SLUŽBA KÁZNIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
December
Cablkova
Ferienčíkova
Petržalka
Dúbravka

7.
14.
21.
D.Márföldi
E.Duda
M.Riečan VP
M.Riečan
S.Bielik/M. Riečan VP
H.Becz
J.Turóci
B.Soós
BA1
Skupinové štúdium
BA2
M.Majtán

28.
E.Bališ
J.Januška
BA1
BA2

DECEMBER 2019
„POĎ ZA MNOU!“

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA:
Pondelok: biblické štúdium, kniha Zjavenie Jána

Cablkova

18:00 hod.

Utorok: biblické štúdium, kniha Genesis
biblické štúdium, kniha Exodus
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
Ferienčíkova
Ferienčíkova, Únik
Ferienčíkova, Únik
Ferienčíkova
Wolkrova
Dúbravka
Ferienčíkova
Gessayova 6
Cablkova
Cablkova
Cablkova
BA1, BA2, Dúbravka
Wolkrova
Cablkova

11:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
10:00 hod.
18:00 hod.
18:00 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.

Ferienčíkova
Ferienčíkova
Ferienčíkova
Čajovňa, Ferienčíkova
Cablkova
Cablkova
Cablkova

18:00 hod

DÔLEŽITÉ PODUJATIA:
5.
7.
14.
14.
17.
21.
31.

Zborový výbor BA2
Detská bohoslužba
Bohoslužba VP
Vidieť srdcom
Zborový výbor BA1
Bohoslužba VP
Koncoročná bohoslužba

KONTAKTY:
Zbor Bratislava 1, Cablkova ul. č. 3, 821 04; ba1.casd.sk
Zbor Bratislava 2, Ferienčíkova ul. č. 5, 811 04; ba2.casd.sk
Skupina Petržalka, Wolkrova ul. č. 4
Skupina Dúbravka, M. Sch. Trnavského 2/A (kostol ECAV)
Kazateľ: Marek Riečan, ☎ 0917 338 362, mriecan@casd.sk
Redakcia spravodaja: K. Badinský, M. Riečan

16:30 hod
17:30 hod
16:00 hod

6. VÁŠ ŽIVOT PRED A PO KRISTOVI
Príbehy sme radi počúvali už ako deti a táto obľuba nám obyčajne zostala až do
dospelosti. Podmaňujú si nás postavami, ktorým sa zdanlivo podobáme, zápletkami,
vďaka ktorým sa novými očami dívame na život okolo seba, živými opismi tých častí
sveta, ktoré sme nikdy nenavštívili, ale aj provokatívnymi otázkami, ktoré nás nútia
prihlásiť sa k tomu, v čo skutočne veríme. Nie div, že Ježiš vtesnal hlboké pravdy i
závažné teologické učenie do jednoduchých príbehov. Rozprával o kráľovskej svadbe aj
o horčičnom zrnku, o zblúdenej ovci aj o stratenom synovi. Vedel, že príbeh má veľkú
moc. Každý človek má svoj príbeh. A tým najväčším uvedomením, k akému môžeme
dospieť, je pravdepodobne toto: „Môj príbeh zapadá do veľkého Božieho príbehu - toho
najväčšieho príbehu, aký bol kedy vyrozprávaný.“ Keď pochopíme tú veľkolepú pravdu,
že evanjelium má na váš vlastný príbeh priamy vplyv, zrazu sa nám rozsvieti: Aj ja sa
môžem znovu nájsť - ako márnotratný syn (L 15), aj o mňa sa Dobrý pastier postará (J 10). Aj
moje najhlbšie potreby môžu byť naplnené - ako potreby vdovy (L 18).
Predpokladajme, že posledných niekoľko mesiacov utužujete priateľstvo so svojou
neveriacou susedou. Čím viac sa stretávate, tým je váš vzťah otvorenejší a úprimnejší.
Niekoľkokrát ste sa pokúsili vstúpiť do duchovných vôd a ona vie, že máte „niečo“
s Bohom. Jedného dňa sa vás opýta, prečo veríte v Boha. Čo vám to dáva? Načo je to
dnes dobré? A tak bez prípravy začínate vysvetľovať a cítite ako vám chýbajú slová, Ako
nie ste schopní úplne jasne povedať to, čo chcete alebo ona potrebuje počuť.
„Dobré ovocie“ prináša schopnosť efektívne vyrozprávať svoj príbeh. Keď ľudia
žijúci ďaleko od Boha „otvoria dvere“ a úprimne sa vás opýtajú na vašu vieru, nemáte
dôvod vymýšľať. Nemusíte na nich vysypať verše z Písma, ktorým nebudú rozumieť ani
vyťahovať náboženské frázy. Púšťať sa do neviem akého dlhého a zbytočného kázania.
Radšej si predtým začnite precvičovať myseľ, aby vaša odpoveď vyjadrovala to čo
naozaj chcete povedať. A potom, keď si takýto postoj srdca celkom osvojíte, môžete sa
pomaly učiť rozprávať svoj príbeh - jednoduchý, osobný príbeh o tom, ako Ježiš Kristus
ovplyvnil váš život. Ktovie. Možno práve ním dáte Duchu Svätému „do rúk“ niečo, s čím
môže ďalej pracovať a tak nejakého iného človeka pritiahnuť k Bohu.
Vráťme sa späť k vašej susedke. Ak za štyridsaťpäť sekúnd nedokážete naformulovať
prirodzenú, úprimnú a jasnú odpoveď, potom môžete stratiť jej záujem, ktorý bol
prejavený jej otázkou a vy si to budete dlho vyčítať. Aké chyby pri tom robíme a mali by
sme sa ich vyvarovať?

1: ROZVLÁČNOSŤ Väčšina príbehov o viere, ktoré rozprávame, je príliš dlhá. Pri
rozprávaní si všímajte reč tela svojich poslucháčov. Neuhýbajú pohľadom? Nekrižujú si
pri tom vašom bľabotaní ramená? Nedýchajú zhlboka? Alebo niečo horšie? Ak áno, máte
problém. Snažte sa byť struční a dajte svojim poslucháčom možnosť položiť následne
niekoľko otázok. Nechajte ostatné na nich a verte, že ak o svojej ceste viery máte povedať
ešte niečo viac, Boh vám to umožní.
2: CHAOTICKOSŤ Horšia než dĺžka príbehu, je jeho nesúvislosť. Toto je úplne bežný
jav: Otázka znela: „Ako ste sa dostali k viere?“ Odpoveďou je poltucta nedokončených
príbehov s desiatimi neznámymi postavami. Je tam reč o knihách, ktoré ten človek
prečítal, o nadprirodzených situáciách, ktoré zažil, o tom čo ten človek prežil pred
dvanástimi rokmi. Snažte sa pri rozprávaní zachovať jednoduchosť - aby mal váš príbeh
jednu hlavnú dejovú líniu, ktorá primerane vyjadruje jadro vašej cesty k viere.
3: NÁBOŽENSKÝ ŽARGÓN Výrazy ako „spása“, „znovuzrodenie“, „prijať Ježiša“,
znamenajú pre neveriacich ľudí veľmi málo. Rozprávať príbeh v nejakej kódovanej reči
rozhodne nie je cesta k pochopeniu a ďalšiemu záujmu. Vymazať z rozprávania
kresťanské výrazy si vyžaduje veľa námahy. Navykli sme si na to a dokonca to
považujeme za dôležité, či dokonca duchovné. Úspech v tomto prípade znamená byť
zrozumiteľný, tak ako bol Ježiš vo svojej dobe.
4: NADRADENOSŤ Neveriaceho asi nepošlete rýchlejšie preč, ako keď na neho
vytiahnete vlastnú zbožnosť/dokonalosť. Ak chcete človeka raz a navždy odohnať od
Božích vecí, skúste sa pred ním trochu vytiahnuť. Zaručene to funguje.
„PRED KRISTOM A PO KRISTOVI“
Evanjelium má moc premieňať. Znamená to, že keď prídete ku Kristovi, vaše staré ja
sa musí vysťahovať a na jeho miesto príde nové. Keď rozprávate svoj príbeh, kľúčové je,
aby ste druhému človeku vyjadrili tento rozdiel: Čo spôsobil Kristus vo vašom živote?
Inými slovami, akí ste boli pred Kristom a akí ste teraz, po tom, čo vstúpil do vášho
života? Predstavte si, že vám niekto povie: „Nedávno som začal chodiť k poradcovi. Ten
človek mi neuveriteľne pomáha! Cítim skutočný rozdiel.“ Vás by určite zaujímalo, ako
konkrétne mu ten poradca pomáha. „Prečo si sa za ním rozhodol zájsť a ako sa tvoja
situácia odvtedy zmenila?“ Inými slovami, čo bolo pred tým a čo po tom, ako sa tie
návštevy začali? To isté platí aj pre našu kresťanskú skúsenosť. Keď vám niekto otvorí
dvere na rozhovor tým, že sa opýta, prečo Kristus pre vás taký dôležitý, čo
najjednoduchšie mu vysvetlite, čo sa dialo pred tým, než ste sa stretli s Kristom, a čo sa
deje teraz, odkedy ho nasledujete. Zaujímavé pritom je, že to vaše „pred a po“ vôbec
nemusí byť dramatické. Stačí, ak bude stručné, jasné, súvislé - a pravdivé.
V deviatej kapitole Jánovho evanjelia je príbeh o tom ako sa Ježiš stretol so slepým
mužom. Ježiš mu dal zrak a potom povedal: „Choď, umy sa v rybníku Siloe.“ A nevidiaci
od narodenia sa umyl a videl. Vrátil sa domov a jeho susedia spoznali zmenu. Bolo to
veľmi silné, toto sa bežne nestáva. Keď sa ho opýtali, čo si o tom majú myslieť, viete, čo
im povedal? Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal: ‚Choď k Siloe a
umy sa!‘ Šiel som teda, a keď som sa umyl, začal som vidieť.“ (J 9,11)

Prečítajte si príbeh o Zachejovi (Luk 19). Svedectvo/príbeh, ktorý neskôr Zachej
rozprával by mohol vyzerať nasledovne: „So mnou to bolo veľmi zlé! Dostal som sa do
štádia, keď sa celý môj život točil len okolo peňazí. Lakomstvo bolo také mocné, že som
sa z neho nevedel vymaniť. Zničilo to vzťahy, ktoré som mal. Potom som stretol Ježiša.
A viete čo? Vyslobodil ma z otroctva peňazí. Naučil ma, ako sa zaujímať o ľudí, najmä
o tých chudobných. Zbavil ma nezdravých návykov a dal mi nový smer.“ - Čo myslíte,
koľkokrát rozprával Zachej o tomto svojom „pred a po“? Áno, stovky krát. Naučil sa to,
a videl, že ľuďom to dáva zmysel, rozumejú čo im chcel povedať.
Možno poznáte človeka, ktorý by vám mohol dosvedčiť toto: „Skôr než som spoznal
Krista, kváril ma pocit samoty. Vyrastal som v rozpadajúcej sa nefunkčnej rodine. Celé
dni som trávil osamote. No potom som spoznal Krista! Prijal ma do svojej rodiny a teraz
viem, čo znamená byť chcený, opatrovaný a milovaný.“
Je to také jednoduché. Kým ste boli predtým a kým ste teraz? Čo sa stalo, keď vám
Kristus náhle vstúpil do cesty? - „Hnal som sa za svojimi cieľmi... no teraz som vďačný.“
„Sám seba som ničil... no teraz som zdravý.“ „Mal som pocit viny... no teraz som
slobodný.“ „Zúfal som si... no teraz mám nádej!“
Stojí za to preskúmať si srdce i dušu a postaviť svojmu príbehu tri základné piliere: 1.
kľúčové slovo alebo myšlienku, ktorá vyjadruje, kým ste boli pred stretnutím s Kristom;
2. fakt, že ste s Kristom vstúpili do vzťahu; 3. kľúčové slovo alebo myšlienku, ktorá
opisuje, kým ste sa po čase kráčania s Kristom stali.
„Zápasila som s bremenom náročnej kariéry, manželstva a rozrastajúcej sa rodiny.
Snažila som sa plniť si povinnosti najlepšie, ako sa dalo a čo mi sily stačili. Výsledkom
bolo, že som skončila ako vystresovaná, prepracovaná, frustrovaná, nahnevaná,
vystrašená, neistá, úzkostlivá, ctižiadostivá a vyčerpaná žena...! Nároky sa nevyparili, ale
Ježiš moje bremeno odľahčuje a On vládze tam, kde nevládzem ja. Teraz sa sústreďujem
na to, čo je dôležité pre Pána, a on sa postará o to, čo je dôležité pre mňa. Čelím životu
s pokojom a dôverou a pri tom všetkom sa teším z Božej prítomnosti a radosti.“
OTÁZKY NA ZAMYSLENIE
1. Ktorý biblický príbeh je váš najobľúbenejší a prečo?
2.Väčšina postáv z Biblie vyniká vierou. Už sa vás niekedy niekto pýtal na tú vašu? Čo
ľuďom spravidla odpoviete, keď sa vás opýtajú na vzťah s Bohom?
3.Na základe toho ako sa poznáte čo vám najviac hrozí pri rozprávaní svojho príbehu? –
Rozvláčnosť? Chaotickosť? Náboženský žargón? Nadradenosť? Niečo iné?
4.Predpokladajme, že ste si po prečítaní tohto článku napísali vlastný príbeh o živote
„pred Kristom a po Kristovi“. Kto by vám tento týždeň mohol poslúžiť ako „poslucháč“?
Rozpovedzte svoj príbeh trom rôznym ľuďom (známym, dôveryhodným) a potom ich
požiadajte, aby vás ohodnotili podľa nasledujúcich kritérií: Stručnosť (Príbeh ste povedali
v rozpätí 45 až 60 sekúnd.) Jasnosť (Držali ste sa jednej hlavnej dejovej línie.)
Jednoduchosť (Vyhýbali ste sa náboženskému žargónu.) Pokora (Rozprávali ste bez
náznakov prehnanej zbožnosti či pýchy.)
Karol Badinský

