SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Zbor/dátum
Trnava
Sereď
Piešťany

4.
J. Muráň
K. Badinský
F. Varga

11.
F. Varga
v Trnave
K. Badinský

18.
K. Badinský
L. Peško
J. Muráň

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA
Pondelok Trnava, študijná skupina - kniha Genezis
Utorok
Sereď, študijná skupina – Evanjeliá (on line)
Streda
Trnava, študijná skupina – Evanjeliá (on line)
Štvrtok
Stretnutie učiteľov sobotnej školy (on line)
Piatok
Piešťany, študijná skupina – Evanjelia (on-line)
Sobota: Sobotná škola v skupinách
Kázanie z Božieho slova (+ on-line/ trnava.casd.sk/youtube kanál)

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA
25.
F. Varga
v Trnave
v Trnave

ČAS
18:30 hod.
19:30 hod.
19:00 hod.
20:30 hod.
19:30 hod.
09:00 hod.
10:45 hod.

Týchto vecí sa môžete vzdať:
1. Strachu: Boh je na mojej strane. Vďaka Kristovi som víťaz.
2. Nutkania každému vyhovieť: Aj tak sa to nedá. Mám sa usilovať páčiť iba
Jedinému.
3. Závisti: Som požehnaný/á. Moja hodnota nespočíva v tom, čo vlastním, ale v mojom
vzťahu s nebeským Otcom.
4. Netrpezlivosti: Božie načasovanie je dokonalé.
5. Pocitu, že mám na niečo nárok: Svet mi nie je nič dlžný, ani Boh. Mám žiť v pokore
a milosti.
6. Horkosti a rozhorčenia: Jediný, komu tým škodím, som ja sám/sama.
7. Obviňovania: Nebudem na nikoho hádzať vinu. Zodpovednosť za svoje činy
prevezmem ja sám/sama.
8. Ohovárania a negativizmu: Budem sa snažiť ostatných ľudí vidieť v čo najlepšom
svetle. Takisto minimalizujem kontakt s ľuďmi, ktorí sú až jedovato negativistickí a
ostatných ponižujú.

NARODENINY V SEPTEMBRI:
„Ja však dúfam v tvoju milosť, moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem
ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre.“ (Žalm 13,6)
Trnava

Sereď

Piešťany

13. Oliver Krajčovič
24. Eva Hirnerová
27. Jana Hasanová

1. Peter Drlička
2. Jordan Šiška
21. Marián Moskal

5. Edita Karabová
13. Mária Oslanská
14. Marián Oslanský

KONTAKTY:
BOHOSLUŽBY: DOPOL./ POPOLUDNÍ
Zbor Trnava, Kapitulská 23; trnava.casd.sk
9.00 / 14:00 hod.
Zbor Sereď, Školská 1, Dom kultúry 1. poschodie; sered.casd.sk 9:00 / 13:30 hod.
Zbor Piešťany, Zavretý kút 113; piestany.casd.sk
9:30 / 14:00 hod.
Kazateľ (redakcia): Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com
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SPRAVODAJ PRE ZBORY TRNAVA, SEREĎ A PIEŠŤANY

MATEMATIK: VEDA A VIERA NIE SÚ V ROZPORE.
Vedecké poznanie podľa 'nových ateistov' vytlačilo Boha medzi zastarané mýty a
báje. S tým zásadne nesúhlasí John Lennox, profesor matematiky z Oxfordu. K obhajobe
kresťanstva na akademickej pôde ho prinútila zvedavosť kolegov i jeho samotného. Veda
podľa neho odpovedá na iné otázky, a je preto dôležité vymaniť sa z naturalistických
predsudkov. Názor 'nových ateistov' na náboženstvo by sa dal zhrnúť citátom Richarda
Dawkinsa: 'Viera je ľahký únik. Je to skvelá výhovorka, ako ignorovať dôkazy. Viera verí
napriek nedostatku dôkazov, niekedy dokonca kvôli nedostatku dôkazov'. Naproti tomu
stavia Dawkins vedu, ktorá hoci postupne a možno pomaly oslobodzuje človeka od
mýtov a robí ho slobodným. Čím viac toho veda vysvetlí, tým menej podľa Dawkinsa
zostáva priestoru pre náboženstvo.
'To je ale zásadné nepochopenie náboženstva' oponuje John Lennox. 'Náboženstvo
nesúperí s vedou, nezaoberajú sa rovnakými otázkami. Veda (myslené prírodné vedy)
nemôže odpovedať na otázky týkajúce sa etiky alebo morálky. Existujú rôzne spôsoby
poznania a prírodné vedy sú len jedným z mnohých spôsobov'.
'Debata s autorom Božieho bludu mi dala priestor'. Profesor John Lennox sa stal
'neoficiálnym hovorcom kresťanskej inteligencie' v roku 2007, kedy sa prvýkrát stretol vo
verejnej debate s Richardom Dawkinsom, autorom populárnej knihy Boží blud (The God
Delusion, 2006). Najznámejší predstaviteľ tzv. Nového ateizmu vtedy prvýkrát pristúpil
na diskusiu sa zástancom kresťanského pohľadu na svet.
'Tá debata zmenila môj život,' priznal v rozhovore John Lennox. 'Dala mi priestor pre
verejné pôsobenie, čo je nesmierne zaujímavé. Nemám rád konfrontačný formát debát.
Oveľa radšej mám verejnú priateľskú diskusiu. Je to výmena ideí a publikum je dosť
múdre na to, aby naše myšlienky posúdilo.'
Ako došlo k tomu, že sa vyštudovaný matematik z Cambridge, pôsobiaci na
Oxforde, pustil do diskusií o náboženstve s hlavným predstaviteľom nového
ateizmu, Richardom Dawkinsom?
Svojím spôsobom to začalo už na strednej škole. Vždy som sa zaujímal o matematiku
ako disciplínu prírodných vied a o vedu všeobecne ako spôsob poznania skutočnosti. Ale
prírodné vedy nie sú jediná cesta k poznaniu skutočnosti. Sú tu tiež spoločenské vedy,
literatúra, filozofia, ... Vždy som sa zaujímal o široké spektrum disciplín. Moji rodičia sú
kresťania. A veľmi neobyčajní. Hoci pochádzam z veľmi nábožensky vyhranenej krajiny
(Severné Írsko), oni vyhranení neboli. A vždy ma povzbudzovali k tomu, aby som
o veciach premýšľal a aby som študoval rôzne pohľady na svet. Vždy som sa zaujímal

o pravdu a o to, ako do hľadania pravdy o vesmíre zapadá veda. Na Západe sa
východiskovou pozíciou stal naturalizmus, hoci k tomu nie je jasný dôvod.
Tie dôvody sú historické, nie?
Čiastočne áno, čiastočne to možno vysvetliť historickými dôvodmi. Ale je toho viac.
Myslím, že ide aj o zámerné skresľovanie a mätenie pojmov. Richard Dawkins je jeden
z najhorších a Stephen Hawking ... ani jeden z nich sa nevyzná vo filozofii. Einstein mal
pravdu, keď povedal, že prírodovedci sú často zlí filozofi. Niektoré vyjadrenia sú
absurdné. Stephen Hawking, ktorý by mal mať rozum, napíše, že filozofia je mŕtva.
V knihe, ktorá je celá o filozofii vedy. Je to absurdné. Snažím sa tieto témy zbaviť
hmlistého oparu a ujasniť, čoho sa tieto témy skutočne týkajú. 'Ak by mal ateizmus
pravdu, nemožno to overiť. Odpovede ateizmu považujem za filozoficky nedostatočné. '
Hovoríte, že ateizmus nedáva odpovede. Ale to súdite ateizmus podľa jeho
vplyvu, nie podľa jeho podstaty.
Posudzujem oboje. Máte pravdu, že samo o sebe to konštatovanie nedáva zmysel.
V jadre toho vyhlásenia tvrdí: ak by mal ateizmus pravdu, nedozvieme sa to. Thomas
Nagel, presvedčený ateista a vynikajúce filozof, sa v tomto napodiv zhoduje s C. S.
Lewisom, kresťanským autorom. Zjednodušene povedané: ak naše mentálne schopnosti
nemožno oddeliť od fyzického sveta, čo je podstata redukcionizmu, potom nemáme
najmenší dôvod dôverovať vedeckému poznaniu (Lennox tu oi. naráža na problém
indukcie, pozn. red.). Filozofická bitka sa odohráva medzi ateizmom a vedou.
S ateizmom nemám problém preto, že som kresťan, ale preto, že som vedec. Keď sa
pozriete na Keplera a jemu podobných, vidíte, že vzťah medzi vierou a vzostupom
modernej vedy nie je náhoda. A tým sa nechcem ateistov dotknúť. Ja osobne ale zisťujem
odpovede, ktoré ateizmus dáva sú filozoficky nedostatočné. Veda nie je s vierou
v rozpore, len dáva odpovede na iné otázky
Ani s definíciou vedy to nie je jednoduché. Stretávate sa s nepochopením toho, čo
veda je?
Iste, jedným z najrozšírenejších je tzv. Scientizmus (nepliesť so scientologickú cirkví,
pozn. red.), Teda presvedčenie, že prírodné vedy sú jediným nástrojom k poznaniu
pravdy. To je absurdné, ako logicky, tak empiricky. Logicky preto, že ak by som povedal
'veda je jedinou cestou poznania,' toto samotné tvrdenie je nevedecké. Pokiaľ by bolo
pravdivé, bolo by zároveň nepravdivé. 'Prírodné vedy nie sú jedinou cestou k pravde.
Veda vie odpovedať, ako sa niečo deje, ale nie prečo, za akým účelom, sa to deje'.
Ak sa budeme baviť o vede v širšom slova zmysle, tak samozrejme možno povedať,
že sem patrí všetko poznanie, ale v angličtine sa používa slovo science pre prírodné vedy.
Prírodné vedy nie sú jedinou cestou k pravde. Hlavným problémom je vážne zmätenie
pojmov, keď príde na vedecké vysvetlenie. Ľudia čakajú od prírodných vied, že odpovie
na otázky 'prečo?'. Lenže existujú dva druhy otázok začínajúcich slovom 'prečo'. Je tu
'prečo', ktoré sa pýta na mechanizmy fungovania, a tam samozrejme prírodné vedy
spadajú. A potom je tu 'prečo' v teleologickom zmysle, v zmysle 'za akým účelom', a to
nie sú otázky, na ktoré veda môže odpovedať. (Teleológia je filozofické skúmanie
zameranosti k cieľu, nepliesť s teológiou) – pokračovanie rozhovoru nabudúce...
Zamerajte sa na silné stránky vašich detí, načúvajte.

9 múdrych rád, ako sa stať prirodzenou autoritou
Chceme-nechceme, každý rodič je vodcom. On ukazuje dieťaťu, ako zvládať náročné
situácie, ako sa správať k druhým, ako riešiť konflikty. Vodcovstvo však nie je
o vydávaní príkazov a ich kontrolovaní, ale o osobnom príklade. Čo vám pomôže byť
dobrým vodcom? Riešte viac pozitíva ako negatíva a od detí očakávajte vždy to najlepšie,
to sú niektoré z devätora múdrych rád pre dobrého vodcu. Vraví sa, že dobrým vodcom sa
človek rodí, ak sa však necítite byť prirodzenou autoritou, nemusíte si zúfať. Dobrým
lídrom, ktorý sa ľahko nenahnevá, ktorého len tak niečo nerozhádže, a ktorý sa dokáže
zameriavať na pozitívne stránky viac než negatíva, sa možno aj stať. Švédsky režisér a
spisovateľ Kay Pollak vo svojej knihe Žiadne stretnutie nie je náhodné ponúka rady:
1. Urobte si zoznam dobrých vlastností všetkých členov tímu (rodiny) a na tie sa
sústreďte. Hovorte o nich, premýšľajte o nich, aby ste sa s týmto postojom zžili. Nebojte
sa zmeniť uhol pohľadu, ak treba.
2. Zamerajte sa na silné stránky a prednosti toho ktorého človeka viac než na tie
slabšie. Hovorte o nich, posilníte ich tak ešte viac a nebudete míňať energiu na slabiny.
Nik nie je dokonalý a každý z nás v niečom vyniká, a v niečom zaostáva.
3. Očakávajte od detí to najlepšie. Autor prikladá sile myšlienky veľký význam,
napokon, nie je jediný. Vo vzťahu rodič-dieťa je toto puto ešte významnejšie, dieťa je tak
naviazané na rodiča, že často podvedome plní jeho očakávania. Nemusí to byť vždy len
„pozor, spadneš!“, skúste mať aj pozitívne očakávania a uvidíte tú zmenu!
4. Urobte si zoznam potrieb každého člena vašej rodiny a snažte sa ich uspokojiť
najlepšie ako viete.
5. Vytvorte doma pocit istoty. „Čím väčší pocit istoty človek má, tým viac môže byť
sám sebou. To uvoľňuje energiu a posilňuje vzťahy,“ konštatuje autor.
6. Pri črtajúcom sa konflikte, skôr než sa pustíte do hádky či zvýšite hlas, si spomeňte
na čarovných sedem slov: ´Na tom, čo mi hovoríš, niečo je.´ Je to ťažké, ale skúste
pripustiť, že aj ten druhý môže mať trochu pravdy.
7. Ak cítite hnev alebo smútok, pripomeňte si ďalšiu múdru vetu: „Nie som
nahnevaný preto, prečo si myslím, že som.“ Ako tomu rozumieť? Väčšinou sme
presvedčení, že za naše negatívne pocity môžu druhí, pretože sa k nám nesprávali tak, ako
by sme chceli. Keby boli iní, všetko by bolo lepšie, myslíme si. Nie je to však tak. Za
svoje pocity si môžeme naozaj sami. Ak sa teda nebudeme najbližšie cítiť príjemne,
skúsme pátrať po skutočných príčinách tohto pocitu. „Skúste to pochopiť aspoň na
jednom príklade a postupne vám to začne byť jasné takmer v každej situácii,“ odkazuje
Kay Pollak s tým, že to prinesie obrovský pokrok v osobnostnom vývoji.
8. Aj ten najlepší vodca sa má čo naučiť od iných. Preto načúvajte ostatným bez
ohľadu na vek.
9. A na záver ešte múdrosť, ktorú vštepujte aj deťom: „To, čo sa mi deje, sa deje
preto, aby som sa mohol niečo naučiť.“ Nie je to vždy jednoduché, najmä ak sa kopí
problém za problémom, zastaviť sa a získať nadhľad je naozaj niekedy ťažké,
pripomenutie si tejto vety môže byť dobrým začiatkom.
(Patricia
Poprocká)

