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Zbory :

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

„...Stáli pred
1 Pet 4,10
Ako dobrí správcovia mnohorakej
Božej milosti slúžte si navzájom každý
Podobenstvo ukazuje úplne názorne,
tým duchovným darom, ktorý prijal.
ako to často býva v živote ľudí. Každý z
nás máme od Pána dary a schopnosti.
Bolo - nebolo. Raz sa vraj zišli nejaké Pravdaže, každý ich máme iné. Mnohý z
zvieratá, aby založili školu. Chceli si nás by sa chcel uplatniť v rôznych
zdokonaliť svoje schopnosti. V učebnom odboroch, a pritom zabúda na svoj dar, v
pláne bolo plávanie, beh, šplh a lietanie. ktorom by mohol vyniknúť. Potom je
sklamaný a zmalomyseľnený. Nemusí
Kačica, ktorá veľmi dobre pláva, sa nás trápiť, ak niekto iný dokáže viac ako
cítila slabá v ostatných odboroch, preto my. Uplatňujme tie hrivny, ktoré máme a
sa rozhodla študovať šplh, beh a lietanie. nerobme si starosti s tým, čo nemáme.
Zajac sa tak namáhal, aby sa naučil
Zostaňme
ešte
pri
našom
plávať, že mu začínal rýchly beh robiť podobenstve: Kto je, obrazne povedané,
problémy.
napríklad „kačicou“, tak nech sa
uplatňuje v plávaní, to mu predsa ide.
Veverička, ktorá mala spočiatku zo Nemusí si z toho nič robiť, keď sa v behu
šplhu
jednotku,
dostala
neskôr len „kolíše“. Nech pláva, ako najlepšie
dostatočnú, pretože jej učitelia vynaložili vie. Naproti tomu, keď je niekto „orlom“,
všetok čas na to, aby ju naučili lietať.
nech nečaká od druhých, že budú lietať
ako on. Každý sa prejavuje inak, pretože
Orol dostal dokonca pokarhanie. má iné dary. Ak budeme túto skutočnosť
Prestal mať záujem o ďalšie odbory. brať viac do úvahy, budeme sami
Vyletel si jednoducho na vrchol vyrovnanejší a lepšie sa zhodneme aj s
vysokého stromu a rezignoval. Hoci jeho druhými ľuďmi.
Podľa ZD
učiteľ šplhania si s ním dal veľkú prácu,
orlovi to nešlo.
Váš kazateľ, Rastislav Lacika

trónom a pred
Baránkom,
oblečení do
bieleho rúcha,
v rukách mali
palmy a
mohutným
hlasom volali:
Spása nášmu
Bohu, ktorý
sedí na tróne,
a Baránkovi!„
Zj 7,9.10

zachová jeho prikázania, bude v nej hojnosť’ milosti. Ak zostane
verná svojmu poslaniu a bude ctiť’ svojho Pána – Izraelovho
Boha – potom niet moci, ktorá by sa mohla postaviť’ proti nej.
Horlivosť’ pre Boha a jeho dielo nútila učeníkov mocne
zvestovať’ evanjelium. Nemala by tá istá horlivosť’ aj v našich
srdciach vzbudiť odhodlanie svedčiť’ o spásnej láske zjavenej
v ukrižovanom Kristovi? Každý kresťan smie prednostne
Spasiteľov príchod nielen radostne očakávať’, ale ho aj urýchliť’.
Keby si cirkev obliekla rúcho Kristovej spravodlivosti
a zriekla sa všetkého, čo ju púta k svetu, zažila by úsvit nového
a slávneho dňa. Zasľúbenie, ktoré dostala od Boha, je prevždy
platné. Boh chce cirkev urobiť’ večne slávnou – na radosť
mnohých pokolení.
Pravda nakoniec zvíťazí napriek tomu, že ju ľudia odmietajú
a zavrhujú. Aj keď’ sa zdá, že niekedy sa šíri len pomaly, jej
pokrok sa nikdy nezastaví. Keď Božie posolstvo naráža na
odpor, Boh obdarí cirkev novou silou, aby jej vplyv zvýraznil.
Pravda vybavená nebeskou mocou si prerazí cestu aj cez
najodolnejšie hrádze a zvíťazí nad každou prekážkou.
Čo udržovalo Božieho Syna v jeho namáhavom a obetavom
živote? Videl výsledky svojej práce a to ho uspokojovalo. Pri
pohľade do večnosti pozoroval šťastie tých, ktorí jeho ponížením
získali odpustenie a večný život. Jeho ucho počulo jasot
vykúpených; počul ich spievať’ pieseň Mojžišovu a Baránkovu.
Aj my smieme nahliadnuť’ do budúcej nebeskej blaženosti.
Písmo nám niečo z prichádzajúcej slávy poodhaľuje a výjavy,
vykreslené Božou rukou, sú pozemskej cirkvi vzácnym zjavením.
Vierou smieme stáť na prahu večného mesta a počuť
láskyplné privítanie tých, čo v tomto živote spolupracujú s
Kristom a pokladajú si za česť’ preňho i trpieť’. Pri slovách:

„Poďte, požehnaní môjho Otca,„ kladú svoje koruny k
Vykupiteľovým nohám a volajú: „Hoden je Baránok, ktorý bol
zabitý, prijať’ moc, bohatstvo a múdrosť’, silu, česť’, slávu a
dobrorečenie... Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a
je česť’, sláva a moc na veky vekov„ (Matuš 25,34; Zjavenie Jána

Cirkev
sprostredkovateľkou
Božej 5,12.13).
pravdy; Boh ju splnomocnil
konať
zvláštne dielo. Ak
zostane Bohu verná a
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Správy Adventistickej informačnej služby
Nepál zakázal evanjelizačnú činnosť
Vedúci pracovník cirkvi adventistov siedmeho dňa v Nepále vyzval k modlitbám po tom, čo štát zakázal
evanjelizáciu, vrátane distribúcie náboženskej literatúry a držania Biblie v kresťanskom sirotinci.
Tento zákaz vyplýva z novej nepálskej ústavy, ktorá nadobudla účinnosť v septembri 2015. Článok 31 (3) ústavy
hovorí, že "akýkoľvek akt v snahe konvertovať inú osobu z jedného náboženstva na iné, a akýkoľvek úkon alebo
správanie, ktoré podrýva alebo ohrozuje náboženstvo iného, [sa] môže trestať podľa zákona."
"Je na čase prehodnotiť náš prístup v oslovovaní iných komunít evanjeliom," povedal Umesh Pokharel,
predseda cirkvi adventistov v Nepále.
Distribúcia kresťanskej literatúry podlieha trestu, a úrady varovali vedúcich kresťanských internátnych škôl a
sirotincov, že im hrozia vysoké pokuty, konfiškácia majetku, a zatvorenie zariadenia, ak v ich priestoroch bude
nájdený jediný kus literatúry. Vláda tiež zakázala dospelým modliť sa s deťmi a dávať im biblické hodiny.
Pokharel povedal, že zákaz sa môže ešte rozšíriť.
"Prevádzanie bohoslužieb, ktoré sú prístupné všetkým, alebo organizovanie podujatí na pomoc chudobným a
znevýhodneným ľuďom sa tiež môže vykladať ako evanjelizačná činnosť a byť považované za porušenie
zákona," povedal pre Adventist Review.
Cirkev adventistov siedmeho dňa má v Nepále asi 5000 členov, ktorí sa schádzajú v 37 zboroch a 16
skupinkách. Táto prevažne hinduistická krajina má asi 28 miliónov obyvateľov.
ADRA pomohla 9.000 rodinám po záplavách v Bangladéši
Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj (ADRA) poskytla pomoc 9.000 rodinám v Bangladéši, ktoré sa ocitli v
núdzi následkom monzúnových záplav, ktoré si vyžiadali najmenej 14 obetí a postihli takmer 2 milióny ďalších
ľudí.
Katastrofa postihla cca 1,9 milióna ľudí v 19 okresoch Bangladéša, a asi 7400 ľudí vyhľadalo pomoc v 69
záchranných táboroch.
Viac ako 15.000 domov bolo odplavených záplavami, ktoré boli podľa miestnych médií najhoršie za najmenej
desať rokov.
ADRA zamerala svoje počiatočné úsilie na južný Bangladéš. Pobočka ADRA v Číne poskytla finančné
prostriedky od vlády v Hong Kongu na nákup potravín a ďalších nevyhnutností.
V priebehu troch dní ADRA rozdala humanitárne zásielky do 9.000 rodín v mestách Chittagong, Patuakhali a
Barguna v južnom Bangladéši.
ADRA Bangladéš vybrala príjemcov bez ohľadu na rasu, náboženstvo, etnický pôvod, vyznanie alebo politickú
príslušnosť.
Každá domácnosť dostala šesť mydiel na pranie, štyri kúpeľové mydlá, tubu zubnej pasty, uterák, 90 tabliet na
čistenie vody, 20-litrové vedro, hrebeň, 10 malých šampónov, veľký zvitok obväzu, 10-litrovú nádobu s vodou, 15
kg ryže, 4 kg šošovice, 2 litre oleja a 1 kg soli.
V Afrike sa konalo sympózium o Ellen Whiteovej
Takmer 200 ľudí z celej Afriky sa zišlo v Keni na sympóziu „Dar proroctva“ o živote a učení spoluzakladateľky
cirkvi adventistov siedmeho dňa, Ellen Whiteovej, ktoré sa po prvýkrát konalo na tomto kontinente.
Sympózia, ktoré sa konalo 27. - 30. júla na adventistickej univerzite v Nairobi, sa zúčastnilo celkom 181
adventistických vedúcich, pastorov a laikov z troch afrických divízií a tiež zástupcovia cirkvi v Spojených štátoch.
Merlin Burt, riaditeľ pobočky White Estate na Andrews University, zdôraznil vo svojom úvodnom preslove, že
Ellen Whiteová bola pravým prorokom, a všetky jej spisy zámerne upriamujú pozornosť čitateľa na Bibliu a Božiu
lásku v Ježišovi Kristovi.
James Nix, riaditeľ Ellen G. White Estate pri generálnej konferencii, potešil delegátov početnými príbehmi
z osobného života Ellen Whiteovej.
V sobotu Passmore Hachalinga, riaditeľ Výskumného centra a dedičstva Ellen G. Whiteovej na Helderberg
College v Juhoafrickej republike, vyzval veriacich, aby sa vrátili k duchu prorockému a k Biblii a zacelili tak
priepasť vytvorenú hriechom medzi ľuďmi a ich Stvoriteľom.
Na sympóziu sa rozoberali nasledovné témy: Prispenie Ellen Whiteovej k dielu cirkvi, rozvíjanie lásky k radám
Ellen Whiteovej v 21. storočí, spôsoby ako osloviť modernú generáciu, adventistické vzdelávanie v Afrike,
zdravotná reforma, moderná prorocká služba v Afrike, vedenie misie a bohoslužba.
Sympóziá „Dar proroctva“ sú organizované po celom svete v snahe rozšíriť porozumenie duchovného daru
proroctva a života Ellen Whiteovej u členov cirkvi. Prvé sympózium sa konalo na Andrews University v októbri
2015.
Prvé sympózium „Dar proroctva“ v Inter-európskej divízii sa konalo na seminári Bogenhofen v Rakúsku v
polovici júla 2016.
Správy AIS sú prevzaté z http://news.adventist.org

Program pobožností na september 2016
3. 9.

17. 9.

24. 9.

Lefkovitš S.

Popovič O.

SRO Slovo a
Hudba

Pôda L.
Petruš P.

Lacika R. VP
Lacika R.

Pavlík M.
Pavlík M.

Popovič O.
17:00 Koncert

9:30

Butala J.

Kažová I.

KE 1

Lacika R.

Poproč

9:00

Lacika R.

Popovič O. VP

KE 1

Duchoňová A.

Čakanovce

9:00
13:30

__________

KE 1 VP

KE 1

Ulrichová I.

Piatok
(Košice 1)

18:00

Lacika R.

Košice 1

9:00
15:00

Košice 2

10. 9.

24. 8. – 7. 9. 2016 – Popovič O. – Dovolenka

Zborové oznamy
Zmena začiatku piatkových pobožností
V mesiaci september sa začiatok piatkových pobožností presúva na
18.00 h.

Benefičný koncert SRO
Dňa 24. 9. o 17.00 h. t. j. v sobotu bude na Tajovského 8 benefičný
koncert skupiny SRO.
V piatok 23. 9. budú mať vo zbore na Tajovského program – slovo
a hudbu.

Západy slnka:
02. 09.
09. 09.
16. 09.
23. 09.

19:16
19:01
18:47
18:32

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

a platia pre geografickú
polohu mesta Košice.
Poď bežať pre ADRU, dostaneš tričko
Sme rozbehnutí na Mrdzinárodný maratón mieru v Košiciach, pridáš
sa k nám? Už 2. októbra 2016 sa bude konať 93. ročník najstaršieho maratónu v Európe, kde
nebude chýbať ani 4-členný ADRA tím. Ak chceš získať naše žlté tričko, pobež s nami! Pre
viac informácií o maratóne aj spoločných ranných tréningoch v Bratislave a Košiciach napíš
čo najskôr Alenke: alena.horvathova@adra.sk. Zároveň ťa pozývame na špeciálny program
v košickom zbore KE1, v sobotu 1. októbra. Tak ako, už bežíš?

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

