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4. 2.

11. 2.

18. 2.

25. 2.

Piatok
(Košice 1)

18:00

Byrtus B.

Kažová I.

Lacika R.

Popovič O.

Košice 1

9:00
15:00

Pôda L.
Butala J.

Popovič O.
Popovič O.

Lacika R.
Lacika R.

Petruš P.
Kolesár F.

Košice 2

9:30

Popovič O.

Lacika R.

Kmec B.

Kolesár F.

Poproč

9:00

Lacika R.

Lefkovitš S.

Duchoňová A.

Popovič O.

Čakanovce

9:00
13:30

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

Ulrichová I.

Popovič O.

Lacika R.

Zborové oznamy
Týždeň kresťanského domova

ZBOR OTVORENÝCH DVERÍ
Každý týždeň v pondelok od 10.00 h do 12.00 h a vo štvrtok od 15.00 h do
17.00 h bude zbor na Tajovského ulici pre vás otvorený - „Zbor otvorených
dverí“. 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.

Západy slnka:
03. 02.
10. 02.
17. 02.
24. 02.

16:37
16:49
17:00
17:12

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

a platia pre geografickú
polohu mesta Košice.

Staň sa dobrovoľníkom v DSS-DOMKO, Košice.
Cítiš, že by si chcel niekomu pomáhať?
Chceš byť užitočný a využiť zmysluplne svoj voľný čas?
Rád získaš nové skúsenosti, či si rozšíriš obzor?
Máš 1 ½ hod. voľného času týždenne?
Si zodpovedný, spoľahlivý, komunikatívny, starší ako 18. rokov?
Máš rád ľudí s veselou tvárou a úprimným srdcom?
Ak si na tieto otázky odpovedal áno, staň sa dobrovoľníkom ADRA.
Hľadáme dobrovoľníkov k zdravotne znevýhodneným dospelým v DSS – DOMKO, Park mládeže 3,
Košice. Od dobrovoľníkov ADRA očakávame ,že tvorivo využijú čas strávený s DOMKÁRMI /kreatívne
dielne, športové, pohybové, hudobné a iné aktivity/. V prípade dobrej
spolupráce pripravujeme pre
dobrovoľníkov rôzne benefity. Termín prihlásenia: Do 28.02.2017. V prípade záujmu nás kontaktujte
www.adra.sk, peter.milko@adra.sk +421 907 447 829, Peter Miľko Koordinátor DC ADRA Košice

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

02

Február 2017

Zbory :

Program pobožností na február 2017

V týždni od 13. 2. do 19. 2. prebehne v zboroch týždeň kresťanského domova
pod názvom „Ježišova rodina“. My sa stretneme v pondelok 13. 2. o 18.00 h
na Tajovského 8 k prečítaniu prednášky. Tešíme sa na vašu účasť.

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 22. ročník

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

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

„A hľa, veľká búrka povstala....”. Mat 8,24
Matúš zaznamenáva, že Ježiš vstúpil do člna a
jeho učeníci ho nasledovali. 23 „A keď vstúpil do
lode, išli za ním jeho učeníci.“ 24 „A hľa, veľká
búrka povstala na mori, takže vlny prikrývali loď, a
on spal.“ Mat 8,23.24
Grécky jazyk na vyjadrenie búrky používa
slovo, ktoré je veľmi známe: seismos. Seizmológia
skúma zemetrasenia a seizmograf je zase prístroj,
určený na meranie intenzity otrasov, sily zemetrasenia. Mohli by sme teda povedať, že veľká búrka, v
ktorej sa učeníci nachádzali, mala povahu veľkého
zemetrasenia. V loďke to s nimi muselo poriadne
„triasť”. Prežívali to veľmi intenzívne, celou svojou
bytosťou.
A tu sa hneď skrýva dôležitá lekcia,
poučenie. To, že ak sa niekto nachádza na „jednej
lodi” s Ježišom , neznamená, že sa nikdy nedostane
do búrky. Ježiš prehlásil: „Na svete budete mať
súženie...“ Ján 16,33
Aj keď Boh sľubuje ochranu a starostlivosť,
to neznamená, že v živote nebudeme zápasiť napr. s
chorobami, obavami, pochybnosťami, strádaním či so
strachom.
Rozdiel je ale v tomto: neveriaci v Ježiša sú
nútení čeliť búrkam sami, zatiaľ čo veriaci môžu
čerpať odvahu od Ježiša, ktorý je s nimi na palube.
Znamená to, že ťa už nič nevyvedie z miery, že už sa
pred ničím nezľakneš? Kiež by tak bolo... Ale nie je
to tak.
Keď zápasiaci učeníci upierali svoj zrak na
búriace sa more a spiaceho Vykupiteľa, spýtali sa ho:
”...Učiteľu, či nedbáš, že hynieme?“ Mar 4,38
Až natoľko je strach „smrtonosný”. Podkopáva dôveru v Božiu dobrotu a starostlivosť. Ako
dravá voda, ktorá pretrhne hrádzu a chce všetko, čo
hrádza chráni, zrovnať so zemou. Strach otupuje

spomienky na dobré veci. Dovtedy boli učeníci
svedkami množstva Ježišových zázračných uzdravení
a skutkov medzi ľuďmi (Matúš 4,23). Strach vytvára
akúsi duchovnú amnéziu. Môže ti oslabiť pamäť,
aby si zabudol, čo v tvojom živote už Boh vykonal.
Preto musíš svoje pochybnosti nechať vyhladovať a svoju vieru zasycovať Božím slovom,
pretože je to práve viera, ktorá ťa vie preniesť cez
búrku pochybností a problémov. O akú vieru ide?
Viera v Toho, ktorý vie utíšiť nielen búriace sa
prírodné živly, ale aj otrasy búrky v tvojom živote.
„Jaký je toto človek, že ho i vetry i more
poslúchajú?” Mat 8,27 Pýtali sa učeníci, keď Ježiš s
búrkou utíšil aj ich strach a v niesol pokoj do ich
ustráchaných sŕdc.
Položil si si aj ty už podobnú otázku?
Poznáš skutočne Ježiša? Si schopný naozaj
rozpoznať, čo všetko pre teba urobil a robí? Si
schopný pochopiť, prečo do tvojho života dopúšťa
búrky, otrasy? Občas to naozaj nie je jednoduché...
Prečo učeníkov zobral na more? Na more, o ktorom
vedel, že sa bude vzdúvať, ktoré bude ohrozovať ich
život? Nepriamo na to odpovedá ap. Pavol. Pekne to
zhrnul vo svojej skúsenosti, keď stál tvárou v tvár
utrpeniam: „...boli nad mieru obťažení, nad svoju
silu, takže sme pochybovali aj o svojom živote; 9 ale
sami v sebe boli sme dostali odvetu smrti nato, aby
sme nedúfali sami v seba, ale v Boha...” 2Kor 1,8.9
„Čo sa bojíte, ľudia malej viery?” Mat 8,26
Slová Ježiša Krista zaznievajú dodnes aj k nám.
Inými slovami povedané, Ježiš nám všetkým odkazuje: „Nebojte sa”. ON je ten, ktorý je aj dnes
schopný utíšiť všetky búrky a priniesť pokoj aj do
tvojho života.
Amen

To vám praje váš kazateľ, Oliver Popovič
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Správy Adventistickej informačnej služby
Na rok 2017 cirkev plánuje rekordných 113 000 evanjelizačných kampaní

„Som totiž
presvedčený, že
ani smrť, ani
život, ani anjeli,
ani kniežatstvá,
ani prítomné, ani
budúce veci, ani
mocnosti, ani to,
čo je vysoko, ani
to, čo je hlboko,
ani nijaké iné
stvorenie nebude
nás môcť odlúčiť
od lásky Božej,
ktorá je v Kristu
Ježišovi, našom
Pánovi.„

Stotníkov sluha bol ochrnutý. Rimania pokladali svojich sluhov za
otrokov, kupovali a predávali ich na trhoviskách. Zaobchádzali s nimi kruto a
neľútostne. Tento stotník sa však správal k svojmu sluhovi veľmi ohľaduplne.
Prial si, aby sa uzdravil. Veril, že Ježiš to môže urobiť. So Spasiteľom sa ešte
osobne nestretol. No to, čo o ňom počul, vzbudilo v ňom dôveru. Napriek
židovskému formalizmu bol presvedčený, že ich náboženstvo je na vyššej
úrovni než jeho náboženstvo. Zboril priehradu národnostných predsudkov a
nenávisti, ktorá delila dobyvateľov od porazených. Prejavil úctu k službe
Bohu a láskavo sa správal k Židom ako k ctiteľom pravého Boha. V
Kristovom učení, ako sa o ňom dopočul, našiel práve to, po čom v hĺbke
svojej duše túžil. Celým svojím srdcom odpovedal na Spasiteľove slová.
Pokladal sa však za nehodného prísť do Ježišovej blízkosti. Obrátil sa teda na
židovských starších s prosbou o uzdravenie svojho sluhu.
Starší predložili tento prípad Ježišovi a naliehavo prosili: „Zaslúži si, aby
si mu to urobil. Veď miluje náš národ a postavil nám synagógu.„ Lukáš
7,4.5.
Cestou k jeho domu Ježiš dostal stotníkov odkaz: „Pane, neunúvaj sa,
lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.„ Lukáš 7,6.
Spasiteľ však v ceste pokračoval a tak mu sám stotník vyšiel v ústrety a
svoj odkaz dokončil osobne: „Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť

k tebe. Ale povedz len slovo a môj služobník ozdravie. Veď aj ja som človek
podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému:
Choď, tak ide. A druhému: Poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi: Urob to,
tak to urobí.„ Lukáš 7,7; Matúš 8,8.9.
„Ja predstavujem moc Ríma a moji vojaci uznávajú moje vedúce
postavenie. Ty podobne predstavuješ moc večného Boha a všetko, čo je
stvorené, ťa poslúcha. Môžeš rozkázať chorobe. Ona ťa poslúchne a vytratí sa.
Povedz len slovo a môj sluha bude uzdravený.„
„Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď, a nech sa ti stane tak, ako si
uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel.„ Matúš 8,13.
Židovskí starší sa za stotníka u Krista prihovárali, pretože preukázal
„nášmu národu„ láskavosť. „Je toho hodný,„ povedali, „vystavil nám
synagógu.„ Sám stotník však o sebe povedal: „Nie som hodný.„ Predsa sa
však odvážil žiadať Ježiša o pomoc. Nespoliehal sa na vlastnú dobrotu, ale na
Spasiteľovo milosrdenstvo. Jeho jediným dôvodom bola jeho naliehavá
potreba.
Podobne môže prísť ku Kristovi každý človek. „Zachránil nás nie pre

skutky spravodlivosti, ktoré sme my urobili, ale podľa svojho
milosrdenstva.„ Títovi 3,5. Myslíš si, že preto, že si hriešnik, nemáš právo na

Rimanom 8,38.39.

Božie požehnania? Pamätaj, že Kristus prišiel na tento svet spasiť hriešnikov.
Nemáme nič, čím by sme si mohli získať Božiu priazeň. To jediné, na čo sa
môžeme odvolávať, je stav našej úplnej bezmocnosti. Preto je Kristova
spasiteľná moc pre nás nutnosťou. Ak sa prestaneme spoliehať na seba,
môžeme pohliadnuť na golgotský kríž a povedať: „Nič v ruke nenesiem, len s
vierou k tebe zriem.„
„Prečo, ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné.„ (Marek 9,23)
Pravá viera nás spája s nebesiami a dáva nám silu vzoprieť sa silám temnosti.
Boh nám v Kristovi pomáha zmeniť každú zlú povahovú vlastnosť a odolať
každému pokušeniu, nech je akokoľvek silné. Mnohí si však myslia, že pre
svoju malú vieru nemôžu prísť ku Kristovi. Ak niečo podobné trápi i vás,
odovzdajte sa vo svojej úplnej nehodnosti milosti súcitného Spasiteľa.
EGW. Cesta ku zdraviu a životnej harmónií, str. 36 - 38.

V roku 2017 bude na celom svete prebiehať bezprecedentných 113 000 evanjelizačných
prednáškových sérií. Cirkev adventistov stupňuje úsilie na šírenie evanjelia v rámci programu TMI
(Total member Involvement – zapojenie všetkých členov).
Evanjelizačné prednášky začnú vo februári v Rumunsku, kde budú prebiehať na 2 017 miestach
naraz. Ďalších vyše 2 000 je naplánovaných v Arménsku, Bulharsku, Gruzínsku, Moldavsku, na
Ukrajine and v Rusku. V júni budú prebiehať ďalšie prednáškové cykly vo východnej Afrike na
ďalších cca 20 000 miestach. Väčšinu týchto prednášok budú viesť laickí miestni členovia, ale
zapoja sa aj vedúci pracovníci cirkvi.
Miestni členovia sa už niekoľko mesiacov venujú duchovnej príprave a modlitbám za tieto akcie.
Ale TMI nie je jednorazová udalosť. Členovia sa budú starať o novo prichádzajúcich ľudí aj po
evanjelizačných prednáškach.
V roku 2015 sa konala evanjelizačná kampaň v Zimbabwe (po celej krajine), kedy bolo pokrstených
cca 30 000 ľudí.
V minulom roku 2016 (v máji) prebehla podobná akcia v Rwande, kedy bolo pokrstených
rekordných 110 476 ľudí v priebehu cca 14 dní. Prednášky prebiehali na 2 227 miestach naraz.
Veríme, že Duch svätý bude sprevádzať toto dielo svojím požehnaním.

Laici v juhovýchodnej Indii boli vyškolení, aby slúžili v malých skupinách
Viac ako 40 delegátov a laikov sa zúčastnilo 5-dňového vzdelávacieho programu v areáli
adventistickej strednej školy METAS v Andhra Pradesh, v Indii. Delegáti boli povzbudení, aby
podporili iniciatívu TMI (zapojenie všetkých členov) prostredníctvom miestnych evanjelizačných
programov.
Delegátov privítal C. Murmu, výkonný viceprezident školy METAS, a prihovoril sa im Alex Dang,
predseda Cirkvi adventistov siedmeho dňa v indickom štáte Západný Jharkhand.
Richard Haokip, laický vedúci Cirkvi adventistov v Manipure, uviedol príklady zapojenia členov do
evanjelizácie, a povedal ako sa vďaka vernosti v dávaní desiatkov a darov ich administratívny celok
stal finančne samostatný.
Každý delegát bol požiadaný, aby pripravil akčný plán pre malú skupinovú službu, vrátane plánov
na podporu zapojenia členov v miestnych zboroch. Každý delegát dostal štyri Biblie a sériu
biblických lekcií "Biblia hovorí" pre biblické hodiny, v rámci prípravy na štúdium a stretávanie
v malých skupinách.
Laická misijná činnosť vlani vyvrcholila slávnosťou večere Pánovej na pôde adventistickej školy
Milosrdný samaritán v indickom štáte Ásam, na ktorej sa okrem 700 členov z miestnych zborov a
129 laických delegátov zúčastnilo aj 41 novo pokrstených veriacich.

Kniha do vlaku – knižná evanjelizácia pre každého
Kniha do vlaku je projekt, ktorý vznikol na základe podnetu Národnej knižnice Českej republiky
a neskôr sa objavil aj na Slovensku. Vo vybraných železničných staniciach je vždy umiestnená
polica s knihami, pričom z uložených kníh si každý môže vybrať presne takú, ktorá mu spríjemní
chvíle čakania, ale aj samotnú jazdu vlakom. Diela nie sú súčasťou fondu žiadnej knižnice, takže
sa nemusia vracať. Cestujúci si môžu požičať, vziať, prípadne do políc uložiť niektorú zo svojich
nepotrebných alebo prečítaných kníh. Na staniciach je dovolené umiestniť ľubovoľné knihy, ak po
obsahovej stránke zodpovedajú všeobecnému vkusu a nemajú nevhodný obsah. V rámci tohto
projektu je preto možné do police uložiť knihy s duchovnou a zdravotnou tematikou. Podobné
knihovničky dnes vznikajú aj napr. v niektorých nemocniciach alebo obchodných centrách.
Priebežne aktualizovanú ponuku kníh môžete sledovať na webe conasceka.cz.
Správy AIS sú prevzaté z http://news.adventist.org

