
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 

Zbor/dátum 5. 12. 19. 26. 

Trnava F. Varga K. Badinský F. Varga M. Kern 

Sereď K. Badinský F. Varga K. Badinský  A. Lacika 

Piešťany A. Muráň A. Lacika J. Turóci K. Badinský 
 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA        ČAS 

Pondelok Trnava, študijná skupina - kniha Genezis     18:30 hod. 

Utorok Sereď, študijná skupina – Evanjeliá (on line)     19:00 hod. 

Streda Trnava, študijná skupina – Evanjeliá (on line)    19:00 hod. 

Štvrtok Modlitebné stretnutie (on line)       19:30 hod. 

Stretnutie učiteľov sobotnej školy (on line)     20:30 hod. 

Piatok  Piešťany, študijná skupina – Evanjeliá (on line)    19:00 hod. 

Sobota:  Sobotná škola v skupinách        09:00 hod.

  Kázanie z Božieho slova (+on line/ trnava.casd.sk/ YouTube kanál) 10:45 hod. 
 

 

Citáty: 

„Boh ťa nielen stvoril, ale ťa aj zveril do ochrany tebe samému. Maj to na pamäti 

a nezneuctievaj to, čo ti bolo zverené.“ (Epiktetos, grécky filozof, 55-135 nl.) 

„Sme to, čo opakovane robíme. Dokonalosť preto nie je čin, ale zvyk.“ 

(Aristoteles, grécky filozof, 384-322 pnl.) 

 

TURISTIKA FEBRUÁR 
Ďalší turistický výlet plánujeme v nedeľu 13.2. 2022. Trasa: Naháč – Lažteky – 

Dechtice. Dĺžka 11 km, výstup 197 m, zostup 266 m. cca 3,5 hod. Stretneme sa na 

 autobusovom nádraží v Trnave. Odchod autobusu 7:55 hod. Návrat do Trnavy cca 13:30 

hod. 
 

NARODENINY VO FEBRUÁRI: 
„Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie 
do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?“ 
(Matúš 6,26) 
 

Trnava        Sereď a Piešťany 

6.    Vladislav Kaba      20.  Martina Drličková 

20.   Andrea Podsedníková    1. Agnesa Hajdušková 
27. Gabriela Farkašová     10. Marta Siváková 
29. Mária Kontárová     11.  Jozef Hajdušek 
 

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: Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com 

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA 

  TT ADVENT    FEBRUÁR 2022 
 

SPRAVODAJ  PRE  ZBORY  TRNAVA,  SEREĎ  A  PIEŠŤANY 

 

 
Ben carson: Bez statočnosti nie je sloboda 

Dr. Ben Carson (pozn.: asd neurochirurg,  autor knihy Zlaté ruky) povedal na 

summite o zdraví vo Phoenixe (9.1.2022): Nie som politik. Politici robia veci z 

politických dôvodov, ja robím veci, pretože verím v princíp. Takto to robím rád.  

Niektorí ľudia hovoria, že Amerika je systémovo rasistická. Ak je to pravda, 

prečo ľudia stoja v rade, aby sa sem mohli dostať? Neverte všetkému, čo 

počujete. Naše kresťanské hodnoty nás učia, ako sa správať k blížnemu. Iní 

hovoria: „znič svojho suseda, ak s ním nesúhlasíš“. Je to zlé. Ľudské srdce je 

veľmi zlé, ale vzťah s Bohom nás mení. Americká ústava bola inšpirovaná 

slobodou, to ale obmedzuje vládu. Sú stredobodom záujmu Ameriky ľudia alebo 

vláda? Podľa ústavy je Amerika riadená ľuďmi a pre ľudí. 

Marxisti prichádzajú do stabilnej situácie a narúšajú ju. Vyvinú sa z obetných 

baránkov. Potom začnú démonizovať a kladú obmedzenia. Chce to len malú 

predstavivosť, aby sme videli, ako sa to deje v našej krajine práve teraz. 

Ako kresťania musíme hovoriť za tých, ktorí nemôžu hovoriť sami za seba. 

V Amerike bolo potratom zabitých šesťdesiat miliónov detí. Neviem, či ste 

niekedy sledovali potrat. Sledoval som ultrazvuky potratov. Môžete vidieť 

končatiny, tlkot srdca. Rúrka sa vnáša do maternice. Niekedy sa dieťa vzdiali od 

trubice. Potom je zabité a odstránené a zlikvidované. 

Naša vláda hovorí, že sa nestará o vaše náboženské presvedčenie. Sme (alebo 

sme boli) jeden národ pred Bohom. Stvoriteľ je spomenutý v Deklarácii 

nezávislosti. Národný deň modlitieb bol ustanovený v roku 1972. Treba viac 

modlitieb, nie menej. Postavte sa za slobodu. 

George Washington bol známy ako nepriestrelný muž. Mnoho ľudí sa ho 

pokúsilo zastreliť počas francúzsko-indiánskej vojny. Po bitke Washington 

napísal list svojmu bratovi, v ktorom otvorene priznal: „Všemocným konaním 

Prozreteľnosti som bol chránený nad všetku ľudskú pravdepodobnosť alebo 

očakávanie. Mal som štyri guľky v kabáte a dva kone podo mnou postrelili, 

napriek tomu som vyviazol bez zranení, hoci smrť zasiahla mojich spoločníkov, 

ktorí stáli okolo mňa!" O pätnásť rokov neskôr starý, uznávaný indiánsky 

náčelník vyhľadal Washingtona. Náčelník, ktorý proti nemu viedol Indiánov 
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v bitke pred pätnástimi rokmi, prezradil, čo bolo v zákulisí konfliktu: "Zavolal 

som svojich mladých bojovníkov a povedal som: Poznačte si toho vysokého a 

odvážneho bojovníka [Washington]. Konajte rýchlo, nech je váš cieľ istý a on 

zomrie. Naše pušky boli pripravené. Pušky, ale míňali cieľ, všetko bolo márne, 

sila mocnejšia než my ťa chránila. Videli sme, že si pod zvláštnou ochranou 

Veľkého Ducha, a prestali sme na teba strieľať. Prišiel som vzdať hold mužovi, 

ktorý je v nebi obzvlášť obľúbený a ktorý nikdy nemôže zomrieť v boji." Tento 

príbeh nie je v učebniciach, pretože nebol politicky korektný. Politická 

korektnosť je kopa odpadu. Boh sa nám nevnucuje. Chce zachraňovať ľudí 

v Amerike a vo svete. 

Potom vyrozprával príbeh o operácii muža s neoperovateľným nádorom 

v mozgovom kmeni. Myslel si, že muž zomrel počas operácie, keďže 

neurotransmisia prestala. Po operácii odišiel domov veľmi znechutený. Na druhý 

deň však videl muža sedieť na posteli a rozprávať sa s ľuďmi. Táto skúsenosť 

naučila Bena, že skúsenosti a zručnosti majú svoje miesto, ale Boh je ten, kto 

dohliada na záležitosti tohto života. Odvaha pochádza od Boha, odtiaľ ju 

potrebujeme získať. Deje sa veľa vecí, ktoré nedávajú zmysel. Vláda ignoruje 

prirodzenú imunitu. Prirodzená imunita bola akceptovaná už od občianskej 

vojny, ale dnes to nie je uznané kvôli politickej agende. 

Pokiaľ ide o vakcíny, jedna nevyhovuje všetkým. Pre starších ľudí môže byť 

vakcína prospešná. Mladí ľudia majú rizikový faktor 0,02. Absolútne nie je 

dôvod, aby sa dali očkovať, a ešte menší dôvod im to nútiť. mRNA je nová 

technológia. Pri tejto vakcíne je väčšie riziko. Pamätajte, že vláda vás nemôže 

zachrániť. Postavte sa za slobodu. Slobodu pre ľudí, aby mohli používať prírodné 

prostriedky. Slobodu pre terapiu životným štýlom. Slobodu rozhodnúť sa, čo sa 

dostane do vášho tela. 

Dve skupiny ľudí žijú o sedem rokov dlhšie ako väčšina Američanov -

Adventisti siedmeho dňa a Mormóni. Čo zachová slobodu pre vaše deti a 

vnúčatá? A nás? Musíme prinášať obete. Predstavte si druhú svetovú vojnu a deň 

D. Prečo museli 19-21 roční chlapci zomierať? Urobili to pre nás, pre slobodu. 

Postavíme sa dnes? „Áno, a všetci, ktorí chcú žiť zbožne v Kristovi Ježišovi, budú 

prenasledovaní“ (2Tim 3,12). Amerika je krajina slobodných a domovom 

statočných. Pamätajme, že nemôžeme byť slobodnou krajinou, ak nie sme 

domovom statočných. 

 https://www.fulcrum7.com/news/2022/1/8/dr-ben-carson-presentation-to-phoenix-health-summit 

 
biblické názory súdené ako „nenávistné prejavy“ 

Fínsko stavia kresťanov pred súd za ich vieru. V súdnom prípade s ďalekosiahlymi 

dôsledkami sú pastor a členka fínskeho parlamentu súdení za prejavy svojej viery. Juhan 

Pohjola (pastor) čelí trestnému stíhaniu za vyučovanie kresťanského slova. Pohjola slúžil 

malým zborom a celý život pracoval na budovaní pevnej siete kostolov po celom Fínsku. 

Mnohé zo skromných zborov začali s hŕstkou ľudí, ktorí sa schádzali na štúdium Biblie, 

spievali piesne a modlili sa. Pohjolovo životné dielo však čelí krutej skúške 

prenasledovania, keď sa on a fínska poslankyňa Päivi Räsänen 24. januára dostanú pred 

súd. Aké je obvinenie voči Pohjolovi a Räsänen? Prejavy nenávisti. Magazín Federalist 

napísal: Räsänenovej údajné zločiny v krajine, ktorá tvrdí, že zaručuje slobodu prejavu a 

náboženstva, zahŕňajú zdieľanie obrázku biblického verša prostredníctvom sociálnej 

siete. Možné tresty v prípade dokázania viny zahŕňajú peňažný trest a až dva roky 

väzenia. 

Hoci všetky európske krajiny majú tieto zákony o nenávistných prejavoch a tieto 

zákony o nenávistných prejavoch sa čoraz častejšie používajú proti občanom za veci, 

ktoré hovoria, toto je prvýkrát, čo sme skutočne videli ako kresťania čelia trestnému 

stíhaniu za zdieľanie svojich biblických názorov,“ povedal Coleman. (autor článku) 

Je to bezprecedentné. V Európe sme nezaznamenali útoky na slobodu prejavu na tejto 

úrovni, a preto sú to mimoriadne dôležité prípady nielen pre obyvateľov Fínska a Päivi 

Räsänen, ale pre celú Európu. Ak to bude robiť jedna jurisdikcia, nepochybne to uvidíme 

aj v iných jurisdikciách.“ Takéto zákony o „nenávistných prejavoch“ existujú v každej 

európskej krajine a západných krajinách, ako je Kanada a Austrália, a pochádzajú zo 

sovietskeho vplyvu. Coleman ich nazval „spiace zákony“ a povedal, že v iných krajinách 

„môžu byť použité kedykoľvek, rovnako ako vo Fínsku. Ľudia sa musia zmobilizovať 

proti týmto zákonom a zvrátiť ich.“ 

Päivi Räsänen a Pohjola sú obvinení z „nenávistných prejavov“ za napísanie a 

vydanie 24-stranovej brožúry z roku 2004, ktorá vysvetľuje základnú kresťanskú teológiu 

o sexe a manželstve, ktorá vyhradzuje sex výlučne pre manželstvo, ktoré môže 

pozostávať len z jedného muža a jednej ženy. Fínsky prokurátor tvrdí, že stáročné 

kresťanské učenia o sexe „podnecuje nenávisť“ a porušuje zákonné preferencie pre 

vládou privilegované skupiny. Pre krajinu, ktorá údajne verí v slobodu prejavu a 

náboženstva, nie je toto stíhanie nič iné ako hon na čarodejnice. 

Inštitúcia obhajujúca konzervatívne zásady života American Conservative uviedla: 

Päivi Räsänen je členkou fínskeho parlamentu z Kresťanskodemokratickej strany a 

praktizujúcou luteránkou. Čelí tiež vyšetrovaniu z prejavov nenávisti za to, že verejne 

spochybnila rozhodnutie svojich cirkevných predstaviteľov potvrdiť podporu LGBT. 

Fínska polícia teraz rozšírila vyšetrovanie, aby zvážila obvinenia proti nej v súvislosti 

s brožúrou z roku 2004, ktorú napísala na obranu tradičného učenia luteránskej cirkvi 

o manželstve. Stojí za zmienku, že Räsänen napísala túto brožúru sedem rokov predtým, 

ako bola LGBT pridaná do národného zákona o nenávistných prejavoch ako chránená 

skupina. Už raz ju vyšetrovali kvôli brožúrke a očistili ju – no teraz sa podrobí ďalšiemu 

vypočúvaniu. 

Organizácia Alliance Defending Freedom International poskytuje právnu podporu pre 

prípady a poznamenala, že ide o vážne nebezpečenstvo pre slobodu prejavu. 

https://www.fulcrum7.com/news/2021/12/20/speaking-of-religious-liberty-the-bible-is-on-trial-in-finland-

for-hate-speech 


