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Pôda L.

Duchoňová A.

Popovič O.
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9:00
13:30

Lacika R.

Popovič O.

Balog O.

Ulrichová I.

18. 5. – kazateľ R. Lacika - dovolenka
18. 5. – 20. 5. – kazateľ O. Popovič je pracovne odcestovaný na KD v Bózsve

Zborové oznamy

KONCERT „NA DOSAH RUKY“
Koncert „Na dosah ruky“. Martin Pollák & band(a). Hosť: Petra Polláková
Kedy: 4. 5. 2019 o 18.00 h. Kde: Átrium klub Zuzkin Park 458/4
Zborová knižnica
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená: Streda: 16.00 – 18.00 h/
Sobota: 16.30 – 17.30 h.
Internetová stránka zborovej knižnice je: www.krestanska-kniznica.sk
Štúdium Biblie
Každý utorok o 18.00 h na Tajovského 8 pokračujeme v štúdiu knihy Rimanom.

Západy slnka:
03. 05.
10. 05.
17. 05.
24. 05.
31. 05.

19:51
20:01
20:11
20:20
20:27

Údaje o západe slnka
sú prevzaté z
http://www.sunrisesunset.
com/calendar.asp

a platia pre geografickú
polohu mesta Košice.

Štúdium Genesis
Každú stredu o 18. 00 h na Tajovského 8 študujeme knihu Genesis.
Cyklus prednášok: Po stopách velikánov dejín
Od 31. 5. do 2. 6. 2019, vždy o 18.00 h na Hlavnej 68, bude cyklus prednášok, ktoré bude prednášať
Marek Riečan.
1. prednáška: Príbeh Exodu – vyslobodenie židovského národa z otroctva
2. prednáška: Tutanchamón – chlapec, ktorý sa stal faraónom
3. prednáška: Vespasianus – vojak, ktorý sa stal cisárom

Zbory Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Kontakt

Košice 1:
Košice 2:
Poproč:
Čakanovce:

Zodpovedný kazateľ: Oliver Popovič
Mobil: 0915 656 694
e-mail: opopovic@casd.sk

Tajovského 8
Hlavná 68
Nová 7
Čakanovce 63

http://kosice.casd.sk

Kancelária v Košiciach:
Telefón: 055 6220 918
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Máj 2019

Zbory :

Program pobožností na máj 2019

Zmena začiatku piatkových pobožností
V mesiacoch máj, jún, júl a august sa začiatok piatkových pobožností presúva
na 19.00 hod.

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 24. ročník

Kazateľ: Rastislav Lacika
Telefón: 055 3813 095, Mobil: 0917 207 073
e-mail: rastislavlacika@gmail.com

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

„A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.“
Efezanom 4,32
Pretože chceme byť cirkvou, ktorá rastie vo všetkých oblastiach svojho života, predkladáme túto
víziu:
CIRKEV KAŽDODENNE OTVORENÁ BOHU A ĽUĎOM
v reflexii a ochote k zmene
v prijímaní a starostlivosti
v odpúšťaní a slušnosti
v autenticite a zrozumiteľnosti
v nezištnej službe
Veríme, že vízia otvorenej cirkvi sa môže prejavovať nasledovne:
- v osobnom živote:

nechávam sa Bohom viesť, obdarovať a použiť v službe

som osobne zodpovedný/á za svoj duchovný život, za svoj zbor a za vernosť vo všetkých
oblastiach kresťanského správcovstva

dávam novú šancu človekovi, ktorého nemám rád

mám odvahu priznať vlastnú chybu a ospravedlniť sa

jednám slušne s inak zmýšľajúcimi a všelijako odlišnými ľuďmi
- v zborovom spoločenstve:

zapojujeme neaktívnych členov do služby podľa ich duchovných darov

prejavujeme záujem a staráme sa o členov dlhodobo nenavštevujúcich bohoslužby

zapojujeme sa do pastoračnej starostlivosti

jednáme zodpovedne voči Božiemu stvoreniu

spolupracujeme s lokálnymi organizáciami na rozvoji miestnej komunity
- v celej našej cirkvi:
hľadáme konkrétne formy služby reflektujúce:

vedenie Ducha svätého

rôznorodosť duchovného obdarovania

lokálne potreby spoločnosti (napr. kaplánska služba, sociálna služba, práca s deťmi,
pastoračná asistencia atď.)

príležitosti plynúce zo spolupráce s inými organizáciami, samosprávou a pod.
„Cirkev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútorne i navonok rástla, žila v bázni pred
Pánom a povzbudzovaná Svätým Duchom vzrastala počtom.“
Skutky 9,31
Zdroj www.casd.sk
Váš kazateľ, Rastislav Lacika
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„Ten, ktorý
neušetril
svojho
vlastného
Syna, ale
vydal ho za
nás
všetkých,
ako by
nám
nedaroval
s ním
všetko?“
Rimanom 8,32

Keď’ pochybujeme o Božej láske a nedôverujeme jej
zasľúbeniam, zneuctievame Boha a zarmucujeme jeho
Svätého Ducha. Ako by sa cítila matka, keby sa jej deti
stále na ňu sťažovali, hoci celým svojím životným
úsilím uprednostňovala ich záujmy a starala sa o ich
pohodlie? Predstavte si, keby pochybovali o jej láske,
ako veľmi by to zarmútilo jej srdce. Ako by sa cítil
ktorýkoľvek rodič, keby sa k nemu takto zachovali jeho
deti? A ako môže hľadieť’ na nás náš nebeský Otec,
keď’ nedôverujeme jeho láske, ktorá ho viedla k tomu,
že dal svojho jednorodeného Syna, aby sme mali život?
Apoštol píše: „Ten, ktorý neušetril svojho vlastného
Syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám
nedaroval s ním všetko?„ Rimanom 8,32. A predsa,
koľkí svojimi skutkami, ak nie slovami, vravia: „Pán
tým nemieni mňa. Snáď miluje iných, ale mňa nie“.
To všetko škodí tvojmu duchovnému životu,
pretože každé pochybovačné slovo privoláva satanove
pokušenia, umocňuje v tebe nedôveru a zarmucuje
anjelov, ktorí ti slúžia. Keď’ ťa satan pokúša, nevyjadri
ani slovo pochybnosti či nedôvery. Ak sa odvážiš
otvoriť’ dvere jeho našepkávaniu, tvojej mysle sa
zmocní nedôvera a vzdorovité pochybovanie. Každé
tvoje pochybovačné slovo ovplyvní nielen teba samého,
ale bude aj semenom, ktoré vyklíči a prinesie ovocie v
živote iných a možno sa už ani nepodarí zneškodniť’
vplyv tvojich slov.
Ty sám sa možno zotavíš z pokušenia a dostaneš sa
zo satanovho osídla, ale tí, čo ich zasiahol tvoj vplyv,
nebudú schopní vymaniť’ sa z nevery, ktorú si v nich
podnietil. Preto je dôležité, aby sme hovorili len o tom,
čo dáva duchovnú silu a život!

EGW. CK, str. 79.

Výbuch bomby na Srí Lanke minul vedúceho adventistického predstaviteľa len o niekoľko minút
Delbert Pearman, predseda cirkvi adventov s.d. na Srí Lanke si bol v nedeľu 21. apríla zabehať na svojej obvyklej trase
v hlavnom meste Colombo. Tento deň sa mal zúčastniť na výborových stretnutiach v priestoroch cirkevnej misie, ale stretnutia boli
nečakane odložené. Plánoval teda využiť čas na cvičenie – futbal, ale z nevysvetliteľných dôvodov sa cítil unavený a rozhodol sa
ísť domov.
Na ceste domov Pearman prechádzal okolo rímskokatolíckeho kostola St. Anthony’s Shrine. Prišiel domov a usadil sa
v domnienke, že bude mať pokojnú nedeľu.
Za krátku chvíľu bol tento pokoj narušený siedmimi samovražednými výbuchmi, ku ktorým došlo takmer naraz, krátko po 8:45 hod
po celej krajine. Viac ako 320 ľudí zomrelo a viac ako 500 ľudí bolo zranených.
Cieľom výbuchov boli tri kostoly a štyri hotely. Pearman v túto nedeľu prešiel na svojej trase okolo troch týchto miest. Hotel
Shangri-La sa nachádza v parku, kde pôvodne plánoval hrať futbal. A kostol St. Anthony’s Shrine vybuchol len niekoľko minút
potom, čo prešiel okolo neho.
Pearman začal svoje súčasné funkčné obdobie v októbri 2018, ale na Srí Lanke slúžil už pred 22 rokmi počas občianskej vojny.
„Takéto bombové útoky boli časté, ale nie takého rozsahu za jeden deň,“ poznamenal.
Jedným zo siedmich cieľov bol aj rímskokatolícky kostol St. Sebastian’s v meste Negombo, 37 míľ severne od Colomba.
Adventistická medzinárodná škola Negombo (AIS) sa nachádza 200 metrov od tohto kostola. Na prekvapenie administrátorov,
škola nebola poškodená.
Zatiaľ nie sú žiadne správy o stratách na životoch, zraneniach alebo škodách na majetku medzi adventistami, ale jeden pracovník
cirkevnej misie na Srí Lanke (SLM) stratil následkom výbuchu siedmich členov svojej rodiny.
Videá poľského adventistického YouTubera vedú ľudí ku krstom
Greg Sereda je adventistický YouTuber, ktorý vyrába kresťanské videá. Jeho kanál Bible Flock Box má vyše 400 000 odberateľov
a jeho videá majú 44 miliónov zhliadnutí.Sereda dostáva každý deň správy od ľudí z celého sveta, ktorí reagujú na jeho videá správy o tom, ako sa zmenil ich život. Ľudia mu píšu, že jeho videá im pomohli lepšie porozumieť Biblii, pomohli im zvíťaziť v
rôznych bojoch s hriechom a dokonca im pomohli nájsť miestny adventistický zbor. Sereda na svojom kanáli otvorene podporuje
Cirkev adventistov siedmeho dňa a povzbudzuje ľudí, aby chodili na adventistické bohoslužby.
Nedávno Sereda dostal pozvanie od pastora zboru v Tauntone v Anglicku, aby sa zúčastnil krstu jedného muža - Leonarda
Doela, ktorý sleduje jeho kanál Bible Flock Box.
Po Doelovom krste mal Sereda tú česť podeliť sa o svoju skúsenosť. Hovoril o svojom živote poznačenom drogami, trestnou
činnosťou a väzením, ktorý žil predtým, než sa stal kresťanom.
Potom pastor Valente vyzval ostatných prítomných, aby neváhali s rozhodnutím pre krst, ak tak ešte neurobili. Na výzvu
zareagovalo niekoľko ľudí. Štyria z nich boli opäť ľudia, ktorí sa zúčastnili krstného obradu na základe Gregovej video-pozvánky.
"Kresťanom som sa stal vo veku 23 rokov," hovorí Greg. „V Spojených štátoch som si odpykal deväťročný trest odňatia slobody
za drogové a ozbrojené trestné činy. Začal som čítať Bibliu a navštevovať kresťanské bohoslužby. Na začiatku môjho uväznenia
som prijal Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa a to zmenilo môj život. Na konci prvého roku môjho uväznenia som si prečítal knihu
Veľký spor vekov od Ellen Whiteovej, a potom som sa stal adventistom siedmeho dňa.
Sereda začal nahrávať videá na YouTube začiatkom roku 2011 po tom, čo bol prepustený z väzenia a presťahoval sa do Poľska.
Podľa jeho slov, "je to najlepší nástroj na evanjelizáciu, aký som kedy použil."
AWR vyzvalo afrických producentov k praktickej skúsenosti v rámci programu Total Member Involvement
Adventist World Radio (AWR) zorganizovalo stretnutie viac ako 90 rozhlasových producentov z takmer 30 afrických krajín do
mesta Arusha v Tanzánii na dvojtýždňové školenie a evanjelizáciu, ktoré viedli k 1500 krstom.
Počas dvoch týždňov mal každý účastník možnosť precvičiť si kázanie. Tím AWR ich každé ráno školil, ako sa majú nabudúce
zlepšiť. V popoludňajších hodinách boli účastníci vyslaní kázať na miesta v okolí mesta Arusha. Niektorí z nich nikdy predtým
nekázali, ale všetci sa zhodli na tom, že je to silný zážitok.
Podľa Raya Allena, generálneho viceprezidenta AWR, cieľom myšlienky bolo skombinovať rozhlasové vysielanie s iniciatívou
TMI.
V mene vedenia cirkvi v Tanzánii, David Makoye, tajomník Unijného združenia severnej Tanzánie, poďakoval AWR za ich úsilie:
„Zapálili ste tu evanjelizačný oheň a my budeme vždy pamätať, že toto je láska v akcii. Ďakujem vám za vašu obeť. Keď pôjdeme
do neba, mnohí Tanzánčania vás budú hľadať, aby vás pozdravili.“
V duchu „Total Member Involvement“ (TMI) a „From Broadcast to Baptism“ je AWR odhodlaná zriadiť v Afrike mnoho
rozhlasovývh VKV staníc. Napriek tomu, že v niektorých regiónoch Afriky je vysoká miera adventistov, stále existuje mnoho
bielych oblastí, v ktorých je rádio stále preferovaným médiom. Niet pochýb o tom, že vlny AWR pripravujú cestu pre budúcich
evanjelistov.
Snaha o znovuzriadenie zboru v Mostare – Bosna a Hercegovina
Adventistický zbor v Mostare úplne zmizol počas balkánskej krízy v 90. rokoch 20. storočia. Teraz sa dvaja mladí zakladatelia
zborov, s podporou združenia a členov cirkvi, usilujú o znovu zriadenie zboru v tomto historickom meste v centre Bosny a
Hercegoviny.
„Život Plus“ je ich najnovšou iniciatívou. Ide o víkend prednášok o životnom štýle spojených s veľtrhom zdravia, ktoré priťahujú
pozornosť a účasť Chorvátov aj moslimov z viac ako 100 000 obyvateľov mesta bez adventistickej modlitebne. V oblasti tohto
mesta žijú len štyria adventisti a jeden z nich žije priamo v Mostare. Je to veľmi tradičné mesto, ktoré bolo pre adventistov vždy
výzvou.
Na akcii prednášal Dr. Chidi Ngwaba, expert v oblasti životného štýlu z Anglicka, o cukrovke, depresii, o srdcových ochoreniach
a o tom, ako zmeny v životnom štýle môžu zlepšiť a zvrátiť tieto stavy. Veľtrh zdravia bol organizovaný vo veľkom nákupnom
centre TC Bingo, ktoré denne priťahuje stovky ľudí, ale najmä v nedeľu, kedy sa konal samotný veľtrh.

Správy AIS sú prevzaté z http://news.adventist.org

