VŠETKY SOBOTNÉ BOHOSLUŽBY AJ STRETNUTIA SKUPÍN SA KONAJÚ
PROSTREDNÍCTVOM VIDEO STRETNUTÍ AŽ DO ODVOLANIA.
POKIAĽ POTREBUJETE ÚDAJE O MOŽNOSTI PRIPOJENIA, PROSÍM NAPÍŠTE KAZATEĽOVI.
PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA
Pondelok Trnava, študijná skupina - kniha Genezis
Utorok
Sereď, študijná skupina - Evanjeliá
Streda
Trnava, študijná skupina - Evanjeliá
Štvrtok
Modlitebná skupina
Stretnutie učiteľov sobotnej školy
Piatok
Piešťany, študijná skupina - Evanjelia
Sobota: Sobotná škola v skupinách
Kázanie z Božieho slova on-line/ trnava.casd.sk/ youtube kanál

ČAS
19:00 hod.
19:00 hod.
19:00 hod.
19:30 hod.
20:30 hod.
19:00 hod.
09:00 hod.
11:00 hod.

HOSPODÁRSKA KRÍZA?
Prelom hospodárskej krízy? Neverím v žiadne prelomy samy od seba. To, čomu sme
zvykli hovoriť hospodárska kríza, je len iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je
príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa
domnievajú, že hospodársky úpadok je možné zastaviť peniazmi. Hrozím sa dôsledkov
tohto omylu. V postavení, v ktorom sme, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a
kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verejnému majetku.
Nepodporovať bankrotárov, nevytvárať dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať
pracujúcich, robiť to, čo nás pozdvihlo z povojnovej biedy; pracovať a šetriť a uskutočniť
prácu a šetrenie výnosnejšími, žiaducejšími a čestnejšími než leňošenie a mrhanie. Máte
pravdu. Je potrebné prekonať krízu dôvery. Technickými, finančnými a úverovými
zásahmi ju však prekonať nie je možné. Dôvera je vec osobná. Dôveru možno obnoviť
len mravným hľadiskom a osobným príkladom.

Tomáš Bata, 1932
NARODENINY V MARCI:
„Očakávaj Hospodina! Buď silný! Nech je pevné tvoje srdce.
Očakávaj Hospodina!“ (Ž 28,14)
Trnava
3. Karol Badinský
14. Leoš Šimúnek
25. Zoltán Farkaš
26. Marta Dubovská

Sereď
18. Lubo Peško

Piešťany
21. Sebastian Kern

KONTAKTY:
Zbor Trnava, Kapitulská 23; trnava.casd.sk
Zbor Sereď, Školská 1, Dom kultúry 1. poschodie; sered.casd.sk
Zbor Piešťany, Zavretý kút 113; piestany.casd.sk
Kazateľ: Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA

TT ADVENT

MAREC 2021

SPRAVODAJ PRE ZBORY TRNAVA, SEREĎ A PIEŠŤANY

NÁBOŽENSTVÁ SVETA
Náboženstva sú jedným z najdôležitejších hýbateľov vývoja ľudstva. Na jednej strane sa
snažia vykonávať dobré a prospešné veci, na strane druhej u nich nájdeme aj temné
stránky a dokonca i náboženské vojny. K nejaké inštitucionalizovanej viere sa hlási cca
85% celej svetovej populácie, to znamená, že zo siedmich ľudí je šesť nábožensky
orientovaných. V jednotlivých číslach spravodaja si budeme predstavovať najväčšie
svetové náboženské systémy. Začíname kresťanstvom.
KRESŤANSTVO
Počet vyznávajúcich cca: 2,2 mld. (Katolíci 1,12 mld; Protestanti 669 mil, Pravoslávni
269 mil., Anglikáni 75 mil.; údaje z r. 2019) Obdobie vzniku: prelom letopočtu.
Asi máloktorá iná postava ovplyvnila dejiny tak ako Ježiš. Práve na základe jeho učenia
vzniklo náboženstvo, ktoré v súčasnosti vyznáva takmer tretina všetkého ľudstva.
Napriek určitým rozdielom medzi jednotlivými cirkvami sa kresťania v úplnej väčšine
zhodujú v tom, že existuje iba jeden Boh, v troch osobách: ako Boh Otec, Syn a Duch
Svätý. Podobne ako u iných veľkých inštitucionalizovaných náboženstiev došlo aj tu v
priebehu dejín k množstvu mocenských bojov, ktorých výsledkom bolo jeho rozštiepenie.
Kresťanstvo možno rozdeliť na tri hlavné smery: západné katolíctvo, východné
pravoslávie a protestantizmus, ktorý vznikol počas reformácie v 16. storočí. Tieto smery
sa od seba líšia rôznym chápaním jednotlivých bodov učenia a vzťahom veriacich a
cirkvi, od čoho sa odvodzujú aj rôzne formy organizácie. Staršie cirkvi - katolícka a
pravoslávna - sú organizované hierarchicky. Protestantské cirkvi sa delia na cirkvi
episkopálne, kde je väčšia skupina miestnych cirkví podriadená biskupovi (anglikáni,
luteráni), a cirkvi presbyteriálne, kde je každý zbor do značnej miery samostatný a len
niekde si zástupcovia zborov volia predstavenstvá, napríklad národných cirkví. Existuje
aj veľa úplne nezávislých kresťanských zborov/cirkví. Medzi európske krajiny, kde sa
takmer 100% obyvateľov hlási ku kresťanstvu, patria napríklad Poľsko, Španielsko,
Írsko, Dánsko a Rumunsko.

NAŠLI SEDEM MORÁLNYCH ZÁSAD, KTORÉ ZDIEĽA CELÝ SVET
Morálne zásady zdieľame aj s domorodcami. Všetky kultúry sveta sa v odpovedi na túto
otázku zhodujú v siedmich bodoch - morálnych zásadách. Vo vedeckom časopise Current
Anthropology uverejnili najväčší a najrozsiahlejší výskum morálky naprieč kultúrami.
Testovali ním hypotézu, ktorá hovorí, že morálka sa vyvinula, aby podporila spoluprácu
medzi jednotlivcami.

Sedem morálnych zásad
Morálka ovplyvňuje správanie ľudí. V spoločnosti predstavuje akési zásady dobrého
správania. Klasickou predstavou morálnej zásady je napríklad veta: Nerob druhým to, čo
nechceš, aby robili oni tebe. Nová štúdia ukázala, že jadro morálky sa na celom svete
zhoduje. Týchto sedem morálnych zásad majú kultúry spoločné: pomáhajte rodine,
pomáhajte svojej skupine, opätujte láskavosť, buďte odvážni, ustúpte nadriadeným,
zdroje/majetok rozdeľujte spravodlivo, rešpektujte majetok ostatných.
Zásady našli v etnografických záznamoch o etike zo šesťdesiatich kultúr, ktoré
obsahovali viac ako 600-tisíc slov z viac ako šesťsto zdrojov. Zhodu v morálnych
zásadách môže vysvetľovať hypotéza, podľa ktorej morálka zrejme vznikla preto, aby
podporila spoluprácu medzi jednotlivcami. Hypotéza by tak mohla odhaliť, prečo si ľudia
vážia jednotu, lojalitu či to, prečo veria iným, cítia vinu a vďačnosť.
Morálka domorodcov
"Ľudia všade na svete čelia podobným spoločenským problémom a používajú podobné
morálne pravidlá na ich riešenie," napísal v tlačovej správe Oxfordskej univerzity hlavný
autor štúdie a antropológ Oliver Scott Curry.
"Všetci súhlasia s tým, že spolupráca a podpora spoločného dobra je správna vec."
Morálne zásady objavili aj u domorodých kmeňov, ktoré sa ľuďom zo západnej
spoločnosti môžu zdať kultúrne veľmi vzdialené. Napríklad Gárovia, domorodí
obyvatelia vysočiny v severnom Bangladéši, si veľmi zakladajú na vzájomnej pomoci.
Ľudia Kapauku z Indonézie zas majú zásadu zvanú uta-uta, čo znamená pol na pol. Táto
myšlienka sa veľmi podobá našej rovnosti. U Tarahumarov, domorodých obyvateľov
Ameriky, je rešpekt cudzieho majetku základom všetkých medziľudských vzťahov.
Vo výskume vedci zistili aj to, že sedem zásad ľudia vždy považovali za morálne
správne. No nie všetky spoločnosti im priraďovali rovnakú dôležitosť. Tejto téme sa chcú
vedci venovať v ďalšej štúdii. "Dúfame, že výskum upevní vzájomné porozumenie medzi
ľuďmi rôznych kultúr.
https://tech.sme.sk/c/22051672/nasli-sedem-moralnych-zasad-ktore-zdiela-celysvet.html#ixzz5fW5SWbW8

KEĎ SA TAKTO BUDETE SPRÁVAŤ K MUŽOVI, TAK VÁM UJDE ZA INOU
Ponúkame vám pohľad mužov na ženy. Ako vnímajú vzťah a ženu na začiatku vzťahu
a čo im dokáže otráviť spoločný život, tak že sú ochotní zabudnúť na všetko pekné?
(Autorka je žena)
Nie sme už sami sebou
Na začiatku sme šťastím bez seba, keď máme novú partnerku. No časom sa začína ten
pocit povznesenia akosi vytrácať. Nakoniec skončíme ako mrzutí chlapi, čo medzi sebou
nadávajú na vzťahy a fandia tým, čo ostali starými mládencami. Prečo? Pretože
niektorými vecami nám viete zrušiť radosť z partnerstva na počkanie. Nehovoríme len
o takých malichernostiach, že na nás zazeráte cez prsty, keď si po obede odgrgneme na
plné ústa. Hovoríme o tom, že nás chcete formovať ako vianočné pečivo. Chcete, aby
sme robili to či ono, alebo naopak nerobili, zrazu sa správali inak v spoločnosti, k vám na

ulici, pretože vy ste si zaumienili, že z nás bude niekto lepší. Podľa vášho obrazu. Lenže
my sme radi uvoľnení, nespútaní, skrátka sami sebou.
Strácame pocit, že sme muži
Pomáhame v kuchyni, pomáhame pri varení, pomáhame s domácimi prácami a tak
strácame kontakt s vlastnou mužskou tvorivosťou. S aktívnym princípom. Dávate nám
pocit, že ste to vy, kto rozhoduje o letnej dovolenke, o období, kedy chcete odísť na
materskú. Máte pocit, že viete, čo je lepšie pre naše stravovanie aj to, kedy máme chodiť
do postele. Nadobudli ste presvedčenie, že nám chcete len dobre, ale presne to isté sme
počúvali od mamy, keď nám naordinovala večierku, povinnosti, čas na učenie a kam
môžeme a nemôžeme chodiť s kamarátmi. Ak toto zavetríme aj v partnerskom vzťahu,
tak šťastie v našej duši doslova umiera.
Sme v pozícii prosebníka
Na začiatku vzťahu je to so sexom dokonalé. Máme ho kedy chceme, pretože obvykle
aj partnerka chce tak často ako my, teda stále. Časom sa z nás však stávajú prosebníci,
ktorí musia o lásku nehu a sex žobroniť, či nebodaj si ho v tom úplne najhoršom prípade
zaslúžiť. Ak ste zo sexu spravili ako nástroj odmeny, tak zabudnite na to, že s vami
môžeme byť šťastní!
Podozrievanie a žiarlivosť
Je to niečo ako čakať pomaranč a zahryznúť do citróna. Čakáme lásku a dôveru,
pričom sa dočkáme prezerania mobilu, prešetrovania našich sociálnych sietí, e-mailov,
výletov, služobných ciest. Máme pocit, že už nežijete láskou, ale strachom, že chodíme za
inou. Je to doslova peklo a paradoxne nás vtedy väčšinou ani nenapadne, že by sme vás
vymenili. No pocit neustáleho podozrievania nám vloží do hlavy chrobáka, či by to s inou
predsa nebolo o väčšom šťastí.
Hádky pre malichernosti
Výmena názorov je prirodzená aj potrebná. Lenže ak začnete ľudovo povedané robiť
z komára somára, náš level šťastia v partnerstve klesne na bod mrazu. Nerozumieme tým
samoštartovacím mechanizmom ženského hnevu. Nájdete si drobný problémik, ktorému
dáte takmer životnú prioritu a už je oheň na streche. My muži sme trochu pragmatici
a spory o maličkostiach najradšej zažehnáme mávnutím ruky. Rozhodne nám nerobí
dobre, ak máte tendenciu ich stále otvárať, riešiť a jatriť rany. Vtedy radšej z ukričaného
a nešťastného vzťahu ubzikneme. Najprv na pivo a potom k inej.
Zovšeobecňovanie
Berie nám to nielen radosť z partnerského života, ale ukrajuje aj zo snahy robiť veci
pre vás s radosťou. Môžeme sa snažiť byť romantickí, spraviť vám radosť, hýriť
kreativitou, keď zrazu zovšeobecníte, že vás nikdy nevezmeme von, vždy sme leniví
niekam ísť, stále máme niečo na práci, permanentne sa venujeme niečomu inému a nie
vám. Poznáme to veľmi dobre. Ženy zvyknú zovšeobecniť a prehliadnuť naše snahy
akoby to boli veci, ktoré sa prakticky nikdy nestali. Naše pocity pohody a spokojnosti to
úplne prevalcuje.
http://diva.aktuality.sk/clanok/48325/ked-sa-takto-budete-spravat-k-muzovi-tak-vamujde-za-inou/

