Služba kázania pri sobotných bohoslužbách
JÚL
Miesto/deň

2.

9.

16.

23.

30.

Bratislava 1
Bratislava 2
Petržalka
Dúbravka

M. Riečan
D. Novomeský

M. Riečan
B. Soós
BA1
BA2

K. Badinský
M. Riečan
B. Soós
BA2

H. Bodenmann
J. Obrcian

BA1
BA2

L. Dobrovič
K. Badinský
v Dúbravke
A. Vrbanová

Miesto / deň

6.
Mar. Turčan
K. Badinský
BA1
BA2

13.
K. Badinský
S. Bielik
BA1
BA2

BA1
BA2

AUGUST
Bratislava 1
Bratislava 2
Petržalka
Dúbravka

20.
M. Riečan
J. Valky
K. Badinský
v Petržalke

Pravidelné týždenné stretnutia:
Pondelok:
biblické štúdium, kniha Skutky ap.
Streda:
modlitebné stretnutie seniorov
Štvrtok:
cvičenie – fitness
Sobota:
stretnutie učiteľov sobotnej školy
Sobotná škola – štúdium Božieho slova
kázanie Božieho slova

27.
M. Majer jun.
M. Riečan
BA1
BA2

Dúbravka
Ferienčíkova
Ferienčíkova

18:30 hod.
10:00 hod.
17:00 hod.
08:40 hod.
09:30 hod.
10:50 hod.

Dôležité dátumy a podujatia

Júl
3. - 10.
14.7. - 7.8.
15. - 24.
17. - 24.
24. - 31.
31.7. - 7.8.
August
14. - 21.
14. - 21.
31.8. - 4.9.

Single, SoNS
Youth for Jesus
Camporee
Letný tábor zdravia 1
Týždeň duchovnej obnovy
Týždeň manželských dvojíc

Ježonky, Visalaje, ČR
Uherské Hradiště, ČR
Suchá dolina
Monkova dolina, Vysoké Tatry
Sátoraljaújhely, Maďarsko
Orlické hory, ČR

Letný tábor zdravia 2
Kongres mládeže
Výročný seminár KE

Podhájska
Podskalie
Ježonky, Visalaje, ČR

MODLITBY

Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv
Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. (1. Ján 1,7)
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JÚL - AUGUST 2016

NAJVÄČŠIE SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ

Náboženstvá sú jedným z najdôležitejších hýbateľov vývoja ľudstva. Na jednej
strane sa snažia konať dobré a prospešné veci, na strane druhej v nich nájdeme
tmárstva a vojny. K nejakej inštitucionalizovanej viere sa hlási 85 % svetovej
populácie, takže tento fenomén sa nedá prehliadať. Ako je to s náboženstvami
sveta v 21. storočí?
1. KRESŤANSTVO

Počet vyznávajúcich: 2,2 mld.
Obdobie vzniku: prelom letopočtu
Oblasti: Európa, Rusko, severná a južná Amerika, stredná a Južná Afrika,
Oceánia, Austrália.
Asi máloktorá iná postava zasiahla do dejín toľko ako Ježiš z Nazaretu. Práve na
základe jeho filozofie vzniklo náboženstvo, ktoré v súčasnosti vyznáva takmer
tretina všetkého ľudstva. Napriek určitým rozdielom medzi jednotlivými
cirkvami sa kresťania zhodujú v tom, že existuje len jeden Boh, avšak 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 vzťahu veriacich a cirkvi, od čoho sa
odvodzujú aj rôzne cirkevné organizácie. Staršie cirkvi - katolícka a pravoslávna
- sú organizované hierarchicky, a to buď s jediným najvyšším predstaviteľom,
ktorým je u katolíkov pápež, a u pravoslávnych patriarcha - nie pre celý svet ale
pre časť územia, napr. štátu. Protestantské cirkvi sa delia na cirkvi episkopálne
(anglikáni, luteráni), kde je väčšia skupina miestnych cirkví podriadená
biskupovi, a cirkvi presbyteriálne, kde je každý zbor do značnej miery
samostatný a len niekde si zástupcovia zborov volia predstavenstvo, napr.
národných cirkví. Najmä v USA nájdeme mnoho úplne nezávislých kresťanských
cirkví. Medzi európske krajiny, kde sa takmer 100 % obyvateľstva hlási ku
kresťanstvu, patrí napr. Poľsko, Španielsko, Írsko, Dánsko a Rumunsko.

2. ISLAM

4. ČÍNSKE TRADIČNÉ NÁBOŽENSTVÁ (taoizmus, konfucianizmus)

Počet vyznávajúcich: 1,6 mld.
Obdobie vzniku: 7. st. po Kr.
Oblasti: západná, stredná a juhovýchodná Ázia a severná Afrika
Hoci sa to v súčasnosti na prvý pohľad nezdá, islam má s kresťanstvom, ale aj
judaizmom, mnoho spoločných vecí. Ako židovský Starý Zákon, tak Ježiš
Kristus, hrajú vo vyznaní moslimov významnú úlohu. Podľa islamskej tradície
však Židia a kresťania skreslili zjavenia dané Bohom skrze prorokov, a to buď
zmenou textu, nesprávnou interpretáciou, alebo obojím. Prorok Mohamed,
ktorému podľa moslimov Boh nechal zjaviť posvätnú knihu Korán, sa tak vracia
k pôvodnej viere, ktorú už vyznávali predchádzajúci proroci islamu, okrem iného
Abrahám, Mojžiš a tiež Ježiš Kristus. Islam nie je jednotný, delí sa na dva hlavné
prúdy. Ten silnejší - okolo 85 % - predstavujú sunniti. Druhý tvoria šiiti, ktorí sú
sústredení predovšetkým v Iráne. K rozštiepeniu islamu došlo už hneď po
Mohamedovej smrti, počas bojov o uznanie jeho nástupníkov. Často sa hovorí o
tom, že islam nie je tolerantný. V islamskom svete je navyše extrémizmus často
živený mocenskými a politickými záujmami. V niektorých krajinách (Irán,
Saudská Arábia, Pakistan alebo Kuvajt a iné) je islam štátnym náboženstvom
ako aj základom zákonodárstva.

Počet vyznávajúcich: 400 mil.
Obdobie vzniku: 4. -3. st. pr. Kr.
Oblasti: Čína
Filozoficko-náboženské smery vznikali aj v Ríši stredu. Za zakladateľa taoizmu
je považovaný Lao-c', hoci existencia tejto postavy nebola nikdy historicky
doložená. Je možné, že autorstvo jeho diela patrí viacerým ľuďom. Taoizmus
necháva veci, tak, ako sú. Tao na veci nepôsobí, ani sa do nich nemieša, ale
ponecháva ich vlastnému vývoju, a tak dosiahne výsledok prirodzene. Múdrosť
podľa Lao-c' nie je to isté ako poznanie a chytrosť. Pravá múdrosť má spočívať v
prázdnej mysli, zbavenej poznania, lebo vedenie a poznanie sú zavádzajúce.
Podľa legendy sa Lao-c' mal stretnúť aj s ďalším významným mysliteľom tej
doby, Konfuciom. Ten kládol dôraz na zodpovednosť, pozitívny postoj k svetu,
ale aj podriadenosť poriadku. Čínske náboženstvá sa od tých európskych v
mnohom líšia. Nie sú inštitucionalizované v podobe cirkví, obrady typu omší sa
tu nekonajú. Komunistická Čína sa snažila tradičné náboženstvá vykoreniť,
zvlášť tvrdo v tomto ohľade postupoval Mao Ce-tung. V súčasnosti sú represie
miernejšie a záujem o tieto smery medzi Číňanmi narastá. A nielen medzi
Číňanmi, taoizmus preniká aj do západného sveta.
5. BUDHIZMUS

3. HINDUIZMUS

Počet vyznávajúcich: 1,2 mld.
Obdobie vzniku: 1. tisícročie pr. Kr.
Oblasti: India
Hinduizmus nie je náboženstvom v západnom slova zmysle. Sami hinduisti ho
vnímajú skôr ako poňatie vesmírneho poriadku, zákonov prírody a spoločnosti.
Ide teda skôr o nábožensko-sociálny systém, ktorý v sebe zahŕňa právne a
spoločenské normy. Väčšina hinduistov vyznáva vieru, že stvoriteľom sveta bol
boh Brahma. Vzhľadom na to, že hinduisti nevnímajú čas lineárne, ale cyklicky,
veria, že svet je periodicky ničený a znovu obnovovaný. Základnou myšlienkou
hinduizmu je náuka o reinkarnácii. Ľudská duša sa podľa nej po smrti znova
narodí do iného tela. Človek si svojimi činmi vytvára buď dobrú alebo zlú karmu,
ktorá sa postupne hromadí. Boh v tomto ohľade nehrá žiadnu rolu, podľa
hinduistov tak skrátka fungujú prírodné zákony.

Počet vyznávajúcich: 350 mil.
Obdobie vzniku: 5. storočie pr. Kr.
Oblasti: India, Srí Lanka, juhovýchodná a východná Ázia
Budhizmus sa v poslednej dobe medzi Európanmi stal módnou záležitosťou.
Siddhártha Gautama, známy pod menom Budha, by sa nad tým asi pousmial.
Budhizmus je označovaný ako ateistické náboženstvo, hoci v mnohých
budhistických textoch sa možno stretnúť s bytosťami, ktoré nežijú priamo na
tomto svete. Ale aj tieto bytosti sú nakoniec smrteľné. Ako ateistické
náboženstvo možno budhizmus označiť tiež preto, že na dosiahnutie oslobodenia
nie je potrebná viera v boha. Budhizmus odmieta kastový systém, ktorý
presadzujú hinduisti, a naopak hlása oslobodenie od utrpenia v podobe
nekonečného kolobehu života a smrti. Mierumilovná budhistická filozofia nie
každému vyhovuje, najmä čínskym vládnym miestam. Čína už od roku 1959
protiprávne okupuje Tibet, kde sa nachádzajú významné budhistické centrá. Hoci
sa Tändzin Gjamccho, 14. dalajláma, stretáva vo svete s podporou, Tibeťania a aj
miestni budhisti sú naďalej prenasledovaní.

