
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 

Zbor/dátum 4. 11. 18. 25. 

Trnava S. Ondrušek F. Varga K. Badinský K. Badinský 

Sereď on line on line on line on line 

Piešťany on line on line on line on line 
 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA        ČAS 

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

Utorok Sereď, študijná skupina – Evanjeliá (on line)     19:00 hod. 

Streda Trnava, študijná skupina – Evanjeliá (on line)    19:00 hod. 

Štvrtok Modlitebné stretnutie (on line)       19:30 hod. 

Stretnutie učiteľov sobotnej školy (on line)     20:30 hod. 

Piatok  Piešťany, študijná skupina – Evanjeliá (on line)    19:00 hod. 

Sobota:  Sobotná škola v skupinách        09:00 hod.

  Kázanie z Božieho slova (+on line/ trnava.casd.sk/ YouTube kanál) 10:45 hod. 
 

 

Citáty: 

„Ten kto sa prvý ospravedlní je najrozumnejší. Kto prvý odpustí je najsilnejší, 

Kto prvý zabudne je najšťastnejší.“ (autor neznámy) 

 
„Žobráci a chorí sú nato, aby nám ukázali, že je možné uniesť osud oveľa ťažší. Aby sme 

videli, ako veľa sme dostali.“ (Anton Srholec) 

 

TURISTIKA 
Aj v decembri je príroda zaujímavá a tak vás pozývam do Malých Karpát v nedeľu 

12.12. 2021. Trasa: Smolenice, Cerník, Čertov žľab, Smolenický zámok, Smolenice (to je 

časť, ktorú sme minule vynechali). Časový rozsah 2,5 hod. Do Smoleníc pôjdeme autami 

(dúfam, že sa nájde pár vodičov s autami) o 9:00 hod., parkovisko pri autobusovom 

nádraží v Trnave. (KB) 
 

NARODENINY V DECEMBRI: 
„Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi 
sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena.“ (Žalm 86,11) 
 

Trnava         Sereď a Piešťany 

4.   Samuel Ondrušek 22. Vlasta Kovalčíková 24. Otília Jakabovičová 
5.   Libuša Šimúnková 28. Marián Krajčovič 31. Roman Hanák  
9.   Anna Vargová  29. Martin Rakaš  
 

KONTAKTY:       BOHOSLUŽBY:  DOPOL./ POPOLUDNÍ 

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 

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA 

  TT ADVENT    DECEMBER 2021 
 

SPRAVODAJ  PRE  ZBORY  TRNAVA,  SEREĎ  A  PIEŠŤANY 

 

Bez Adama nie je Krista 
 

Čo sa stane, keď poprieme, že prvé tri kapitoly Biblie (Genezis 1-3) je 

história? Jednou z najpozoruhodnejších vecí v súčasných cirkvách je skutočnosť, 

ako málo ľudí verí, že človek Adam a jeho žena Eva naozaj existovali, alebo že 

boli stvorení práve takým spôsobom ako o tom hovorí Genezis 2, a tiež, že sa to 

stalo práve na začiatku histórie ľudstva a nie po miliardách rokov evolúcie. 

Nie je Mojžišov popis stvorenia, ktorý vyhlasuje, že žena bola stvorená 

z Adamovho rebra, zaťažený nedostatkom znalostí ľudskej biológie? Veľa tých, 

ktorí sa dnes hlásia ku kresťanstvu, by povedalo „áno“. Nie je obsah prvých troch 

kapitol Genezis jednoducho náboženským mýtom? Veľa z tých, ktorí sa dnes 

hlásia ku kresťanstvu, by povedalo „áno“. Neboli tieto kapitoly napísané týmto 

spôsobom preto, že Mojžiš nemohol ťažiť z modernej vedy, ktorá by mu pomohla 

v jeho myslení? Veľa z tých, ktorí sa dnes hlásia ku kresťanstvu, by povedalo 

„áno“. 

Ak položíte tieto otázky dnes v mnohých cirkvách zistíte, že je nutné sa vrátiť 

úplne na začiatok a ukázať ľuďom aké hlboké sú dôsledky toho, keď neveria 

v reálnosť prvých troch kapitol Genezis. Aké sú teda dôsledky toho, keď 

neprijímame prvé tri kapitoly Genezis – a najmä stvorenie Adama a Evy na 

začiatku histórie ľudstva, ako nám to ukazuje Genezis 2 – ako fakt? 

 

1. Keď poprieme, že Genezis 1-3 je história, robíme Pána Ježiša Krista 

klamárom, nevzdelancom alebo podvodníkom. 

Ľudia, ktorí tvrdia, že sú kresťania nosia Kristovo meno. Ak však Kristus 

nebol tým, čo o sebe tvrdil, alebo nehovoril pravdu, potom neexistuje 

kresťanstvo.  

Pán Ježiš však plne veril v historičnosť a reálnosť stvorenia a pádu do hriechu 

v Genezis 1-3. Predovšetkým povedal, že Adam a Eva boli stvorení Bohom „od 

začiatku stvorenia“ a nie po miliardách rokov evolúcie. Plný citát z evanjelia 

Marka 10,6-8 znie: „No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. Preto 

opustí človek svojho otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. 

Takže potom už nie sú dvaja, ale jedno telo.“ Ježiš bez obalu veril v spontánne 
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stvorenie prvého muža a ženy Bohom presne, ako to hovorí Genezis 1,26-28. 

Nemal žiadne pochybnosti o jeho historičnosti. Prečo by tiež mal mať? Pretože 

On sám bol pri stvorení a spolupracoval s Otcom „vtedy som stála (múdrosť 

Božieho Syna) verne po jeho boku. Deň čo deň som bola jeho potešením a 

hrávala som sa pred ním po celý čas, hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila 

som sa medzi ľuďmi.“ (Prísl. 8,30-31, por. Ján 1,1-3). On tiež povedal, že satan 

bol vrah „od začiatku“ a „otec lži“ (Ján 8,44-45) so zrejmým odkazom na 

historickosť pádu v Genezis 3. Apoštol Ján súhlasí s týmto, keď hovorí, že diabol 

je bytosť, ktorá je morálne zodpovedná, a „od začiatku hreší“. Syn Boží sa vtelil 

práve preto, aby „zmaril činy diablove“ (1Jn 3,8). Je preto nemožné byť 

kresťanom a neveriť v historickosť Genezis 1-3. Ježiš tomu veril a ak sa mýlil, 

potom bol buď klamárom, nevzdelanom, alebo podvodníkom. A ak je to tak, 

potom nemohol byť bezhriešnym Božím Mesiášom. A ak nie je bezhriešnym 

Božím Mesiášom, ako o sebe vyhlasoval, potom je naša viera sebaklam a my sme 

najpoľutovaniahodnejší zo všetkých ľudí. 

 

2. Keď poprieme, že Genezis 1-3 je história, znamená to, že nemôžeme 

dôverovať Biblii. 

Je zrejmé, že nielen Pán Ježiš, ale aj jeho apoštoli a iní pisatelia Písma verili, 

že Genezis 1-3 je história. Napríklad Pavol povedal, že celé ľudstvo pochádza 

z jedného človeka (Sk 17,26). Tiež otvorene vyhlasuje, že... Eva bola stvorená 

ako druhá v poradí, a to z muža, a bola tiež prvá zvedená Satanom (1Tim 

2,13.14). Na inom mieste sa tiež odvoláva na skutočnosť, že Eva bola oklamaná 

hadom (2Kor 11,3), čím plne uznáva túto udalosť ako historickú. 

Lukáš, pisateľ evanjelia a „oficiálny“ historik cirkvi tiež považoval Adama za 

historickú osobu, ktorý žil na začiatku histórie ľudstva ako otec Seta (Luk 3,38). 

Ďalej Júda, nevlastný brat Pána Ježiša Krista úprimne veril, že Adam bol 

skutočnou osobou, ako to napísal vo svojom liste (list Júdov 14). 

Ak opisy stvorenia a pádu sú naozaj len mýty a nie história, máme vážne 

problémy, pretože to znamená, že nemôžeme dôverovať slovám ľudí ako Ježiš, 

Lukáš, Pavol a Júda. Ak časť Písma nie je dôveryhodná, ako môžeme dôverovať 

zvyšku. A ak v Biblii sú také veľké omyly, čo si potom môžeme myslieť o Bohu, 

Duchu Svätom, ktorému je pripisované, že ju nechal napísať skrze rôznych ľudí 

(napr. Mr 12,36; Sk 28,25-27; Žid 10,15-20; 2Tim 3,16-17)? Upevňovanie 

vierohodnosti Biblie ako celku a základov našej viery je nezmyselné, ak 

poprieme, že kapitoly 1-3 knihy Genezis sú história. 

 

3. Keď poprieme, že Genezis 1-3 je história, zbúrame tým vzťah „Adam-

Kristus“, na ktorom spočíva kresťanstvo. 

Biblia jasne ukazuje, že Kristus prišiel na svet, aby úspešne uskutočnil to, 

v čom Adam zlyhal. Slová Pána Ježiša „… Prichádza totiž knieža tohto sveta. 

Nič vo mne mu nepatrí“ (Ján 14,30) znamenajú, že na rozdiel od veľkého 

množstva obvinení voči prvému človeku Adamovi satan nemôže nájsť žiadne 

obvinenia proti Pánovi Ježišovi Kristovi, ako je to názorne vidieť pri pokušení na 

púšti (Luk 4,1-13). Z toho dôvodu Písmo hovorí o Kristovi ako o „druhom 

človeku“ a „poslednom Adamovi“ (1Kor 15,47.45). V liste Rimanom a v prvom 

liste Korintským čítame o mnohých protikladoch medzi týmito dvoma 

reprezentantmi ľudského pokolenia (prosím, prečítajte si Rím 5,12-21 a 1Kor 

15,21-28, 45-49). Prvý Adam sa pošpinil, a tak „poslal Boh svojho Syna, 

narodeného zo ženy“ (Gal 4,4) ako priame naplnenie proroctva, ktoré predniesol 

v Božskom súde nad satanom po páde (Gen 3,15). Boh prirodzene nebol 

zaskočený pádom našich prvých rodičov. Tento akt spasenia bol naplánovaný 

pred stvorením sveta (Mat 25,34; Efez 1,4; 1Pet 1,20, Zj 13,8; 17,8). Adam 

nehanebne zlyhal v skúške poslušnosti. Syn bol poslaný na svet ako Človek Ježiš 

Kristus a slávne obstál v skúške poslušnosti. Všetko malo slúžiť ako obrovská 

kozmická lekcia ľudstvu, dokazujúca úžasnú skutočnosť, že bez Pána nemôžeme 

nič urobiť. 

 

Je teda vrcholným nezmyslom nazývať sa kresťanom a súčasne pochybovať 

o historickej skutočnosti 1-3. kapitoly knihy Genezis. Historická pravda 

o Kristovi, ako je popísaná v evanjeliách, súvisí spolu s historickou pravdou 

o Adamovi, ktorá je opísaná v Genezis, že totiž Adam bol na začiatku stvorenia 

spontánne stvorený Bohom a že Eva bola urobená Bohom z jeho rebra. Ak nebol 

Adam, nemôže byť ani Kristus. Ak nie je Krista, nesmie byť ani kresťanstvo. 

Inými slovami chodiť do kostola a vyznávať kresťanstvo a pritom neveriť 

v historickú realitu Adama a Evy - ako to opisuje Biblia, je skutkom najväčšieho 

bláznovstva, pretože bez reality je vaša viera iba mýtom! 

Keby tí, ktorí vyznávajú kresťanstvo a pritom popierajú historickú presnosť 

Biblie, začali premýšľať o následkoch tohto postoja, ktorý možno pomenovať 

ako „Biblia vo svetle modernej vedy a sedliackeho rozumu“, prepadol by sa im 

celý svet. Vskutku by som im to prial. Pre kresťanstvo 21. storočia by nebolo 

lepšieho úžitku, než podkopať tento obrovský blud našej doby. Nenechajme sa 

nikdy zastrašiť zdanlivo veľkými vzdelancami, ktorí podporujú tento blud. Bez 

Adama nie je Krista. Bez Krista nie je kresťanstvo. Bez kresťanstva sa pod nami 

otvára priepasť nihilizmu.  

 

(Allan Morrison, baptistický kazateľ, ktorý v roku 1990 založil Diakrisis 

International, aby oboznámil veriacich s významom kresťanskej obhajoby viery.) 


