
TY a VY  
alebo oTázka TYkania a VYkania V cirkVi

„Pod vedením Svätého Ducha sme spoločne rozhodli, že vás nikto nemá zaťažovať 
povinnosťami, ktoré nie sú pre spasenie nevyhnutné.“ (Sk 15,28, NPK)

Takto na koniec tzv. jeruzalem-
ského snemu prehovoril Jakub, kto-
rý snemu predsedal, aby oznámil 
výsledok tohto stretnutia kresťanov, 
ktorý mal dôležitý význam pre ďal-
šie smerovanie cirkvi.

Rozhodnutie, s ktorým vás chcem 
zoznámiť, nemá takú váhu a dosah, 
ako uvádzané Jakubovo vyhláse-
nie, ale je dôležité sa s ním zozná-
miť. Týka sa každého z nás a rieši 
otázku, ako sa oslovujeme v cirkvi, 

ktorej sme členmi. Je alebo bolo nepísaným pravidlom, že po vstupe do cirkvi sa považo-
valo za nevyhnutné, aby sme si hneď začali tykať so všetkými, ktorí už boli členmi cirkvi 
na základe biblického krstu. Toto sa stalo zvykom, ktorý obchádzal bežne zaužívané 
vzťahy a spôsob oslovovania, na ktoré sme zvyknutí v spoločnosti, kde žijeme. Malo to 
určite svoj dobrý zámer, ktorý chcel predovšetkým vyjadriť, že sme deťmi jedného Otca 
a ako to býva v rodine, tak aj my by sme si mali navzájom „tykať“.

V živote to však prinášalo aj určité komplikácie a ťažko riešiteľné situácie, keď sme 
sa napr. dostali do rodiny staršieho člena cirkvi, ktorý bol starým otcom alebo starou 
matkou a bol jediným členom cirkvi v tej rodine. Mladší členovia cirkvi prichádzajúci na 
návštevu alebo mladší kazatelia stáli pred otázkou, ako oslovovať tohto svojho brata či 
sestru v prítomnosti jeho rodinných príslušníkov. A podobné ťažké situácie vznikali aj 
na iných verejných miestach, kde bolo naše oslovovanie pozorované okolím. Vznikali 
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komické a niekedy aj trápne situácie. Navyše, zrejme sme si po čase uvedomili, že to, 
čo robí dobré vzťahy a vytvára priateľstvo, nie je založené na tom, či niekomu tykám. 
Dokonca to občas vytváralo dojem, že ak niekomu tykám, tak si môžem viac dovoliť. 

 Na poslednej konferencii Slovenského združenia CASD sme prijali rozhodnutie, že 
otázka tykania, resp. vykania v cirkvi by mala byť na základe bežných vzťahov, ako sú 
v spoločnosti a od novopokrstených by sme nemali vyžadovať, aby nám tykali, ak to nie 
je pre nich prirodzené. Jednoducho, ponechajme to na samotný vývoj vzťahov. 

Vykaním alebo tykaním nevyjadrujeme svoju duchovnú úroveň ani hĺbku vzťahov, 
skôr by sa mohlo stať, že vyslovujeme niečo, čo takým ešte nie, lebo to nestačilo dozrieť. 
Navyše, niekedy to môže vyznieť ako prejav nevychovanosti. Vykanie má tiež svoju kva-
litu, napr. môže byť vyjadrením úcty.

Naše rozhodnutie neznamená, že niečo prikazujeme alebo zakazujeme, ale iba to, 
aby sme nevyžadovali niečo, čo so spásou alebo s rastom viery a prirodzených vzťahov 
nemá nič spoločné. Ďakujeme za vaše pochopenie a pomoc.

Karol Badinský

 NOVÁ ZMLUVA – Slovenský  
ekumenický preklad

V spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili mimoriadne 
zaujímavý produkt.
Pozývame vás počúvať Božie Slovo v podaní popredných slovenských hercov. Niektoré 
scény sú zdramatizované, atmosféru dotvára pôsobivá hudba, ale slová ostávajú nezmene-
né. Môžete tak prežiť nielen krásny umelecký zážitok, ale aj to, že živé Božie slovo má moc 
dotknúť sa vášho srdca a zmeniť vašu myseľ.

CD-ROM (mp3)    6,90 €

Zľavu 20% na tento produkt si už môžete uplatniť do  31. 1. 2012 prostred-
níctvom vášho traktánika alebo priamo na našej adrese: Štúdio Nádej, 
Cablkova 3, 821 04 Bratislava,
tel. 02 4363 3181 studionadej@casd.sk  www.studionadej.sk

          
Bronislav Soós
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Predstavujeme...

SRDCE  
plné milosti
RANNÉ ZAMYSLENIA 2012

„Tá vzácna milosť, Pane môj, že Tvojím 
smiem sa stať....“  Túto pieseň (Amazing Grace) 
spievajú spevácke zbory a veriaci v kostoloch, je 
hraná na organoch či iných hudobných nástrojoch, 
interpretujú ju súčasné popové hviezdy. Je to jed-
na z najobľúbenejších piesní všetkých čias. Roz-
práva prekrásny príbeh o milosti. O milosti, ktorá 
zachraňuje. O milosti, ktorá premieňa.

Len vďaka Božej milosti prežívame aj v tomto 
zlom svete veľa dobrého. Nezaujatým pozorovate-
ľom sa môže zdať, že ide o náhodu alebo šťastie. Ale tí, ktorí poznajú Ježiša, vedia, že 
skutočným pôvodcom dobra je Boh.

Ak budete denne otvárať knihu týchto duchovných zamyslení, spoznáte, že u Boha nie 
sú žiadne hranice, žiadne obmedzenia, ktoré by vás mohli oddeliť od Jeho milosti. On vás 
nikdy neopustí. Táto skutočnosť je našou jedinou nádejou. Kiež by každý z nás jedného dňa 
mohol spievať na sklenenom mori jedinečnú pieseň o svojej spáse z milosti.

Autorom duchovných zamyslení je William G. Johnsson, hlboko veriaci človek, 
misionár, učiteľ, autor niekoľkých kníh a dlhoročný redaktor časopisu Adventist Review 
a Adventist World. Každý rok – a každý deň je viac a viac očarený Božou nádhernou milos-
ťou. V úvode hovorí o vzniku tejto knihy: 
„Trvalo mi dlho, kým som ako kresťanský spisovateľ pochopil, že jedinou významnou postavou, 
o ktorej má zmysel písať, je Ježiš plný milosti... Už samotný rukopis je výsledkom Jeho milosti. 
Dva týždne potom, ako som začal písať tieto zamyslenia, som si uvedomil, že ide o najnáročnej-
šiu úlohu, akú som kedy v živote dostal. Nevedel som si predstaviť, ako slovami zaznamenať 
stopy Jeho milosti, zanechané na tomto svete. A vidíte, kniha leží pred vami: chválim za to Pána.“

Ranné zamyslenia na rok 2012 budú „v novom šate“. Pri ich príprave sme sa inšpi-
rovali podobnými knihami v zahraničí. Kniha vychádza v pevnej väzbe, v novom formá-
te. Jednotlivé dni sú označené len číslom v mesiaci, teda nie je viazaná na konkrétny 
kalendár v roku 2012, čo je jej výhodou. Veríme, že svojou témou a hodnotou presahuje 
rámec jednorazových zamyslení, preto sme rozhodli pre túto zmenu. Veríme, že to uví-
tate a ak sa vám kniha bude páčiť, môžete si ranné zamyslenia čítať aj v nasledujúcich 
rokoch alebo ich ponúknuť či darovať svojim priateľom – budú stále aktuálne.



Plán návštev zborov
Január 7 14 21 28
Pavlík, M. Prešov

Čík, P. Prešov

Miškej, E. Prešov

Badinský, K. Púchov Prešov Myjava

Popovič, O. B. Bystrica 2 R Prešov BA – Jabloň

Bielik, S. Prešov

Kolesár, F. D Račková dolina Prešov Donovaly

13. – 14. 1. Snem klubu Prieskumník-Pathfinder Račková dolina
27. – 29. 1. Výbor klubu Prieskumník-Pathfinder

Dôležité akcie v januári

„Odpustenie je základná ľudská potreba, ktorú do nás vložil Boh. Závisť, zatrpknutosť 
a rozhorčenie ničia naše telo. Uberajú nám sily a zhoršujú činnosť imunitného systému. Zis-
tilo sa, že hnev je jednou z hlavných príčin vysokého krvného tlaku. Ak človek s vysokým 
krvným tlakom v dôsledku hnevu odpustí druhým krivdy, jeho krvný tlak sa výrazne zníži.

Cesta milosti je cestou odpustenia. Je to život bez zahorknutosti, nenávisti, ukrivde-
nosti. Namiesto týchto emócií prichádza súcit, láskavosť, tolerantnosť. Je to spôsob, ako 
žiť harmonicky a vytvoriť si trvalý vzťah s Bohom. Urobme si dnes Osobný deň odpustenia.“  
(úryvok z textu RS 2012)

„Priatelia, vykročte s dôverou do nového dňa. Zložte všetky svoje bremená a starosti 
pri Ježišových nohách. Pre neho nie je nič príliš ťažké ani príliš bezvýznamné. Ak vás niečo 
trápi – budíte sa pre to uprostred noci, musíte na to celý deň myslieť –, odovzdajte mu to. On 
vám chce dať svoj pokoj. Chce, aby ste boli v bezpečí bez ohľadu na to, že okolo vás zúri 
búrka a vietor bičuje vašu tvár. On má kormidlo pevne vo svojich rukách. Na nič nečakajte 
a nechajte sa ním viesť. Urobte to hneď teraz.“ (úryvok z textu RS 2012)

Prajeme si, aby ste budúci rok začínali aj končili deň týmito duchovnými zamysle-
niami. Veríme, že každodenný pohľad na zázrak Božej milosti Vám prinesie radosť do 
Vášho života a prehĺbi Váš vzťah s Bohom.

PEVNÁ VÄZBA, FORMÁT 135 x 215 (mm), CENA 8,-  EUR

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


