
 Ka z at e l i a

Žijeme medzi vami a pre vás – pre Bo-
žiu cirkev. 

Dovoľte, aby som o nás niečo napísal. 
Viem, je divné písať o sebe, ale hádam si to 
môžem dovoliť. Som síce kazateľ, no teraz 
v trochu inej pozícii. Je mojou povinnosťou 
aj prednosťou pomáhať kazateľom, modliť sa 

za nich, starať sa, aby mali vytvorené dobré podmienky na svoju prácu, riešiť spoločné 
úlohy, motivovať, ale aj viesť, usmerňovať.

Žijeme medzi vami, máme vás radi a sme vďační za vašu úctu, ochotu, úprimnosť 
a spoluprácu. Radi kážeme Božie slovo, trošku menej radi vedieme členské zhromažde-
nia. Dobre sa cítime v spoločnosti ľudí, ktorých zaujíma Božie dielo, Božie slovo a všet-
ko, čo sa týka duchovného života a cirkvi. Rozhodli sme sa pre toto povolanie, lebo 
sme cítili, že nás Pán preň povolal. Chceli by sme byť dobrými kazateľmi – ale nie sme 
neomylní. A vy to viete. Žijeme s darmi aj obmedzeniami, ktoré sme dostali. Snažíme sa 
rozvíjať svoje talenty, ale aj nás sa dotýkajú únava a sklamanie, a dokonca niekedy aj 
my bojujeme s lenivosťou. 

Snažíme sa toho veľa stihnúť, aby sme dokázali, že to vieme, ale niekedy robíme aj 
to, čo by sme nemuseli. Sme radi, keď sa stretneme s uznaním, a bolí nás nečestnosť, 
neúprimnosť a neochota všetkého druhu. Sme takí, akých nás vychovali škola, zbory, 
v ktorých sme slúžili, skúsenosti, ktorými sme prešli (a aj naše manželky a vlastné JA). 
Už si hádam ani nevieme predstaviť, že by sme neboli kazateľmi. Čo by sa stalo, keby 
sme neboli...? (Teraz by som rád počul vaše myšlienky. Keď sa stretneme, môžete mi to 
slobodne povedať.) 

Sme tu pre vás, pre túto cirkev, pre Pána. Potrebujeme pomoc. Potrebujeme Božie 
vedenie a uistenie, že konáme to, čo chce On. Potrebujeme vaše modlitby, vaše úsmevy. 
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Potrebujeme sa s vami rozprávať, počuť vaše názory a nápady. Potrebujeme vašu spo-
luprácu. Niekedy potrebujeme počuť „...brat kazateľ, toto nechaj, to vybavím ja“. Ale po-
trebujeme tiež počuť, že sme niečo nespravili či nepovedali tak, ako sme mali alebo ako 
ste si to predstavovali. Potrebujeme spolu navzájom komunikovať. Počúvať sa, počúvať 
sa a aj hovoriť (to druhé „počúvať sa“ nie je preklep). Potrebujeme cítiť, že sme jedna 
rodina, že nám ide o spoločnú vec. Potrebujeme cítiť záujem a vidieť, že toto je „vaša“ 
cirkev, na ktorej vám záleží. Že je pre vás rovnako dôležitá, ako tie najdôležitejšie záujmy 
vo vašom živote. Chceli by sme to s Božou a vašou pomocou s touto cirkvou „niekam 
dotiahnuť“. Chceme, aby ste rástli a prežívali radosť, keď sme spolu. 

Často je nám (zborom/cirkvi) spolu dobre, ale niečo nás aj rozdeľuje. Čo to je? Zlé 
reči? Klebety? Nezáujem jeden o druhého? Neochota pomôcť, keď niečo spoločne robí-
me? Laodicejská vlažnosť? To nie je dobré. To nie je stav, ktorý by sme mali akceptovať. 

Rozprávajme sa o tom (v dobrom duchu), hľadajme riešenia. Prosme Pána o múd-
rosť, pokoru a pokoj. Milosť a viera, ktorú sme prijali, je na to, aby lámala všetko, čo nie 
je od Boha, a teda nepatrí do jeho cirkvi. 

Často je nám spolu dobre. Kedy? Keď sa stretávame, keď máme čas rozprávať 
sa, lepšie sa poznávať, pomáhať si. Keď jeme v zbore za jedným stolom alebo ideme 
v nedeľu na spoločný výlet. Vytvárajme príležitosti, aby sme mohli byť viac spolu. Ne-
hovorme, že na to nemáme čas. To vravíme len na činnosti, ktoré nechceme robiť, lebo 
dávame prednosť niečomu inému. Nenechajme sa rozdeliť. 

Náš Pán príde už čoskoro. 

Karol Badinský

  PozvánKa Pre starších  
                        a vedúcich zborov

Bratia a sestry, starší a vedúci zborov Slovenského združenia, 22. – 24. februára 
sa uskutoční každoročné stretnutie s vedením Slovenského združenia a bratmi z Česko-
-Slovenskej únie. Prosím, aby ste si rezervovali tento termín. Účasť každého z vás je 
veľmi dôležitá. Stretnutie sa uskutoční v hoteli Mier v Račkovej doline. V pozvánke, ktorú 
vám pošleme, dostanete všetky potrebné informácie.

Karol Badinský 
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vydavateľstvo advent-orion PonúKa

Renata Kaminská, Pepa Popper 

odvážni Kamaráti
Celostranovo ilustrovaná kniha Odvážni kamaráti je určená pre deti predškolského 

a raného školského veku. Zážitky hračiek ich zaujmú a zároveň sa môžu spolu s au-
tíčkom Šimonom naučiť, že je dobré mať odvahu priznať svoj strach a zveriť sa s tým 
niekomu ďalšiemu, a tiež rozpoznať začínajúce sa šikanovanie. Deti sa pripravia na svoj 
prvý deň v škole či škôlke a na to, čo ich tam čaká. 

Šimon je malé modré autíčko, ktoré sa chystá po prvý raz do Dopravnej školy. Uve-
domuje si, že sa bojí, ale nechce sa nikomu zdôveriť, pretože si myslí, že by sa mu 
kamaráti alebo rodičia smiali. Nakoniec predsa len všetko ockovi povie. Ako príbeh po-
kračuje a či ocko Šimonovi pomôže, to sa dozviete v prvom príbehu tejto krásne ilustro-
vanej knihy.

V druhom príbehu sa stretávame so žltou lokomotívou Zuzankou. Je dobrá a milá, 
ale ťažko si hľadá kama-
rátov. Niektorí spolužiaci 
z Dopravnej školy sa jej 
preto smejú a občas sa 
k nej nesprávajú pekne. Ši-
monovi je Zuzanky ľúto, ale 
má strach, že keď sa s ňou 
začne hrať, ostatní sa mu 
budú smiať. Nájde Šimon 
nakoniec odvahu a skama-
ráti sa so Zuzankou?

64 strán, 23 x 28 cm, viazaná

cena 
10,- ¤



Plán návštev zborov

8. ― 10. OD Múzička Kežmarok

9. ― 16. KD Týždeň kresťanského domova

9. OZ
Okrskové stretnutie vedúcich oddelenia 
zdravia

Kežmarok

22. ― 24. KO Stretnutie starších a vedúcich zborov

20. ― 21. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE

24. ― 28. OZ 6. medzinárodný kongres veg. výživy Loma Linda

Dôležité akcie vo februári

Ďalšie informácie zo SZ CASD môžete získať na adrese: Cirkev adventistov s. d.
Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava

e-mail: casd@casd.sk tel: 02/4341 5502 fax: 02/4341 5503 www.casd.sk

Február 2. 9. 16. 23.

Pavlík, M.    B. Bystrica 2

Čík, P.     

Miškej, E.    

Badinský, K. Bratislava 1 Vaďovce Lučenec Račková d.

Popovič, O. R. Sobota Trnava S. N. Ves Brezno

Bielik, S. Levice B. Štiavnica B. Bystrica 1 Rankovce

Kolesár, F. Trnava A Michalovce A

Soós, B.  Košice 1   

Plachý, J.   Vaďovce  


