SLUŽBA KÁZNIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Október
Cablkova
Ferienčíkova
Petržalka
Dúbravka

5.
H. Becz
J. Války
BA1
Skupinové štud.

12.
M. Riečan
P. Čík
BA1
BA2

19.
F. Kolesár
BA1
BA1
BA1

26.
M. Majtán
M. Riečan
BA1
Skupinové štud.

OKTÓBER 2019

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA:
Pondelok: biblické štúdium, kniha Zjavenie Jána
Utorok: biblické štúdium, kniha Genesis
biblické štúdium, kniha Genesis
stretnutie mládeže
diskusná skupina
Streda: stretnutie seniorov, Z pokladnice svedectiev
Po stopách velikánov dejín
biblické štúdium, kniha Exodus
Štvrtok: cvičenie – fitnes
Klub Pathfinder, Petržalka
Piatok: stretnutie mládeže
nácvik spevu:
Sobota: stretnutie učiteľov sobotnej školy
bohoslužba dopoludnia
bohoslužba Petržalka
popoludňajšia pobožnosť

Cablkova
Cablkova
Ferienčíkova
Ferienčíkova, Únik
Ferienčíkova, Únik
Ferienčíkova
Wolkrova
Dúbravka
Ferienčíkova
Gessayova 6
Cablkova
Cablkova
Cablkova
BA1, BA2, Dúbravka
Wolkrova
Cablkova

18:00 hod.
11:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
10:00 hod.
18:00 hod.
18:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
18:15 hod.
08:40 hod.
09:30 hod.
10:00.hod.
14:00 hod.

DÔLEŽITÉ PODUJATIA:
3.
10.
15.
19.

návšteva H. Kalbarmattera, predsedu Bolívijskej únie, Cablkova
Zborový výbor BA2
Ferienčíkova
Zborový výbor BA1
Cablkova
Privítanie A. Muráňa (spoločná bohoslužba)
Cablkova

18:00 hod.
18:00 hod.
17:30 hod.
09:30 hod.

KONTAKTY:
Zbor Bratislava 1, Cablkova 3, 821 04; ba1.casd.sk
Zbor Bratislava 2, Ferienčíkova 5, 811 04; ba2.casd.sk,
Skupina Petržalka, Wolkrova 4
Skupina Dúbravka, M. Sch. Trnavského 2/A (kostol ECAV)
Kazatelia: Marek Riečan, hlavný kazateľ, ☎ 0917 338 362, marek.riecan7@gmail.com
Marek Majtán-Černák, mládežnícky kazateľ, ☎ 0948 322 663, masomajtan@gmail.com
Redakcia spravodaja: K. Badinský, kbadinsky@gmail.com

„POĎ ZA MNOU!“
SILA PRÍBEHU
Každý človek má svoj príbeh a k ľudskej prirodzenosti patrí, že sa chceme podeliť
s druhými o ten svoj. Hľadáme človeka, ktorý si ochotne vypočuje náš príbeh. Nie každý
príbeh musí byť pútavý alebo príjemný, ale vypočutím príbehu iného človeka dávame
najavo svoju úctu, empatiu, záujem o neho. K tomu, aby sme si mohli nejaký príbeh
vypočuť je potrebné, aby sme sa s ľuďmi stretávali a zaujímali sa o nich. Aj tí
najhorlivejší kresťania by boli absolútne neefektívni, keby sa im k ľuďom žijúcim ďaleko
od Boha nepodarilo priblížiť.
Trend je však taký, že bežný kresťan sa dostáva do čoraz väčšej izolácie od skupiny ľudí,
ku ktorej je povolaný sa dostať. Niekedy sa stretneme s príbehom človeka, ktorý nás
zaskočí, napr. tým, že nám povie akým životom žije a čo všetko patrí k jeho zlým
sklonom (alkohol, drogy, nemorálnosti, homosexuálne sklony...).
K životu kresťana patrí, že sa stretáva aj s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti. Stretával
sa nimi aj Ježiš (mýtnici, prostitútky, iní vydedenci spoločnosti). Ježiš si ich špeciálne
nevyberal, pomáhal tým, ktorí si uvedomovali, že potrebujú „lekára“ (Mat 9,12). K životu
kresťana, ktorý chce nasledovať Krista patrí nadväzovanie priateľstiev s ľuďmi okolo nás,
z ktorých mnohí žijú ďaleko od Boha. Tam sa to však nekončí. Keď' zdvihneme hlavu a
naozaj sa začneme pozerať do očí ľuďom, ktorých deň čo deň stretávame ďalším krokom
bude cielene spoznať ich príbehy. Zistiť, aký žijú život a o čom snívajú. Čo podľa nich
funguje dobre a s čím si nevedia rady. Ak chceme nadobudnúť právo ich viesť, musíme
sa stať súčasťou života týchto ľudí.
Zostaň sám sebou
Písmo je plné príkladov rôznych štýlov, ktoré Boh používa na dosiahnutie svojich cieľov.
Peter každú chvíľu niečo prestrelil. Čo mal na srdci, mal aj na jazyku. O svojej viere
hovoril priamo niekedy až príliš - to mu vyslúžilo povesť človeka s konfrontačným
štýlom. Pavlova duševná zdatnosť a vysoké vzdelanie sa prejavili v tom, že o svoju vieru
sa delil systematickým, analytickým a uváženým intelektuálnym štýlom. Jeho listy sú
odrazom takmer právnického prístupu k argumentom, čo sa ukazuje aj v tom, že pri
vyjadrovaní pravdy používa popri argumentoch aj protiargumenty. Kristus je známy
predovšetkým tým, že so svojimi poslucháčmi nadväzoval každodenné rozhovory. Staval
na podobenstvách, využíval jazyk a uvažovanie obyčajných ľudí, a tak sa snažil vyjadriť'
duchovné myšlienky. Jeho osobný štýl bol prístupný ľuďom z akéhokoľvek prostredia,
akéhokoľvek veku a s akýmkoľvek množstvom skúseností.

Spomeňme si napríklad situáciu, keď Ježiš upriamil pozornosť davu na kŕdeľ vrabcov.
Povedal: „Pozrite sa na toho vrabca. Ani jeden nepadne na zem bez vedomia a
starostlivosti vášho Otca. A každý jeden z vás je cennejší ako mnoho vrabcov! Boh
sleduje váš život a miluje vás." Mat 10,29
Žena pri studni (Ján 4), použila pozývajúci štýl dokazuje to jej nadšená výzva susedom
z dedinky kde bývala: „Poďte sa pozrieť na toho muža, ktorý o mne vie všetko!" Takmer
nedokázala skryt' vzrušenie zo stretnutia s Mesiášom a nechcela nič viac než to, aby
všetci prišli na oslavu, na ktorej sa nečakane ocitla. Tabita/Dorkas (Sk 9,36 ) mala slúžiaci
štýl, ktorý sa prejavoval túžbou ukazovať Kristovu lásku viac skutkami než slovami.
Pri stretnutiach s ľuďmi sa držte svojho prirodzeného štýlu. Boh nikdy nikomu neradil,
aby napodoboval nejakého iného človeka alebo model. Pravdepodobne všetci poznáme
ľudí, ktorí sa stali akýmisi fanatikmi evanjelizácie a správajú sa v nesúlade so štýlom,
ktorým ich Boh obdaril. Snažia sa sami sebe nahovoriť, že musia byť agresívnejší,
zhovorčivejší, vo vyjadrovaní expresívnejší, dynamickejší a neviem čo ešte, ak chcú
niekoho iného upriamiť na Krista. Toto však nefunguje. Keď vám Duch Svätý vnukne,
aby ste zanechali zónu pohodlia, vykročili, vstúpili do zóny neznámeho a spoznali príbeh
iného človeka, chce, aby ste sa prejavili vy. Nie niekto, kým si myslíte, že by ste mali byt.
Nechajte rozhovor plynúť v harmónii so svojím skutočným ja.
Hľadajte niečo spoločné
Už ste si niekedy všimli, ako sa ľudia rozžiaria, ak spomeniete niekoho, koho majú radi?
Keď druhých ešte len začínate spoznávať, zvoľnite trochu a zistite, čo ich naozaj zaujíma.
V 1Korinťanom (9, 22) sa píše: „Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých.
Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som získal aspoň niektorých." Vo svetle Pavlovho
prístupu sa teraz pokúsme nájsť' spôsob, ako pri spoznávaní ľudských príbehov stavať
mosty, nie múry.
Citlivý prístup
Som presvedčený, že najvyššou hodnotou v rámci osobnej evanjelizácie je naladiť sa
na hlas/šepot Ducha Svätého a hrať v živote druhého človeka úlohu, ktorú hrať máme.
Druhou najvyššou hodnotou je byt' bezvýhradne prijímajúcim človekom – prijímať
druhých takých, akí v tej chvíli sú. Nejde o to, aby sme ľahkomyseľne prehliadali
hriechy, z ktorých sa vyznajú. Len o to, aby sme ich prijímali takých, akí sú. Ak sa
v podobných situáciách cítite nepríjemne, dovoľte povedať: „Vítajte v klube“. Keby
nebolo Božej milosti, tiež by som radšej odtiaľ utiekol. Uprostred kontroverzných tém si
nikdy nie som celkom istý, čo mám povedať alebo urobiť. Keď sa však človeku žijúcemu
ďaleko od Boha dívam priamo do očí, spomeniem si, že sa mám zamerať výlučne na
konečný cieľ - teda na to, ako sa stavia k osobe Ježiša Krista, Našim cieľom nie je to, aby
sme predovšetkým videli ich hriechy a nedokonalosti, kým sme im nepomohli uvidieť, že
uzdravenie majú na dosah. Podľa toho, ako chápem Písmo ja, odpovedal Ježiš ľuďom
rovnako. Nečakal, že keď celý svoj život prežili ďaleko od Boha, stanú sa pri stretnutí
s ním okamžite svätými. Za najdôležitejšie považoval to, že neveriaci ľudia ho žiadajú,
aby im pomohol. Nezáležalo na tom, kde boli predtým alebo čo robili. „Neznabohovia”,
s ktorými sa Ježiš spriatelil, boli zlodeji, klamári, cudzoložníci, egocentrici, úžerníci a

kombinácie všetkých možných hriechov. Kristovi však viac záležalo na tom, kam
smerujú než odkiaľ prichádzajú.
Je dôležité riadiť sa heslom, ktoré používal aj Ježiš: Ktokoľvek a kdekoľvek!
Ktokoľvek a kdekoľvek sa môže mocou a milosťou nášho Pána premeniť na nové
stvorenie. Každé ráno si nanovo dávam záväzok ostať naladený na Ducha Svätého. Ako
spoznávam príbehy ľudí, snažím sa kráčať s ľuďmi ku Kristovi z miesta, na ktorom stoja
dnes - a veriť, že na tej ceste sa zbavíme všetkých nespravodlivostí, ktorých sa zbaviť
treba, aby sme sa pripodobnili Kristovi.
Nebojte sa!
Ako nasledovníci Krista nesieme zodpovednosť za to, aby sme pohybovali medzi
ľuďmi žijúcimi ďaleko od Boha. S porozumením a milosťou spoznávali ich príbehy a
potom sa prirodzene a dôsledne dávali k dispozícii vo chvíľach keď sa otvoria dvere.
Ľudia žijúci ďaleko od Boha potrebujú spásu, silu, pomoc - rovnako ako my pred tým,
než sme spoznali Krista. A vy ju môžete ponúknuť.
Vôbec nepochybujem, či takéto stretnutia za to stoja. Pozývam vás, aby ste sa nebáli
odložiť vlastné plány a spoznali príbehy iných ľudí bez ohľadu na to, aké vám to bude
nepríjemné. Do akej trápnej situácie dostanete alebo aký ťažký hriech s nimi budete
preberať. Prečo? Lebo možno sa stanete tým jediným plamienkom v noci svojho
blížneho, ktorý mu pripomenie, že je tu Boh, ktorý ho stvoril, ktorý ho miluje a ktorý túži
po vzťahu s ním práve v tej chvíli.
Otázky na zamyslenie
1. Ktorý aspekt efektívnej evanjelizácie najčastejšie uplatňuješ pri stretnutiach
s ľuďmi žijúcimi ďaleko od Boha?
 Priblíženie sa - zdržiavaš sa tam, kde sa zdržiavajú aj hľadajúci.
 Vlastný štýl - veríš, že Boh využije tvoju prirodzenú osobnosť.
 Spoločné záujmy - hľadáš spôsoby, ako stavať mosty, a nie múry.
 Citlivý prístup - pamätáš na to, že neveriaci ľudia nebudú v okamihu vášho stretnutia
veľmi svätí.
2. Ktorý zo „štýlov evanjelizácie" najviac zodpovedá tvojmu? Konfrontačný,
intelektuálny, osobný, pozývajúci, slúžiaci, svedecký, iný... Prečo?
3. Porozmýšľaj nad svojou súčasnou sférou vplyvu — vrátane miesta, kde žiješ,
pracuješ, ľudí v spoločenstve, priateľov, príbuzných, známych a podobne. Čo si myslíš,
že od teba Boh očakáva? Ako môže tvoj štýl evanjelizácie ovplyvniť život týchto ľudí?
4. Urči si jeden cieľ/čin, ktorý môžeš vykonať tento týždeň a ktorý ťa prinúti využiť'
svoj vlastný štýl evanjelizácie na to, aby si spoznal príbeh iného človeka.
5. Stretol si sa už niekedy s „chúlostivou situáciou" niekoho iného? Ako by si opísal
svoju skúsenosť? Skús z nej vychádzať a povedz, prečo je podľa teba také dôležité
počúvať vedenie Ducha Svätého vo všetkých situáciách spojených s evanjelizáciou.
Karol Badinský

