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1 Král 19,14
Odvetil: Príliš som horlil za Hospodina, Boha
zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu,
zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali
mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i
mňa pripraviť o život.
Týmito slovami vyjadril prorok Eliáš svoj
hlboký smútok. Pred niekoľkými dňami horlil za
Hospodina, burcujúcimi slovami vyzýval izraelský
ľud k rozhodnutiu a do poslednej sily bojoval proti
Bálovým kňazom. Teraz však uteká pred
bezbožnou a zlou kráľovnou Jezábel a zdá sa mu,
že všetko jeho horlenie bolo zbytočné. Všetci ho
opustili a on sa cíti tak opustený, tak sám.
Nie sú niekedy aj naše pocity podobné
pocitom Eliášovým? Nezdá sa nám tiež často, že
sme sami? Ešte sa ti nestalo, že si na ulici stretával
stovky ľudí, ale napriek tomu si mal pocit, že si
sám? Áno, nie je to nezvyčajné, že v električke, v
obchode, v zamestnaní - všade, kde je veľa ľudí,
môže byť človek sám. Nie je to nezvyčajné, ale je
to zbytočné.
Ktosi vyjadril veľkú pravdu, keď povedal, že
osamelosť a stiesnenosť nie sú závislé na tom, či
človek žije na pustom mieste alebo medzi
stovkami ľudí, ale zmocňujú sa každého, komu sa
nedostáva úprimného porozumenia a skutočnej
lásky.

domu alebo nízky plot, a predsa sa tak mnohí cítia
osamotení. Dokonca v spoločenstve veriacich, v
zbore alebo aj vo vlastnom domove medzi svojimi
najbližšími môže niekto prežívať opustenosť a
stiesnenosť. A prečo?
Trefne to vyjadril istý lekár v jednej svojej
psychologickej úvahe. Napísal, že dnes sa ľudia
podobajú dobré zabaleným a zapečateným
balíkom, ktoré sú vedľa seba naskladané v
poštovom vozni. Vezú sa spolu, ale ich obsah je
ukrytý. Áno, presne tak je to v živote mnohých
ľudí. "Vezú sa spolu", ale so skrytým a uzavretým
obsahom.
Nechceš obohatiť život svoj i život svojich
blížnych
novou
radosťou a
vnútorným
uspokojením? Rozhliadni sa okolo seba a určite
nájdeš niekoho, kto túži po láske a porozumení.
Prečo by si to nemohol byť práve ty , kto mu ich
ponúkne?
„Kto nemiluje, nepoznal Boha, Boh je láska.“
To sú slová, ktoré vo svojej epištole napísal
Ježišov učeník Ján, ktorý na svojej skúsenosti
zakúsil, akým mocným liekom na osamelosť je
láska. Bol vyhnaný na ostrov Patmos, odlúčený od
svojich najbližších, a predsa sa necítil osamotený,
pretože Ježišova láska ho sprevádzala.

Neutekaj pred touto láskou, ale prijmi ju pre
seba. A až okúsiš, rozdávaj ju iným. Tým, ktorí sú
Koľko ľudí dnes býva vo veľkých sídliskách a sami, pretože im nikto nerozumie a nemá pre nich
mestách, kde jedného od druhého delí len pochopenie.
niekoľko málo metrov. Často je to len slabá stena
Podľa ZD
S prianím Božieho vedenia,
váš kazateľ, Rastislav Lacika

Božie
zasľúbenie znie:
„Budete
ma
hľadať a
nájdete
ma, keď
ma
budete
hľadať
celým
srdcom.„
Jeremiáš 29,13

Bohu treba odovzdať celé srdce, inak nikdy
nenastane zmena obnovujúca v nás jeho podobu.
Svojou hriešnou prirodzenosťou sme Bohu
odcudzení. Duch Svätý opisuje náš stav takto: „Mŕtvi
pre vlastné prestúpenie a hriechy„, „celá hlava je
nemocná, celé srdce choré... nič zdravého na ňom.„
Satan nás pevne drží vo svojom osídle „zotročených
plniť jeho vôľu„. Efezským 2,1; Izaiáš 1,5.6; 2.
Timoteovi 2,26.
Boh nás chce oslobodiť a uzdraviť. Pretože si to
vyžaduje úplnú premenu, obnovu celej našej
prirodzenosti, musíme sa mu bezvýhradne odovzdať.
Boj proti vlastnému ja je zo všetkých najťažší.
Zrieknuť sa vlastného ja a bezvýhradne sa podriadiť
Božej vôli si vyžaduje určitý zápas, no poddanie sa
Bohu je nevyhnutným predpokladom obnovy k
svätosti.
Božia vláda sa nezakladá na otrockej poslušnosti
ľudí či na svojvoľnom výkone moci, ako nám ju chce
predstaviť satan. Dovoláva sa rozumu a svedomia.
„Poďte len a súďme sa„ – oslovuje Tvorca stvorené
bytosti (Izaiáš 1,18).
Boh nezotročuje vôľu svojich tvorov. Nemôže
prijímať poctu, ktorá nie je dobrovoľná a rozumná.
Vynútená podriadenosť by bola prekážkou každého
skutočného rozvoja mysle a charakteru. Človek by
bol len automat. Stvoriteľ nemá taký zámer.
On chce, aby ľudia, vrcholné dielo jeho tvorivej
moci, dosiahli najvyšší možný rozvoj. Predstavuje
nám dokonalé požehnanie, ku ktorému nás chce
doviesť’ svojou milosťou. Vyzýva nás k odovzdanosti
v dôvere, aby v nás mohol uskutočniť svoju vôľu. Je
na nás, aby sme sa rozhodli, či budeme vyslobodení
z otroctva hriechu a budeme mat’ podiel na slávnej
slobode Božích detí.
Cesta ku Kristovi str. 30 - 31
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Výbor GK schválil opatrenie na podporu dodržiavania cirkevných zásad
Delegáti výboru GK v utorok 11. októbra schválili dokument, ktorý popisuje konkrétne kroky, ako sa vysporiadať
so subjektmi Cirkvi adventistov s.d., ktoré nedodržiavajú odhlasované rozhodnutia celosvetovej Cirkvi
adventistov.
Hlasovaním s pomerom hlasov 169 (za) ku 122 (proti), členovia výkonného výboru Generálnej konferencie
schválili trojstranový dokument, ktorý vyzýva k trpezlivému, viackrokovému procesu dialógu a modlitieb za
účelom obnovenia súladu medzi týmito subjektmi a odhlasovanými zásadami cirkvi.
Jednoročný proces, ktorí niekoľkí delegáti opísali ako zmierlivý, predpokladá viaceré konzultácie na rôznych
úrovniach cirkevnej štruktúry, pastorálne listy nabádajúce k zosúladeniu so schválenými rozhodnutiami cirkvi a
veľa modlitieb. Ak sa záležitosť týka základných vieroučných bodov alebo odhlasovaných rozhodnutí a zásad
celosvetovej cirkvi a zostáva nevyriešená, prichádza na rad ďalší krok. Dokument vyzýva administratívny výbor
generálnej konferencie, aby vypracoval návrh na ďalší postup jednania a predložil ho Výkonnému výboru na
zasadnutí v roku 2017 na schválenie.
Michael Ryan, asistent predsedu Generálnej konferencie, ktorý sa podieľal na príprave dokumentu, vysvetlil
delegátom, že dokument "Jednota v poslaní" nie je o vysväcovaní žien. Je skôr o tom, povedal, aby sme sa
uistili, že všetky cirkevné subjekty dodržiavajú zásady celosvetovej cirkvi. To následne udrží cirkev zjednotenú a
pomôže naplniť jej poslanie rozšíriť evanjelium do sveta, povedal Ryan.
Guillermo Biaggi, generálny viceprezident svetovej cirkvi, zopakoval, že rozhodnutia odhlasované na zasadnutí
Generálnej konferencie majú celosvetovú autoritu. Dodal, že schválený dokument podporuje naše poslanie, "aj
keď niektorí to môžu vnímať inak." Prečítajte si celý dokument "Jednota v poslaní: Postupy v zmierení cirkvi"
na www.casd.cz.

Riaditeľ cirkevného centra pre vzťahy s moslimami predstavil unikátnu príležitosť osloviť
moslimov evanjeliom
V prezentácii adresovanej výkonnému výboru GK, Petras Bahadur, riaditeľ Globálneho centra pre adventistickomoslimské vzťahy (GCAMR), hovoril o spôsoboch ako môžu adventisti osloviť moslimov cez centrá vplyvu, ako
sú nemocnice a školy v ich komunite. Aj keď migrácia kvôli vojne nie je dobrá, predstavuje príležitosť podeliť sa
o Ježišovu lásku s našimi susedmi a priateľmi tým, že ich podporíme v čase potreby.
V súčasnej dobe v Spojených štátoch žije viac ako 7,6 milióna moslimov, ale podľa nedávnej výskumnej štúdie,
75 percent moslimov v západnom svete hovorí, že osobne nepoznajú alebo nemajú kresťanských priateľov. To
môže byť spôsobené kultúrnymi rozdielmi, alebo snáď strachom, ale dnes sa otvára veľa možností ako uľahčiť
vzájomnú interakciu, povedal Bahadur.
Bahadur pripomenul vedúcim činovníkom, že teraz je významná doba v histórii ľudstva, kedy je Islam v našich
novinových titulkoch takmer každý deň, a zdôraznil, že aj oni potrebujú vedieť o Ježišovi.
"Ježiš môže prísť kedykoľvek," povedal Bahadur, "ale on nemôže prísť, kým sa nesplnia slová z Matúša 24.
kapitoly, 14. verša. "A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom,
a potom príde koniec."

Adventistický cereálny výrobok expanduje do Číny
Spoločnosť vyrábajúca raňajkové cereálie, ktorej majiteľmi sú adventisti siedmeho dňa, oznámila, že bude
expandovať do Číny.
Todd Saunders, generálny riaditeľ austrálskej spoločnosti Sanitarium Health and Wellbeing, opísal expanziu ako
významný míľnik v 117 ročnej histórii spoločnosti.
Aj keď Sanitarium predáva svoje výrobky v Číne už od roku 2008, dopyt po cereálnych výrobkoch sa výrazne
zvýšil potom, keď sa krabička Weet-Bixu objavila v populárnej čínskej televíznej dráme “Óda na radosť”.
Niektorí ľudia skupujú veľké objemy výrobkov v Austrálii a predávajú ich čínskym spotrebiteľom s obrovským
ziskom.
Výrobok sa od novembra bude na čínskom trhu predávať pod značkou Nutri-Brex, ktorá sa už s veľkým
úspechom etablovala vo Veľkej Británii.
"Vyrábať sa bude v austrálskom závode s použitím 100 percent austrálskej celozrnnej pšenice a z rovnakého
tradičného receptu, ktorý austrálske rodiny obľubujú už takmer 90 rokov," povedal Saunders.
Vyjadril nádej, že čínske deti budú rovnako nadšené z Nutri-Brexu ako sú austrálske deti nadšené z Weet-Bixu.
Sanitarium - a ďalšie dve austrálske a novozélandské zdravotné značky, Integria Health Care a Manuka Health využívajú na propagáciu svojich výrobkov popularitu a vplyv čínskej televíznej hviezdy Alyssy Chia.

5. 11.

12. 11.

19. 11.

26. 11.

Piatok (Košice 1)

18:00

Popovič O.

Lacika R.

Byrtus B.

Košice 1

9:00
15:00

Lacika R.
Lacika R.

Bielik S.
Bielik S.

Petruš P.
Popovič O.
Členské
Popovič O.

Košice 2

9:30

Kmec B.

Popovič O.
Členské

Lacika R.

Kažová I.

Poproč

9:00
9:00
13:30

Pôda L.

Lacika R.

Lefkovitš S.

Duchoňová A.

Popovič O.

Ulrichová I.

--------------

--------------

Čakanovce

MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 2016
Košice
18:00
Poproč
17:00
Čakanovce

NEDEĽA

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

Saraka A.

Sverlovič P.

Petruš P.

Butala J.

Popovič O.

Lacika R.

Popovič O.

Lacika R.

Pôdová M. st.

Pôda M.

------------

Duchoňová A.

Lacika R.

Popovič O.

25-27.11. Kazatelia O. Popovič a R. Lacika sú na zborovom Joelovi

Zborové oznamy
Zborové voľby
12.11. bude členské zhromaždenie po poobedňajšej pobožnosti vo zbore KE 2 kvôli zborovým voľbám.
19.11. bude členské zhromaždenie po poobedňajšej pobožnosti vo zbore KE 1 kvôli zborovým voľbám.
Prosíme Vás aby ste na to mysleli aj na svojích modlitbách.

Západy slnka:

Modlitebný týždeň 5. – 12. novembra 2015
Druhú sobotu MT t. j. 12. novembra 2015, tak ako býva zvykom, bude dobrovoľný pôst.
Prvá zbierka počas sobotnej školy bude použitá pre potreby zboru a druhá zbierka bude použitá na
podporu evanjelizačných projektov.

ZBOR OTVORENÝCH DVERÍ
Od novembra 2016 začína „Zbor otvorených dverí“. Každý týždeň v utorok od 1000 – 1200 a vo
štvrtok od 1500 – 1700 bude zbor na Tajovského ulici pre vás otvorený. Môžete napr. prísť si oddýchnuť,
posedieť pri čaji, čítať si časopisy, knihy, uskutočniť stretnutie s niekým, použiť internet, vypočuť
prednášku, kázeň z internetu, modliť sa, atď. Môžete sa prihlásiť do tejto služby u sestier: Marta
Dragunová 0915 932 463 alebo Margita Korpášová, tel. 0918 093 301.

Sobota seniorov
19.11. bude sobota seniorov. Venovaná bude tomu poobedná pobožnosť a potom bude pre seniorov
pohostenie. Pozvaní sú všetci ktorí majú sedemdesiat a viac rokov.

04. 11.
11. 11.
18. 11.
25. 11.

16:11
16:01
15:52
15:45

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

a platia pre geografickú
polohu mesta Košice.

Zborový Joel
25.-27.11. sa uskutoční zborový Joel na Domaši. Téma stretnutia je: Praktické kresťanstvo Ján 5, 1-12

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

Saraka A.
Balogová L.

Kancelária v Košiciach:
Telefón: 055 6220 918

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

