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Zbory :

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

Blížia sa parlamentné voľby a tak tému
utečeneckej krízy v našej krajine na istý čas
zatieni prísľub lepšej budúcnosti. No čas len
potvrdzuje, že v podaní našich politikov sa jej
našinec tak skoro nedočká. Aj keď čarovná
formulka „lepšia budúcnosť“ v zásade nezmení
kvalitu nášho života, znalci dejín by potvrdili
fakt, že táto formula občas dokáže poriadne
pohnúť masami k volebným urnám. A tak
vďaka hlasom voličov sa tej „lepšej“ budúcnosti dočkajú aspoň niektorí z politikov...
Smutné však je, že márne sľuby, neprehľadné politické dianie ľudí unavuje a znechucuje, vzbudzuje hnev a odpor.
A práve tu si ako kresťan uvedomujem,
určitú mieru zodpovednosti a vplyvu v spoločnosti, ktorej som súčasťou. Som presvedčený,
že moja prípadná (ne)zaangažovanosť aj keď
v nepatrnej miere, predsa len ovplyvňuje chod
a podobu tejto spoločnosti. Odkiaľ to viem?
Z Biblie. Možnosť slobodne sa rozhodovať, kde
a ako budem žiť, vnímam ako jednoznačne
biblický princíp. Viera v Boha ma však vedie
k určitému odstupu, nadhľadu, triezvosti a opatrnosti. Aj keď nám Sväté Písmo káže voliť si
slobodu a modliť sa za predstaviteľov štátu,
jasne si uvedomujem, že zárukou skutočne
lepšej budúcnosti nebude žiadna ľudská vláda,
hoci by bola reprezentovaná najschopnejšou
politickou stranou. Ináč povedané, raj na zemi
ľudským úsilím nevybudujeme. Stačí si zalisto-

vať v knihe proroka Daniela, ktorý už pred vyše
2500 rokmi
predpovedal nielen neustále
striedanie ľudských vlád, ale aj ich nespôsobilosť dosiahnuť ideálnu spoločnosť. Toto nás
učí Biblia. Teda žiadny „...izmus“, žiadne
„štrnganie kľúčmi“ na námestiach (pre neskôr
narodených – symbol „nežnej revolúcie“ v r.
1989), kde si ľudia sľubovali lásku, ani vkladanie nádeje do demokratického zriadenia, či
členstvo v EÚ nemôžu nastoliť vytúžený
blahobyt.
„A za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies
kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na
veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému
ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a
učiní im koniec, ale ono bude stáť až na veky.”
Dan 2,44
Slovo Božie nás uisťuje, že tá naozaj lepšia,
skvelá budúcnosť nás ešte len čaká. Ide o
„kráľovstvo”, ktoré bude trvať na veky. Spravovať ho bude Kráľ kráľov a Pán pánov, Ježiš
Kristus. Moja voľba v tomto smere je jasná. K
takýmto voľbám, k takejto „urne” sa chcem
postaviť a hodiť svoj platný voličský hlas.
Viem, že na rozdiel od týchto našich pozemských volieb nebudem sklamaný.
Kým sme, ale tu na tejto zemi máme sa
učiť, žiť životom plnohodnotným, zodpovedným a tvorivým. Ako prehlásil Martin Luther:
„Aj keby sa zajtra mal svet rozpadnúť na kusy,
zasadím strom”.

„...žite v
láske, ako aj
Kristus
miloval nás...
Ako je cirkev
poddaná
Kristovi, tak
vo všetkom aj
ženy mužom.
Muži, milujte
svoje ženy
tak, ako aj
Kristus
miloval cirkev
a vydal za ňu
seba
samého.“

I keď prídu ťažkosti, zmätky a sklamanie, ani jeden z
manželov by nemal dôjsť k záveru, že ich manželstvo je omyl
alebo nedorozumenie. Rozhodnite sa, že sa budete snažiť byť
jeden druhému všetkým. Buďte k sebe stále pozorní. Keď
prídu problémy, navzájom sa povzbudzujte. Rozmýšľajte, ako
urobíte partnera šťastným. Milujte sa a buďte k sebe
trpezliví. Manželstvo sa tak nestane hrobom vašej lásky, ale
jej začiatkom. Teplo skutočného priateľstva a láska, ktorá
spája dve srdcia, sú náznakom nebeskej radosti.
Každá rodina tvorí posvätný kruh, ktorý by si mala
chrániť. Nikto iný nemá právo doň vstúpiť. Ani jeden z
manželov by sa nemal o ich rodinné dôvernosti deliť s
niekým ďalším.
Lásku skôr dávajme, než ju vynucujme. Zdokonaľujme v
sebe to dobré. U svojho partnera neváhajme oceniť jeho
silné stránky. Ocenenie je silný impulz, prináša človeku
pokoj. Pochopenie a úcta ho podporujú v snahe byť lepším.
Láska, ak nabáda k ušľachtilým cieľom, sama rastie.
Ani jeden z manželov by nemal vnucovať svoju
individualitu tomu druhému. Každý človek má osobný vzťah
k Bohu a sám sa musí pýtať: „Čo je správne? Čo je zlé? Ako
najlepšie splním poslanie, ktoré v živote mám?„ Svoju lásku
preukazujte tomu, ktorý za vás zomrel. Kristus nech je vo
vašom živote prvý a posledný, jednoducho to najlepšie. Čím
viac milujete jeho, tým úprimnejšia a hlbšia bude i vaša
vzájomná láska.
Manželia sa majú k sebe správať tak, ako sa k nám
správa Kristus. „...žite v láske, ako aj Kristus miloval nás...

Ako je cirkev poddaná Kristovi, tak vo všetkom aj ženy
mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval
cirkev a vydal za ňu seba samého.„ Efezským 5,2.24.25.
Ani jeden z manželov by sa nemal usilovať o nadvládu.
Nenúťme partnera robiť to, čo si prajeme my. Takto by sme
si vzájomnú lásku neudržali. Naopak, buďme k sebe láskaví,
trpezliví, ohľaduplní, ochotní ustúpiť a vyjsť si v ústrety.
Milosť Božia vám pomôže urobiť partnera šťastným, ako ste
to pri vstupe do manželstva sľúbili.

Váš kazateľ, Oliver Popovič

Efezským 5,2.24.25

EGW. CZ, str. 256 - 257.
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Správy Adventistickej informačnej služby
Ted Wilson povzbudil členov v Izraeli k budovaniu Božej cirkvi
V sobotu 13. februára sa asi 700 izraelských adventistov siedmeho dňa zhromaždilo v prednáškovej sále YMCA
v Jeruzaleme. Bratia a sestry prežívali radosť, pokoj a požehnanie zvláštnej soboty. Deti i dospelí chválili Boha
piesňami. Svedectvá a misijné správy inšpirovali publikum a zhromaždenie spievalo s nadšením.
Počas bohoslužby predseda cirkvi Ted Wilson kázal na tému "Budovanie Božej cirkvi" pričom ako analógiu použil
Nehemiáša a jeho rekonštrukciu jeruzalemských múrov.
Wilson povedal: "Ste dôležitou súčasťou stavebného tímu, ktorý buduje Božiu cirkev a široko ďaleko zvestuje jeho
posolstvo evanjelia".
Pastor Wilson povzbudil prítomných, aby vytrvali, mali vieru jedine v Ježiša Krista a pamätali na dôležitosť celkového
zapojenia členov a trvajúcu potrebu oživenia a reformácie kým sa nestretneme s Ježišom v nebeských oblakoch.
Pastor Wisam Ali, bývalý moslimský kňaz, ktorý sa stal adventistickým kazateľom a riaditeľom centra "Life and Hope
Center" v Nazarete a Jeruzaleme, hovoril ako dve moslimské ženy, Aisha a Hana našli biblickú pravdu boli napokon
pokrstené v rieke Jordán.
Cirkev adventistov siedmeho dňa v Izraeli má takmer 800 členov. Stretávajú sa v 21 zboroch a skupinách pod vedením
7 pastorov. Niektorí z týchto pastorov sú zároveň administrátormi Izraelského poľa cirkvi adventistov. Napriek
problémom a obmedzeniam, cirkev v Izraeli je pevná. Ide dopredu vierou v Božiu ochranu a vedenie Ducha Svätého.
Adventistické vysielanie v Číne prosperuje
Produkčné centrum čínskeho rádia Voice of Hope v Hongkongu bolo založené v roku 1987 v malej miestnosti v sídle
Čínskej únjnej misie cirkvi adventistov s.d..
Dnešné mediálne centrum pozostáva z rádiového produkčného centra Xi-Wang ("Nádej" v Mandarínskej čínštine), a
čínskej televízie Hope TV. Úspešnou stratégiou centra je zameranie na Ježiša a na biblické zásady zdravého spôsobu
života.
Je pozoruhodné, že rozhlasové programy Voice of Hope v mandarínštine majú každý deň asi 8 miliónov stiahnutí vo
forme podcastov. Adventist World Radio vysiela aj programy na krátkych vlnách z ostrova Guam v Tichom oceáne.
"Sme nadšení, že dobrú správu o Ježišovi si sťahuje toľko ľudí," povedal Robert Folkenberg ml., predseda Čínskej
únijnej misie. "Viete o nejakej inej mediálnej platforme, prostredníctvom ktorej by sme mohli zvestovať Ježiša ľuďom po
celej Číne - priamo do ich počítačov a do ich mobilných telefónov, kde si ich môžu počúvať podľa uváženia vo voľnom
čase? Boh je dobrý."
Médiálne centrum má iba troch zamestnancov na plný úväzok a jedného zamestnanca na čiastočný úväzok. Denne
produkujú 10 hodín mandarínskych programov, vrátane segmentov, ktoré niektorí čínski veriaci nahrávajú vo svojich
komôrkach.
Adventist World Radio začalo vysielať z Guamu v roku 1987 z krátkovlnnej stanice postavenej z finančnej zberky, ktorá
sa konala na zasadaní Generálnej konferencie v roku 1985 a z prostriedkov od darcov po celom svete. Stanica bola
postavená v prvom rade nato, aby oslovila ľudí z Číny. V súčasnej dobe vysielanie z Guamu pokrýva nielen Čínu, ale
celý kontinent Ázie posolstvom evanjelia vo viac ako 30 jazykoch. Stanica vysiela 320 hodín týždenne a má ešte väčšiu
kapacitu.
Od roku 2010 sú všetky programy, ktoré vysiela Adventist World Radio po celom svete k dispozícii na stiahnutie ako
podcasty. Podcasty majú 12 miliónov odberateľov vo viac ako 100 jazykoch.
Čínsku televíziu Hope TV, ktorá začala vysielať cez satelit v roku 2011, môže potenciálne sledovať 300 miliónov
Číňanov.
V porovnaní s najväčším adventistickým mediálnym centrom, ktoré sa nachádza v Brazílii a má 300 zamestnancov, toto
čínske mediálne centrum je malé, avšak množstvo jeho potenciálnych divákov a poslucháčov je obrovské.
Väčšinu čínskych divákov a poslucháčov predstavujú kresťania, ktorí nie sú členmi cirkvi adventistov. V Číne je asi 60
miliónov kresťanov, pričom populácia Číny je 1,4 miliardy. Cirkev adventistov siedmeho dňa má v Číne približne 410.000
členov, teda menej ako 1 percento všetkých kresťanov.
Adventisti v Keni slávnostne otvorili nové sídlo Únie
Na slávnosti otvorenia nového sídla Únie Západnej Kene v meste Kisumu v Keni 6. a 7. februára sa zúčastnilo viac ako
3000 predstaviteľov a členov zo stredovýchodnej africkej divízie cirkvi adventistov s.d.. Súčasný komplex zahŕňa úplne
nové mediálne centrum, dve jedálne a veľa kancelárií a zasadacích miestností. Trojposchodový komplex bol
vybudovaný iba za 15 mesiacov.
Špeciálny hosť Uhuru Kenyatta – prezident Kene – pochválil Cirkev adventistov za jej príkladnú úlohu pri premene
krajiny a pri budovaní komunít. "Založili ste nemocnice, školy a ďalšie spoločensky prospešné zariadenia. Podporujete
komunity, posilňujete našich občanov a budujete náš národ," povedal prezident.
Únijné združenie západnej Kene existuje len dva roky. Táto rýchlo sa rozširujúca oblasť má viac ako 300.000 členov a
viac ako 2000 zborov.

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

Program pobožností na marec 2016
5. 3.

12. 3.

19. 3.

26. 3.

18:00

Popovič O.

Saraka L.

Lacika R.

Pôda L.

Košice 1

9:00
15:00

Balogová L.
Popovič O.

Saraka A.
Butala J.

Popovič O. VP
Popovič O.

Byrtus B.
Byrtus S.

Košice 2

9:30

Kažová I.
Popovičová D.

Petruš P.

Butala J.

Byrtus S.

Poproč

9:00

Lefkovits S.

----------

Lacika R. VP

Duchoňová A.

Čakanovce

9:00
13:30

Popovič O.

----------

KE VP

Ulrichová I.

Piatok
(Košice 1)

4. 3. – 6. 3. – kazateľ R. Lacika je na Áčku
11. 3. – 13. 3. – kazateľ O. Popovič je na stretnutí Joel v Kysaku
11. 3. – 13. 3. – kazateľ R. Lacika je na stretnutí Joel v Kysaku
24. 3. – 28. 3. – kazateľ O. Popovič je s mládežou na chate
24. 3. – 28. 3. – kazateľ R. Lacika je na dovolenke

Zborové oznamy
Západy slnka:
Sobota pre ženy
5.3.2016 sobotná bohoslužba prebehne tradične-netradične, keďže prvá marcová
04. 03. 17:23
sobota je v rámci našej cirkvi modlitebným dňom za ženy.
11. 03. 17:34
Bude viac priestoru pre skúsenosti a príspevky žien, ale aj pre modlitby za Božie
18. 03. 17:44
dcéry.
25. 03. 17:55
Odpoludňajšia pobožnosť sa bude konať na dvoch miestach:
Údaje
o západe slnka
Košice 1 - program pre mužov - téma „Ženy z pohľadu muža“ + modlitby za ženy
sú prevzaté z
Košice 2 - program pre ženy - téma „Modlitba v živote ženy“, info o minuloročnej
http://www.sunrisesunset.
a pripravovanej Konferencii žien, zakladanie ženských skupiniek,
com/calendar.asp
skúsenosti a príspevky žien. Pozvané sú ženy všetkých našich zborov KE1,
a platia pre geografickú
KE2, Čakanovce, Poproč. Začiatku pobožnosti o 14.00 h. bude predchádzať
polohu mesta Košice.
spoločné agapé.
Program v oboch zboroch predurčuje prítomnosť mužov v KE1 a prítomnosť žien v KE2, ale: cíťte sa slobodne.
Veríme, že na oboch miestach prežijeme požehnané chvíle pod Božím vedením. Ženy, ochotné zapojiť sa do
programu, svoje príspevky môžu nahlásiť s. Popovičovej, tel. 0907/496306
Kurz angličtiny
Každý pondelok pokračuje kurz angličtiny na Tajovského 8. Ako základ pre spoločné štúdium poslúži anglicko –
slovenský text Písma Svätého. Teší sa na teba skvelý kolektív a lektori Miška, Kristínka a Milan.
http://kosice.casd.sk/udalost/kurz-anglictiny/

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

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

