teraz sa otvorili  brány a to 

dlhé chodenie s Bohom na zemi pokračovalo a Enoch prešiel bránami svätého 

mesta – bol prvý z ľudí, ktorí tam vojdú… K takému spoločenstvu nás Boh 

vyzýva. Aká bola Enochova svätosť, taká musí byť i svätosť povahy tých, ktorí 

budú vykúpení z ľudí pri druhom príchode Pána....“ (8T 331). 

EGW -Svedectvá pre cirkev 

 

O MANŽELSTVE A DEŤOCH  
(Týždeň kresťanského domova 6-13. 2. 2021)  

Opäť tu máme Modlitebný týždeň kresťanského domova CASD a s ním aj 

príležitosť na sústredenie sa a zamyslenie nad našimi vzťahmi. Chceme sa 

sústrediť na vzťahy v manželstve a vzťahy s deťmi. Aký vplyv majú na naše 

partnerské vzťahy na naše deti? K čomu nás deti vlastne potrebujú? Čím nás 

spájajú, čím rozdeľujú, čím nás obohatili naši rodičia a čím nám naopak život 

skomplikovali…? To sú otázky a témy pre Týždeň KD. 

Prostredníctvom e-mailu dostanete všetci podklady do svojich e-mailových 

schránok. Program je stanovený na každý deň a tri krát sa počas týždňa spojíme 

prostredníctvom video prenosu. V e-maily nájdete aj link pre spojenie. Spoločné 

stretnutia k týmto témam budú v sobotu, v utorok a v piatok. Pri spoločnom 

stretnutí nebudeme čítať prednášku, prosím prečítajte si ju vopred! 

Prediskutujeme zaujímavé myšlienky z prednášky, podelíme sa o svoje 

skúsenosti a budeme sa venovať modlitbám za rodiny a deti, vždy o 18:00 hod. 

(KB) 
 

1. Mojžišovi rodičia verili   Heb 11,23-27   Sobota 6.2. 

2. Dieťa ako zázrak    Gen 12,1.2   Nedeľa 7.2. 

3. Učiť sa, učiť sa, učiť sa  Deut 6,4-7   Pondelok 8.2. 

4. Hľadám svojich bratov  Gen 37,13-16   Utorok 9.2. 

5. Láska umožňuje voľbu  Gen 13,5-12   Streda 10.2. 

6. Sen milujúcich matiek  Mat 20,20-28   Štvrtok 11.2. 

7. Koráb na záchranu rodiny  Heb 11,7    Piatok 12.2. 


