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1. 6.

8. 6.

15. 6.

22. 6.

29. 6.

Piatok
(Košice 1)

19:00

Prdnáška KE 2

Sverlovič P.

Lacika R.

Ulrichová I.

Popovič O.

Košice 1

9:00
15:00

Lacika R. VP
Riečan M.

Prenos
Slávnostnej
bohoslužby

Popovič O.
Popovič O.

Turcer J. ml.
Turcer J. ml.

Pôda L.
Kažová I.

Košice 2

9:00

Popovič O.

KE 1

Lacika R.
Detská
bohoslužba

Butala J.

Kmec B.

Poproč

9:00

Riečan M.

KE 1

Duchoňová A.

Popovič O. VP

Ulrichová I.

Čakanovce

9:00
13:30

KE 1

KE 1

Ulrichová I.

KE 1

Popovič O.

20. 6. – 11. 7. – kazateľ R. Lacika je na dovolenke

Zborové oznamy

Štúdium Biblie
Každý utorok o 18.00 h na Tajovského 8 pokračujeme v štúdiu knihy
Rimanom.
Štúdium Genesis
Každú stredu o 18. 00 h na Tajovského 8 študujeme knihu Genesis.

Západy slnka:
31. 05.
07. 06.
14. 06.
21. 06.
28. 06.

20:27
20:34
20:39
20:41
20:42

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

com/calendar.asp
POBYT V HERĽANOCH GENERÁCIA 50+
a platia pre geografickú
Srdečne vás pozývame na jesenný pobyt v Herľanoch v dňoch 13. - 15. októbra
polohu mesta Košice.
2019 (nedeľa – pondelok – utorok)
Program a témy
PRÍRODA, ODDYCH: Les, park, svieži vzduch, zeleň, vychádzky, Nordic walking (Severská chôdza)
PRÍRODA, ODDYCH: Ranné zamyslenia, spevy v sprievode gitary, priateľstvá, psychologická téma:
Vďačnosť
SPOLOČNÉ ČÍTANIE: z knihy Clifforda Goldsteina: Narušená rovnováha, podnety, rozhovory
JA A ZBOROVÉ SPOLOČENSTVO: Úryvok z knihy: Tim Lale, Pat Habada: Ti, kteří se vrátili, rozhovor
na danú tému.
ČAKÁ NÁS: Ubytovanie hotelového typu a celodenná vegetariánska strava. Pobyt je dotovaný. Zostáva
zaplatiť 30 € / 1 osoba v termíne do 15.9.
Svoj záujem oznámte čo najskôr: M. Dragunovej / 0915 932 463 /
M. Korpášovej / 0918 093 301 /
Pozvite rodinných členov, priateľov, priateľky. Tešíme sa na vzájomné spoločenstvo.

Zbory Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Kontakt

Košice 1:
Tajovského 8
Košice 2:
Hlavná 68
Poproč:
Nová 7
Čakanovce:
Čakanovce 63
http://kosice.casd.sk

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

Kancelária v Košiciach:
Telefón: 055 6220 918
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Jún 2019

Zbory :

Program pobožností na jún 2019

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

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

Ježiš povedal: „Na svete budete mať
súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“
(Ján 16,33). Žijeme vo svete, kde sa obrazne
povedané občas cítime ako by sme zdolali
vrchol hory, inokedy akoby na nás celá hora
padala. Je to naozaj tak. Biblia nás učí: „Je čas
plakať (údolie) i čas smiať sa (vrchol), čas
smútiť (údolie) i čas poskakovať (vrchol)“
(Kazateľ 3,1.4)
Aj keď je príjemnejšie a zábavnejšie sa
smiať ako plakať, múdry kazateľ nám
pripomína, že Boh: „Učinil všetko krásne v svoj
čas“ (Kaz 3,11). Život síce niekedy vyzerá ako
horská dráha, raz hore raz dole, no Boh má naň
pozitívny dosah v každom období. Ap. Pavol sa
o svoj osobný zápas a poznatok v tomto smere
podelil týmito slovami: „Za to som trikrát
prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, a povedal
mi: Dosť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa
dokonáva v slabosti.“ (2. Korintským 12, 8.9)
Bratia a sestry, či sa už nachádzate v
akejkoľvek situácii života, hore alebo dole,
slová vyrieknuté Pavlovi sú platné aj pre vás
dnes: „Dosť ti je moja milosť“.
Treba si pripomenúť, že Boh počas tohto
života nikdy nesľúbil ružovú záhradu. Preto si
dávajte pozor na teológiu „ružovej záhrady“.
Kresťanský život nie je skúsenosť „buď
a alebo“, keď buď ste veriaci a život je bez
problémov, alebo ste neveriaci a život je ťažký.
Je to skúsenosť obojstranná, sú časy, kedy sa
radujete a časy, ktoré jednoducho pretrpíte.

Biblickí hrdinovia prežívali obdobia
nadšenia z víťazstva i obdobia pálčivej bolesti
porážok; niektorí, ako Eliáš, si dokonca priali
zomrieť. Zamyslite sa nad paradoxmi Božieho
slova. Ježiš bol „muž plný bolesti“ (Izaiáš
53,3). Ale tiež bol pomazaný „olejom radosti
nad všetkých svojich druhov“ (Židom 1,9).
Pavol povedal: „ako neustále zarmucovaní,
no predsa sa radujeme, ako chudobní, a predsa
mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú, a
predsa majú všetko.“ (2. Korintským 6,10)
Takéto boli jeho myšlienky, keď povedal:
„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“.
(Filipským 4,13)
V Prísloviach
17,22 Šalamún hovorí: „Radostné srdce je
výborným liekom....“. V Kazateľovi 7,3 sa
hovorí: „Lepšia je žalosť ako smiech, lebo
smútkom tvári polepšuje sa srdce.“
V Kazateľovi 7,14 zase: „V dobrý deň buď
teda šťastný v dobrom a v zlý deň hľaď: Boh
učinil i tento popri tamtom ...“.
Žime teda v tomto vedomí a potešujeme sa
vzájomne.
Boh je a ostáva za všetkých
okolností, za dobrých aj zlých, stále na svojom
tróne a chce tak ostať aj v našich životoch. On
môže a chce ostať spoločným a rozhodujúcim
činiteľom v situáciách, keď prežívate radosti a
trápenia, pokoj či konflikty, straty či zisky,
tragédie a víťazstvá. A čo je to najdôležitejšie?
V prvom rade vždy má na mysli to najlepšie pre
vás... .
Váš kazateľ, Oliver Popovič
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„Nesúďte,
aby ste
neboli
súdení. Lebo
akým súdom
súdite, takým
budete
súdení. Akou
mierou
meriate,
takou sa
nameria i
vám.„
Matúš 7,1.2

Mnohí nevedia pochopiť prácu človeka, ktorý má
skutočne veľkú zodpovednosť, lebo sami nenesú takmer
žiadnu záťaž a necítia sa byť zodpovední za iných. Pocit
úzkosti a tiesne je im preto neznámy. Ako dieťa nevie oceniť
otcovu starostlivosť a námahu, ani oni nie sú schopní uznať
bremeno takého človeka. Otcove obavy sa dieťaťu možno
zdajú divné a zbytočné. Po rokoch, keď sám získa skúsenosti
a bude musieť niesť vlastné bremeno, si spomenie na svojho
otca. Pochopí, čo kedysi nechápal. Život, možno niekedy i
trpký, ho poučil.
Práca mnohých zodpovedných ľudí nie je za ich života
dostatočne pochopená a námaha takéhoto človeka ocenená.
Až po smrti, keď jeho zodpovednosť prevezmú iní a postihnú
ich podobné ťažkosti, si uvedomia, akým skúškam bola jeho
viera a odvaha podrobená. Potom zabúdajú na chyby, ktoré
mu tak ľahko vytýkali. Skúsenosť ich naučí milovať a chápať.
Boh dovolí, aby ľudia zastávali zodpovedné miesta. Ak
urobia chybu, má moc napraviť ich alebo odvolať. Mali by
sme si dávať pozor, aby sme nesúdili. To patrí iba Bohu.
Príkladom nám je správanie Dávida k Saulovi. Saul bol
na Boží príkaz pomazaný za izraelského kráľa. Hospodin
povedal, že pre jeho neposlušnosť nemôže byť ďalej kráľom.
A napriek tomu ako láskavo, zdvorilo a ohľaduplne sa k
nemu správal Dávid! Keď Saul prenasledoval Dávida, aby ho
zabil, vošiel sám do jaskyne, v ktorej sa ukrýval Dávid so
svojimi mužmi. „Vtedy povedali Dávidovi jeho mužovia:
Toto je deň, o ktorom ti hovoril Hospodin: Vydám ti tvojho
nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako za dobré uznáš. I
povedal Dávid svojim mužom: Hospodin ma uchovaj, aby
som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi,
pomazanému Hospodinovmu, a vztiahol ruku na neho, veď
on je pomazaný Hospodinov.“ 1. Samuelova 24,4-6. Spasiteľ
nás nabáda: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým
súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate,
takou sa nameria i vám.“ Matúš 7,1.2. Pamätajte, že čoskoro
bude v nebi hodnotený váš život podľa záznamov.
Nezabúdajte, že Spasiteľ povedal: „Preto ktokoľvek súdiš,
človeče, nemáš ospravedlnenia..., veď ty, ktorý súdiš, robíš to
isté.“ Rimanom 2,1.
EGW. CZ, str. 347-348.

John Bradshaw zvestoval prvé anjelské posolstvo v Libanone
Adventistická misijná spoločnosť It Is Written (IIW - Je napísané), viedla v marci 2019 verejné evanjelizačné prednášky
prvýkrát na Blízkom východe. Počas piatich večerov v týždni sa v sále adventistickej školy na prednáškach účastnilo
priemerne 53 neadventistov. V sobotu na konci prednášok bolo pokrstených päť účastníkov a 24 ich prišlo dopredu, keď
Bradshaw vyzval prítomných, aby odovzdali svoje životy Ježišovi Kristovi.
Séria prednášok bola zameraná len na posolstvo prvého anjela a obsiahla základné učenia Biblie: spasenie milosťou
skrze vieru v Ježiša, Bohu a Biblii možno dôverovať, sobotu, svätyňu a súd, druhý príchod, ducha proroctva a pravá
cirkev podľa Zjavenia 12.
John Bradshaw, rečník a riaditeľ spoločnosti It Is Written, vysvetlil, prečo sa tím spoločnosti IIW rozhodol prijať pozvanie
na prednášky v Bejrúte. „Cítili sme, že Boh nás sem vedie,“ povedal.
Miestne zbory a členovia začali propagovať a vytvárať povedomie o týchto stretnutiach už od decembra 2018.
"Odvtedy sme distribuovali tisíce letákov po celom Bejrúte," povedal Jared Miller, pastor modlitebne na Univerzite
Blízkeho východu. „Prednášky sme propagovali aj na dvoch billboardoch v našej oblasti Bouchrieh - v blízkosti miesta,
kde sa mali konať stretnutia.“ Spolu s evanjelizačným tímom prišiel na pomoc aj zdravotnícky tím IIW a tím priateľstva
Andrews University.
Rick McEdward, predseda Blízkovýchodnej a Severoafrickej únie, ocenil obrovskú prácu, ktorú Bradshaw vykonal keď
zrozumiteľne a presvedčivo kázal o tom, čo hovorí Biblia.
„Evanjelizačné prednášky sa v Libanone nekonali už veľa rokov, ale Boh skutočne toto podujatie požehnal tak, že ľudia
mohli prísť, počúvať a vidieť hovorené slovo prostredníctvom služby a lásky,“ povedal McEdward.
Ted Wilson vyzval 52 000 veriacich v Peru, aby mali krásne nohy
Predseda cirkvi Ted NC Wilson vyzval 52 000 ľudí, ktorí sa zhromaždili na športovom štadióne, aby vždy mali „krásne
nohy“ potom, čo mnohí z nich sa zapojili do distribúcie 2 miliónov výtlačkov misijnej knihy roka 2019 „Nádej pre dnešné
rodiny“ v meste Lima, v Peru. Tisíce adventistov rozdávali výtlačky knihy Willieho a Elaine Oliverovcov z oddelenia
rodiny cirkvi adventistov v hlavnom meste Peru po bohoslužbách v sobotu 4. mája. Iniciatíva, nazvaná Impact Hope,
bola súčasťou osláv 100. výročia Peruvian Union University (Peruánskej únijnej univerzity), adventistickej školy, na ktorej
študuje asi 12 000 študentov z oblastí mimo Limy.
Wilson vo svojom príhovore na štadióne, na ktorom bola prítomná polovica členov cirkvi v Lime, povedal, že členovia
nemusia byť kazateľmi na to, aby mohli kázať.
„Je pravda, že Boh používa kazateľov aj evanjelistov, ale všetci sa musíme zapojiť do práce,“ povedal. "Boh vás dnes
volá, aby ste kázali posolstvo v Peru."
Citoval text z listu Rimanom 10:13-15: „Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať
toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase ako budú kázať,
keď nebudú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!“
Wilson a jeho manželka, Nancy, sa pripojili k chodeniu od dverí k dverám spolu s ďalšími predstaviteľmi cirkvi.
Predtým predstavitelia cirkvi slávnostne otvorili 5 000-miestnu modlitebňu na Peruánskej únijnej univerzite v Miraflores, na predmestí Limy, kde nahradili veľký plátenný stan, v ktorom sa študenti a iní ľudia stretávali posledných šesť rokov.
Wilson v univerzitnom zbore povedal, že táto iniciatíva je srdcom adventistického hnutia a jeho poslaním je zvestovať
posolstvá troch anjelov zo Zjavenia 14, o tom, že Ježiš príde skoro.
V Indii bola vysvätená 12-triedna budova školy
Jeden rok po založení Adventistickej školy v Khunti v Indii bolo dokončené veľké 12-triedne základné vzdelávacie
centrum (EEC) na školskej pôde. Škola má 1 300 študentov, ale každý rok je nútená odmietnuť stovky detí kvôli
nedostatku priestoru.
Nová budova umožní, aby boli základné triedy umiestnené v dobre osvetlených učebniach s centrálnou aulou. S väčším
priestorom bude škola schopná prijať v budúcom roku viac detí. Hoci je to kresťanská škola v hinduistickej oblasti, škola
Khunti je v okolí vnímaná vysoko pozitívne. Keďže je to jedna z mála škôl s anglickým vyučovacím jazykom v tejto
oblasti, rodičia túžia, aby ich deti navštevovali školu v Khunti, kde sa tiež učia o Ježišovi a Biblii.
Nová budova školy v Khunti je 116. vzdelávacou inštitúciou, ktoré vybudovala spoločnosť Maranatha na celom svete. V
sobotu sa priestory školy dajú využívať ako modlitebňa.
V Chile bol pokrstený muž potom, čo v odpade našiel DVD „Veľký konflikt“
Antonio Sota, 58-ročný muž, pracoval v upratovacej spoločnosti v meste Santiago de Čile. Raz v odpade našiel DVD s
názvom "Veľký konflikt". Pri sledovaní DVD cítil, že Boh k nemu prehovára. Bol dojatý obsahom a spôsobom ako ho
podával Pastor Luís Gonçalves.
Po niekoľkých rokoch štúdia Biblie spolu s matkou a po mnohých osobných problémoch natrafil na španielsky hovoriaci
adventistický televízny kanál Nuevo Tiempo. Pastor Gonçalves v ňom pozýval divákov do spoločenstva cirkvi
adventistov siedmeho dňa. "Všetko sa začalo meniť," povedal Soto. "Môj charakter bol iný, už som nepil alkohol, nefajčil
som, nechodil som na párty."
Soto začal chodiť do zboru, potom do malej skupiny a začal brať biblické hodiny od Francisca Brillanteho, biblického
inštruktora, ktorý zaznamenal jeho príbeh. V sobotu 20. apríla Antonio Soto odovzdal svoj život Kristovi prostredníctvom
krstu v adventistickej modlitebni Álvarez de Toledo.

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

