CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA

SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Zbor/dátum
Trnava
Sereď
Piešťany

3.
K. Badinský
D. Dubovský
F. Varga

10.
F. Varga
L. Peško
K. Badinský

17.
F. Varga
D. Dubovský

24.
K. Badinský
v Trnave

MIESTO
Kapitulská 23
Mestská knižnica
Trnavská univerzita
on line
on line
on line
on line
09:00 hod.

ČAS
18:30 hod.
17:00 hod.
18:15 hod.
19:15 hod.
19:30 hod.
20:30 hod.
19:00 hod.
10:45 hod.

Kluby zdravia:
Piešťany:5.-10.9. Cesta ku slobode, M. Moskala
Centrum Zrnko
Trnava:
21.9. Prestaňte sa ľutovať, K. Badinský
Kapitulská 23 (KC)
28.9. Nenechajte sa ovládať, K. Badinský Kapitulská 23 (KC)

17:30 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA
Pondelok Trnava, študijná skupina - kniha Daniel
Utorok
Prednášky Apokalypsa PN od 20.9.
Prednášky Apokalypsa TT od 27.9.
Streda
Trnava, študijná skupina - Evanjeliá
Štvrtok
Modlitebné stretnutie
Stretnutie učiteľov sobotnej školy
Piatok
Sereď/Piešťany, študijná skup. - Evanjeliá
Sobota: Sobotná škola + kázanie z Božieho slova

NARODENINY V SEPTEMBRI:
Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude
neprestajne v mojich ústach. V Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo
keď počujú pokorní, budú sa radovať. (Ž 34,2-3)
Trnava
13. Oliver Krajčovič
24. Eva Hirnerová
27. Jana Hassanová

Sereď
1. Peter Drlička
21. Marián Moskaľ

Piešťany
5. Edita Karabová
13. Mária Oslanská
14. Marián Oslanský

Oznam pre zbor Trnava:
V sobotu 3. 9. po popoludňajšej pobožnosti sa bude konať členské zhromaždenie.
Hlavným bodom programu budú zborové voľby. Prosíme, aby ste na to pamätali a
zúčastnili sa. Ďakujeme Bohu za ochotných ľudí, ktorí doteraz niesli zodpovednosť za
činnosť zboru aj za tých, ktorí budú poverení službou do budúceho obdobia. Prosíme
Boha, aby nás naďalej viedol pri tomto stretnutí ako aj v ďalšom období.
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

TT ADVENT

SEPTEMBER 2022

SPRAVODAJ PRE ZBORY TRNAVA, SEREĎ A PIEŠŤANY

Zamyslenia z knihy Genezis
2,1 Had bol najľstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin, Boh.
Povedal žene: „Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady?“ 2 Žena mu
odpovedala: „Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, 3 ale o ovocí stromu, ktorý je
uprostred záhrady, Boh povedal: ‚Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli!‘“
4 No had žene povedal: „Nie, určite nezomriete! 5 Boh totiž vie, že v deň, keď budete z
neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo.“ (Ek. preklad)

Hadovi sa do mysle Evy podarilo vniesť zmätok a falošnú predstavu o Bohu.
Kde bol Adam a prečo bola Eva sama? To rozdelenie je prekvapujúce, Boh ich
spojil aj s vysvetlením, že nie je dobré, aby bol človek sám (2,18). Manželia sa
dočasne rozdelili a do vzťahu vstúpil nový partner. Pri tomto rozhovore žena
vstupuje do dialógu s hadom/Satanom a snaží sa obhajovať Boha. Jej slová
obsahujú niekoľko nepresností. Podobne ako had aj ona necitovala presne Božiu
reč, vynechala slovo z každého resp. zo všetkých (2,16).
Eva jasne poznala Božiu vôľu. Nemohla ospravedlniť svoj hriech na základe
nevedomosti. Boh nemôže byť obviňovaný z toho, že nevysvetlil svoju vôľu.
Zjavne vedela, čo Boh povedal. Keby ignorovala Božiu vôľu, Satan by možno
použil iný prístup. Ale keďže to vedela, musel ju presvedčiť, že Boh im nedal
kompletné informácie. Rozhodol sa ju presvedčiť, aby Boha neposlúchla, aj keď
jasne vedela, čo Boh povedal. Eva vyslovila slová, ktoré Boh nepovedal. Boh
nehovoril o dotýkaní sa stromu. To vytvára dojem, že už dotýkanie sa stromu je
smrteľné.
Navyše Boha menuje tak, ako to použil had v prvom verši. Nepoužila to čo
vidíme v druhej kapitole, teda oslovenie Hospodin, Boh (Jahve, Elohim – Boh,
ktorý je Všemocný a je aj mojim Bohom). Použila oslovenie, ktoré použil had, čo
znamenalo – nejaký Boh – teda nie Boh, ktorý je Pán – môj Pán.
Čo teda Eva urobila? Na popud hada zredukovala Božie meno (teda aj Jeho
postavenie a hodnotu), obmedzila Božie dovolenie a sprísnila Boží zákaz. Eva
teda prijala pohľad na Boha, ktorý jej ponúkol had.
Čo mala a mohla Eva urobiť a čo môžeme urobiť my pri pokúšaní? 1. Modliť
sa za poznanie a silu k odporovaniu zlu. 2. Odísť, teda utiecť. 3. Odmietnuť to čo

je zlé, čo je proti Bohu a jeho zásadám. Zasľúbené požehnanie: „Blahoslavený
muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán
zasľúbil tým, čo ho milujú.“ (Jak 1,12)
Strom poznania dobra a zla. Táto téma je zdá sa v texte len podružná (2,17;
3,3). Nikde inde v Písme sa nenachádza ďalšia zmienka o tomto strome a tak sa
zdá, že to nie je to podstatné. Hlavný je Boží príkaz, dôležitá je poslušnosť voči
Božej vôli. Strom je skutočnosť, ktorá slúži pre určitý cieľ a tým je vyjadrenie
viery a poslušnosti.
Had povzbudený Evinou otvorenosťou a ochotou k rozhovoru prešiel k tomu,
čo mal v úmysle - zviesť ju k pochybovaniu a teda k hriechu. Má svoju taktiku
premyslenú a vie čo chce dosiahnuť. Chce aby sa Eva sústredila na to čo nemá a
zabudla na všetko dobro a požehnanie, ktoré dostala (dostali). Jeho taktika je
v tom, že najprv musíme poznať zlo, aby sme mohli prežívať v plnosti dobro.
Odpoveď na pokúšanie: Nemusíme všetko vyskúšať, aby sme vedeli, že niečo je
zlé! Had začal s predstieraným výrazom prekvapenia. Teraz prechádza
k dogmatickému tvrdeniu. To je priamy útok na Božiu predošlú hrozbu (2,17),
ako aj okamžité odmietnutie akejkoľvek pravdivosti Eviných obáv zo smrti.“
Had vo svojej prefíkanosti vyvodzuje záver z toho, že zákaz je obmedzený na
jeden strom. „Zakázal Boh jesť zo všetkých stromov záhrady?“ Eva reaguje:
„Nie, zakázal nám len strom uprostred záhrady." „V takom prípade, ak je zákaz
obmedzený len na tento strom, musí byť aj dôvod a ten spočíva v povahe tohto
stromu, ktorý dáva poznanie dobra a zla. Nepochybne zákaz nebol uvalený preto,
aby vás uchránil pred smrťou, ale preto, že Boh, ktorý vie, čo je dobro a zlo.
Žiarli a nepraje si, aby niekto ďalší mal také poznanie dobra a zla ako On.“
(Satanove vysvetlenie)
Kto v raji hovoril pravdu? Had v raji hovoril polopravdu, dvojznačné tvrdenia,
teda klamstvá. Jemu nejde predovšetkým o to aby jedli ovocie. Had sa sústreďuje
na skreslenie Boha. A tak je treba pri hľadaní odpovede vidieť nielen to, čo sa
stalo ale hlavne čo to znamenalo a čo to prinieslo. Dvojznačnosť jeho rečí je
najvýraznejšia vo výroku o otvorení očí. Im sa skutočne otvorili oči, ale to čo
zistili nebolo božské, nestali sa bohovia. Oni spoznali, že sú nahí. Prísľub, že sa
stanú ako bohovia hadovi postačil na to, aby ich oddelil od Boha.
Satan kategoricky protirečil Božiemu výroku a poprel dôsledky hriechu.
Odvážne vyhlásil, že Boh sa mýli a tento čin nepovedie k smrti. Pamätajme, že
Satan bol klamár od začiatku (Ján 8,44). Klamstvo je jednou z jeho obľúbených
techník (2Kor 11,3; Rim 12,9). Jednou z jeho štandardných foriem klamstva je
popieranie následkov hriechu. Hovorí, že neposlúchnutie Boha nepovedie
k následkom, o ktorých hovorí Božie slovo. O mnohých hriechoch sa v Biblii
hovorí, že sú klamlivé: pitie alkoholu (Prísl 20,1), bohatstvo (Mat 13,22) a hriech

vo všeobecnosti (Žid 3,12.13). Hriech vždy vedie k škodlivým následkom, ak nie
v tomto živote, tak vo večnosti (Ef 5,3-7; Gal 6,7-9). Tomu sa nedá vyhnúť.
Satan povedal, že hriech nevedie k smrti, ale hriech vedie k smrti! Ľudia
všetkých vekov upadli do hriechu rovnakým spôsobom, mysleli si, že sa môžu
vyhnúť následkom. Pijú alkohol alebo berú drogy v domnení, že následky
neponesú, no skončia ako alkoholici alebo závislí. Smilnia lebo si myslia, že sa
na to nepríde, neotehotnejú mimo manželstva, atď. Kradnú v domnení, že sa to
nikto nedozvie. Klamú a myslia si, že im to prejde. Často sú odhalení a trpia aj
v tomto živote, ale ak nie, určite budú odhalení pri súde.
Výrok hada popiera Božiu múdrosť. Znamená to, že Boh nie je dostatočne
múdry alebo dostatočne informovaný, aby skutočne vedel, aký účinok bude mať
hriech. Boh to jasne povedal, ale Satan to prevracia. Robí zo seba múdrejšieho
ako je Boh. Takéto myslenie nemusí byť vždy vyjadrené priamo ako v tomto
prípade, ale bežne je súčasťou hriechu, najmä ak čin je niečo, čo ľudia chcú
urobiť. Satan nás pokúša myslieť si, že máme lepší spôsob, že môžeme zlepšiť to,
čo povedal Boh, alebo to zmeniť a bude to fungovať dobre. Ľudia majú vždy
výhovorku, prečo si myslia, že nebudú znášať následky neposlušnosti, napriek
tomu, čo hovorí Božie slovo.
Nikto však nie je taký múdry ako Boh a nikto nemôže dať také múdre pravidlá
ako sú Jeho. Je nekonečne múdry. My sme obmedzení v poznaní a Satan tiež. To
je dôvod, prečo nám Boh zakazuje vymýšľať a dodržiavať akékoľvek zákony
alebo pravidlá, ktoré sa líšia od tých Jeho. Musíme jednoducho robiť to, čo
hovorí, a nijakým spôsobom nemeniť pravidlá, pretože zmeniť ich znamená, že
ľudská múdrosť môže vylepšiť tú Božiu (Prísl 3,5,6; Iz 55,8,9; Mat 15,9; 1Kor
1,18-2,5). Všimnite si, že Satan bol prvý, kto poprel následky, o ktorých Boh
povedal, že budú vyplývať z hriechu. Skrátka, bol prvý, kto učil raz spasený,
navždy spasený.
Boh vie (podľa Satana), že ak sa ľudia dokážu používať dobro a zlo, môžu sa
povzniesť na Božiu úroveň. Boh preto, aby ochránil svoje postavenie, im
povedal, aby nejedli. Satan tu používa techniku zamieňania dobra a zla. Boh
povedal, že je zlé jesť ovocie, ale Satan povedal, že to nie je zlé. Toto je ďalší zo
Satanových bežných trikov. Spôsobuje, že Boh vyzerá ako zlý namiesto dobrého
(Iz 5,20).
Satanove triky nie je ľahké odhaliť. V podstate pre človeka to nie je možné.
Boh nás urobil závislým na Ňom, ak odmietneme túto závislosť a používame len
svoje schopnosti budeme oklamaní a teda zvedení. Pre nás je však k dispozícii
pomoc Ducha svätého a Božie slovo a pomocou nich môžeme rozoznať dobro od
zla a správne si vybrať. To je dar/bohatstvo, o ktorom sa Satan nezmienil.

Karol Badinský

