SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Zbor/dátum
Trnava
Sereď
Piešťany

6.
F. Kolesár
M. Moskaľ
K. Badinský VP

13.
K. Badinský
F. Varga
A. Lacika

20.
F. Varga
K. Badinský

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA
27.
L. Peško
K. Badinský

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
Stretnutie učiteľov sobotnej školy (on line)
20:30 hod.
Piatok
Piešťany, študijná skupina – Evanjelia (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.

MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 2021 pre Trnavu, Sereď, Piešťany spoločné (6.-13. 11.)
Stretnutia modlitebného týždňa budú v modlitebni v Trnave vždy o 18:00 hod;
každý deň od nedele 7.11. do piatku 12.11. Taktiež bude možnosť pripojenia sa
prostredníctvom video kontaktu: https://meet.jit.si/modlitby_TTSRPN.
Prednášky MT 2021 sú k dispozícii v tlačenej forme ako časopis Advent. V elektronickej
verzii si ich môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: https://www.casd.sk/wpcontent/uploads/2021/09/Prednasky-MT-2021-Advent_08_21_SK.pdf

TURISTIKA V NOVEMBRI
Pozývam vás na výlet, turistiku do Malých Karpát v nedeľu 7.11. 2021. Trasa:
Smolenice, Smolenický zámok, Cerník, Čertov žľab, obec Lošonec, Horné Orešany.
Môže to byť aj aj opačným smerom. Nenáročné, časový rozsah 4-5 hod. Odchod
autobusu z aut. nádražia v Trnave 8:30 hod. Nezabudnite na rukavice a čiapku (nie veľmi
teplé) a nejaké jedlo a pitie - to vás určite na trase poteší. (KB)

NARODENINY V NOVEMBRI:
„Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel
bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o
dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. “ (Žalm 27,4)
Trnava
2. Leonard Kolena
8. Mária Dananaiová
9. Patrik Mikulka

Sereď a Piešťany
10. Katka Kabová
29. Michaela Miklášová
29. Pavol Pinček

18. Diana Karabová
24. Helena Moskaľová

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

TT ADVENT

NOVEMBER 2021

SPRAVODAJ PRE ZBORY TRNAVA, SEREĎ A PIEŠŤANY

Úvod
Koniec októbra a začiatok novembra každý rok prináša dve dôležité
pripomenutia. Pripomína reformáciu – obnovu cirkvi, ktorá začala cca v 13. st.
a pokračuje dodnes. Jednou z jej ústredných postáv bol nemecký kňaz a neskôr
reformátor Martin Luther (16. st.) a jeho prínos pri návrate k Písmu.
Tá druhá pripomienka sa týka Modlitebného týždňa, ktorý prebieha
opakovane na začiatku novembra (6.-13.11.2021) a taktiež je zameraný na Písmo
sväté - Božie slovo, ktoré je kľúčové pre náš duchovný život. A preto toto číslo
spravodaja je venované práve týmto dvom skutočnostiam.

Modlitebný týždeň 2021
Udalosti, ktoré sa v poslednom čase udiali vo svete, mnohí označujú ako
„bezprecedentné“. Nikdy predtým sa za taký relatívne krátky čas neodohralo
toľko významných zmien, ktoré ovplyvnili takmer všetky oblasti nášho života.
Ľudia očakávajú, že sa stane niečo rozhodujúce. Predpovede odborníkov
o budúcnosti sú nejasné a neisté. Nastal čas, aby adventisti siedmeho dňa pod
vedením Ducha Svätého s odvahou zvestovali posolstvo troch anjelov zo
Zjavenia 14,6–12. Neexistuje dôležitejšia úloha než odovzdať hynúcemu svetu
„posledné varovanie“. Počas tohto modlitebného týždňa sa sústredíme na toto
dôležité posolstvo, stredobodom ktorého je Ježiš Kristus a jeho spravodlivosť.
Ježiš túži, aby bol náš život v dokonalom súlade s Jeho životom. Cirkev
adventistov siedmeho dňa je prorocké hnutie, ktoré Boh povolal v konkrétnej
dobe dejín tohto sveta. Práve v tomto čase má svetu zvestovať dôležité posolstvo.
Teraz je čas, aby sme sa venovali skúmaniu tohto posolstva, s otvoreným srdcom
sa modlili za Božie vedenie a odovzdali sa Bohu so slovami: „Pôjdeme a budeme
zvestovať posolstvo troch anjelov.“ Nech vám Boh počas tohto celosvetového
modlitebného týždňa bohato požehná.
Ted N. C. Wilson, predseda Generálnej konferencie CASD
Autormi prednášok tohtoročného modlitebného týždňa sú otec a dcéra. Čitateľom
časopisu Adventist World a najmä rubriky Odpovedáme na otázky z Biblie je
určite známe meno Ángel Manuel Rodríguez. Pred svojím odchodom do

dôchodku (v roku 2011) pôsobil devätnásť rokov ako riaditeľ Biblického
bádateľského inštitútu pri Generálnej konferencii. Narodil sa v Portoriku. Titul
Th.D. získal na Andrews University. V Cirkvi adventistov pôsobil ako kazateľ,
pedagóg a administrátor. Jeho dcéra Díxil Lisbeth Rodríguez začala nedávno
pracovať ako redaktorka časopisu Adventist World. Doktorát z odboru rétoriky
získala na Texas Woman‘s University. Predtým pôsobila ako profesorka na
univerzite a kaplánka v nemocnici. Keď sa jej ľudia pýtajú, čo rada robí, hovorí:
„Učím síce rada, ale moje srdce horí pre humanitárnu prácu a kaplánsku službu.“
Úvod k zamysleniam modlitebného týždňa CASD v r. 2021

Martin Luther a Božie Slovo
List Rímskym 1,16 – 17: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo
mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, predne Židovi, potom aj
Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je
napísané: Spravodlivý bude žiť z viery.“
Milí bratia a sestry, raz niekto povedal: Evanjelici spievajú vždy na pamiatku
reformácie pieseň od Martina Luthera „Hrad prepevný“. V nej sa na konci spieva
„Slovo ostane stáť!“ (v pôvodnom nemeckom texte). A tak ho mnohí nechávajú
„stáť“ na polici bez toho, aby ho brali do svojich rúk. Niektorí si dokonca myslia:
„Tam stojí dobre a správne!“
Takto to Martin Luther určite nemyslel. Veď jednou z reformačným zásad
bola Sola Scriptura – Jedine Písmo. Táto zásada znamená, že Písmo Sväté má byť
pre cirkev a jej členov najvyššou autoritou, prameňom viery a pravidlom života.
Sám Martin Luther bol vášnivým čitateľom Božieho slova. Písmo Sväté bolo
prameňom najskôr jeho osobnej reformácie a až následne obnovy cirkvi a
spoločnosti. Luther nenechal stáť Bibliu v regáli, ale ju dennodenne otváral a jej
posolstvo bral nesmierne vážne. Z Písma vzišli reformačné myšlienky a učenie,
z ktorých najdôležitejšie bolo o ospravedlnení hriešneho človeka z Božej milosti
skrze vieru v Ježiša Krista.
V stredoveku cirkev vykresľovala ľuďom desivým spôsobom peklo a večné
zatratenie. Vzbudzovala v nich strach z Boha i posmrtného odsúdenia v súžení.
Zobrazenie tejto skutočnosti nachádzame aj v našich gotických kostoloch. V
Rimavskom Brezove sa nachádza nástenná maľba (freska), na ktorej je
vyobrazená alegorická postava predstavujúca stojacu ženu obklopenú figúrami
diablov v rôznych pózach a veľkostiach. Žena prelieva tekutinu z krčahu do
pohára. Jej ľavej ruky sa pridržiava neznáme zviera s veľkými očami a dlhými
ušami. Vedľa nej je sud, na ktorom sedí diabol. V spodnej časti scény je kotol, pri
ktorom stoja dve mužské postavy. Nad nimi sú dvaja letiaci diabli. Jeden z nich
drží v rukách meč. Maľba pochádza zo 14. storočia a je svedectvom praxe
stredovekej cirkvi vzbudzovať u ľudí strach a hrôzu z pekla a večného zatratenia.

Sám Martin Luther žil dlhé obdobie pod tlakom tohto strachu. Známa je jeho
otázka: “Ako nájdem milostivého Boha?“ Ľudia sa snažili vymaniť z týchto
pekelných múk tým, že konali takzvané dobré skutky. Kupovali si odpustky,
putovali k pozostatkom svätých a podobne. Aj Luther sa snažil oslobodiť od
tohto strachu. Žil v askéze a praktizoval určité sebatýranie. Pokoj však nenašiel.
Až po dlhých vnútorných bojoch a hľadaní Luther našiel odpoveď. Našiel ju v
Biblii, v Sola Scriptura; konkrétne v liste Rímskym 1,16–17 (pozri na úvod
článku). V evanjeliu sa zjavuje Božia spravodlivosť. Lutherove oslobodenie od
strachu spočívalo v novom pochopení Božej spravodlivosti. Už sa nepozeral na
ňu ako na prísnu sudcovskú spravodlivosť Boha, ktorý striehne na každú
chybičku človeka, aby ju následne potrestal. Začal sa na ňu pozerať ako na
spravodlivosť, ktorú Boh ponúka hriešnemu človeku zadarmo - z milosti. Dáva
mu ju ako dar, ktorý má človek prijať vierou.
Toto poznanie, ktoré Luther prijal z Písma Svätého, vnieslo do jeho života
pokoj. Po dlhých dňoch a nociach plných úzkostí a tiesni prichádza do jeho srdca
i mysle úľava. Je len samozrejmé, že Martin Luther si ju nemohol nechať len pre
seba. Túžil po tom, aby aj ostatní ľudia našli pokoj a utíšenie vystrašeného
svedomia. Uvedomoval si, že Bibliu a jej posolstvo potrebuje dostať do rúk
každý - teda aj najjednoduchší ľud a to v reči, ktorej by jej rozumel. Dovtedy ju
totiž čítali len vzdelanci ovládajúci hebrejčinu, gréčtinu a latinčinu.
Martin Luther sa teda odhodlal na veľký čin - preložiť Bibliu, najprv Novú
zmluvu, neskôr Starú zmluvu. Stalo sa tak na hrade Wartburg. Vďaka vynájdeniu
kníhtlače sa následne Písmo Sväté šírilo nielen na území Nemecka, ale aj v iných
krajinách. Tam postupne dochádzalo k prekladom Biblie do jazykov jednotlivých
národov.
To, že Písmo Sväté je v súčasnosti prístupné prakticky každému človeku,
nebolo vždy samozrejmé. Za túto skutočnosť vďačíme reformačnému poznaniu
o dôležitosti tejto knihy. Preto nenechávajme Bibliu stáť niekde na polici našich
knižníc, ale každodenne ju čítajme a spoznávajme – rovnako ako Martin Luther –
jej význam pre náš osobný život. Amen.
Pomodlime sa:
Nebeský Bože, ďakujeme Ti, že si obnovil svoju cirkev a znova si ju priviedol
k evanjeliu Ježiša Krista. Prosíme, posilňuj a zhromažďuj nás okolo Tvojho
slova. Nech spoznávame jeho vzácnosť a dôležitosť v našich životoch. Daj nám
i celej cirkvi Ducha pravdy, ktorý v nás vzbudí nový život; život viery, pokoja a
slobody. Amen.
ThDr. Janka Miháliková, zborová farárka v Rimavskom Brezove

