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13. 5.

20. 5.

27. 5.

Piatok
(Košice 1)

19:00

Popovič O.

Lacika R.

18:00 KE 2
Prednáška

Petruš P.

Košice 1

9:00
15:00

Kažová I.
Butala J.

Popovič O.
Popovič O.

Lacika R.
Riečan M.

Byrtus B.
Balogová L.

Košice 2

9:30

Lacika R.

Kmec B.
Bohoslužba
pre rodiny

Riečan M.

KE 1

Poproč

9:00

Duchoňová A.

Pôda L.

Saraka A.

Lefkovitš S.

Čakanovce

9:00
13:30

Rankovce

Lacika R.

-----------

-----------

26. 5. – 28. 5. – kazateľ O. Popovič je pracovne odcestovaný na zborovom Joelovi 2
26. 5. – 28. 5. – kazateľ R. Lacika je pracovne odcestovaný na zborovom Joelovi 2
6. 5. – kazateľ O. Popovič káže v Rankovciach
20. 5. – kazateľ O. Popovič je pracovne odcestovaný v Maďarsku

Zborové oznamy
Cyklus prednášok: Po stopách velikánov dejín

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:
05. 05.
12. 05.
19. 05.
26. 05.

19:55
20:06
20:15
20:24

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

a platia pre geografickú
polohu mesta Košice.

Zborová knižnica
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená : Streda: 16.00 – 18.00 h / Sobota: 16.30 – 17.30 h.

Zborový Joel
26. 5. – 28. 5. sa uskutoční zborový Joel. Téma stretnutia je: Služba.
Zmena začiatku piatkových pobožností
V mesiacoch máj, jún, júl a august sa začiatok piatkových pobožností presúva na 19.00 hod.

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

05

Máj 2017

Zbory :

Program pobožností na máj 2017

Od 19. 5. do 21. 5. 2017, vždy o 18.00 h na Hlavnej 68, bude cyklus prednášok, ktoré
bude prednášať Marek Riečan.
1.
prednáška: Ramsess III – posledný veľký faraón
2.
prednáška: Sancheríb – dobyvateľ z Ninive
3.
prednáška: Dáreios I. a Xerxés I. – Európa v ohrození

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

Skupina turistov vedená skúseným
horským
vodcom
vystupovala
strmým chodníkom nahor. Otváral sa
im stále krajší pohľad doluasd do
údolia.
Skutočná
odmena
za
namáhavý výstup však čakala ešte len
na vrchole, odkiaľ bol prekrásny rozhľad na všetky strany. Museli však
prekonať jedno obzvlášť nebezpečné
miesto. Sprievodca ako prvý prekročil hlbokú skalnú trhlinu, ľavou rukou
sa uchopil pevného výčnelku a pravú
napriahol, aby ňou uchopil každého
pri prekročení nebezpečného miesta.
Tí odvážnejší už boli na druhej strane, iní zasa prejavili strach a bázeň.
Sprievodca ich však povzbudzoval
slovami:
„Nebojte sa, táto ruka tu ešte nikdy
nikoho nepustila.“
Aj my putujeme strmým chodníkom života a niekedy prídeme do
miest, kde hrozí vážne nebezpečenstvo tomu, kto by ich chcel zdolávať sám. Ako potešujúce je však

zasľúbenie Božie: „Neboj sa, veď
som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som
tvoj Boh, posilním ťa a určite ti
pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Ja som Hospodin,
tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a
hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomáham.
(Izaiáš 41,10.13)
Prorok Izaiáš prežil splnenie tohto
zasľúbenia a preto radostne svedčí o
tejto Božej ruke, ktorá nikoho, kto sa
jej uchopil, nepustila: „Pozri, ruka
Hospodina nie je taká krátka, aby
nemohla zachraňovať, a jeho ucho nie
je také nedoslýchavé, žeby nepočulo.“ (Izaiáš 59,l) Ak niekedy
úzkosť zovrie tvoje srdce a neisté
alebo nebezpečné budú miesta tvojich
krokov, aj keby si ťažko poblúdil a
ocitol sa v nebezpečenstve života uchop sa tejto vystretej ruky a
spoznáš, že aj teba iste prevedie do
skorého i večného bezpečia.
Podľa ZD

Váš kazateľ, Rastislav Lacika
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Správy Adventistickej informačnej služby
V Rumunsku sa pripravuje na krst viac ako 2 600 ľudí

„môže
dokonale spasiť
tých, čo
skrze
neho
pristupujú k
Bohu“
Židom 7,25

Boh od nás nežiada, aby sme sa stali pútnikmi alebo mníchmi,
utiahli sa zo sveta a konali zbožné skutky. Náš život sa musí
podobať Kristovmu životu – životu modlitby a služby ľuďom. Kto sa
len modlí, ten aj čoskoro prestane, lebo jeho modlitby sú obyčajnou
formalitou.
Keď sa ľudia odvracajú od spoločenského života, keď
odchádzajú zo sféry kresťanskej služby, keď prestávajú niesť kríž a
úprimne pracovať pre Pána, ktorý zo všetkých síl pracoval pre nich,
strácajú dôvod na modlitbu i podnet na zbožný život. Ich modlitby
sú len osobné a sebecké. Nevedia sa modliť za potreby ľudstva ani
za budovanie Kristovho kráľovstva ani pokorne prosiť o silu, aby
vládali pracovať.
Ak zanedbávame prednosť spoločenstva na vzájomné posilnenie
a povzbudenie v Božej službe, škodíme si. Pravdy Božieho slova
strácajú v našej mysli svoj životodarný účinok a význam. Zo srdca
sa vytráca svetlo a podnety posväcujúceho vplyvu a my duchovne
chradneme. Nedostatkom vzájomného súcitu v našom kresťanskom
spoločenstve sa pripravujeme o nejedno požehnanie. Kto sa
uzatvára do seba, ten nezastáva miesto, ktoré mu určil Boh.
Správnym rozvíjaním spoločenskej stránky našej povahy dozrieva v
nás vzájomný súcit, ktorý nás povzbudí a posilní v Božej službe.
Keby sa kresťania družne schádzali a svedčili o Božej láske a
vzácnych pravdách vykúpenia, nielenže by duchovne ožili, ale by aj
spoločensky pookriali. Denne smieme lepšie poznávať nášho
nebeského Otca a získavať novú skúsenosť s jeho milosťou. To v nás
podnieti túžbu hovoriť o jeho láske, čo prebudí a rozhorlí naše
srdce. Keby sme viac premýšľali o Ježišovi a menej o sebe, oveľa
živšie by sme cítili jeho prítomnosť.
Keby naše myšlienky patrili Bohu tak často, ako nám On
poskytuje dôkazy o svojej starostlivosti, mysleli by sme na neho
stále, radostne by sme o ňom rozprávali iným a chválili ho. O
časných veciach hovoríme preto, lebo sa o ne zaujímame.
Hovorievame o priateľoch, pretože ich milujeme a s nimi súvisia
naše radosti i zármutky. Máme však neporovnateľne väčší dôvod
milovať Boha než svojich pozemských priateľov.
Tým najprirodzenejším prejavom nášho života by teda malo byť
uvažovanie o ňom, o jeho dobrote a svedectvo o jeho moci. Hojné
dary, ktorými nás zahŕňa, by nemali pohltiť naše myšlienky a lásku
natoľko, že by nám nič nezostalo pre Boha. Ony nám ho majú
pripomínať a spájať nás zväzkami lásky a vďačnosti k nášmu
nebeskému Dobrodincovi. Zhoďme zo seba okovy prízemnosti a
obráťme oči k otvoreným dverám nebeskej svätyne, kde svetlo Božej
slávy žiari v tvári Krista, ktorý „môže dokonale spasiť tých, čo skrze
neho pristupujú k Bohu“. Židom 7,25.
EGW. CK, str. 68. – 69.

Celkom 2 667 ľudí sa zúčastňuje vyučovania na biblických hodinách po februárových evanjelizačných
stretnutiach organizovaných na 2 003 miestach v tejto východoeurópskej krajine, povedal Ştefan Tomoiagă,
prezident Rumunskej únie. Na prednáškach sa zúčastnilo viac ako 70 000 ľudí, vrátane 32 000 hostí a
celoštátny krst je naplánovaný na 3. júna.
"Sme vďační Bohu za to, čo urobil, za to, čo robí, a za to, čo ešte urobí!" Povedal Tomoiagă.
Okrem 2 667 ľudí, ktorí sa pripravujú na krst, ďalších 2 147 sa rozhodlo udržiavať kontakt s cirkvou
prostredníctvom štúdia Biblie a iných aktivít, po evanjelizačných prednáškach, povedal Tomoiagă.
Prednášky viedlo 1 140 laikov a 580 pastorov z Rumunska a zo zahraničia, a boli zorganizované v 1 050
modlitebniach, 660 domoch, 209 verejných zasadačkách a na ďalších miestach.
Rumunsko má okolo 65 000 členov cirkvi, a je krajinou s najväčším počtom adventistov v Európe.
Podobná evanjelizácia TMI v minulom roku vyústila do viac ako 110 000 krstov v Rwande a v marci 2017 bolo v
Keni pokrstených 73 000 ľudí. V roku 2018 sa plánujú podobné rozsiahle kampane v Japonsku, Zambii a na
ďalších miestach.

Severoamerická divízia reaguje na navrhované zrušenie Johnsonovho dodatku
Nedávne udalosti tak zákonodarných, ako aj výkonných zložiek vlády USA priniesli do popredia tzv. Johnsonov
dodatok a účasť neziskových organizácií (vrátane cirkví) na voľbách. Johnsonov dodatok je doplňujúci článok k
§ 501 (c) (3) daňového poriadku z roku 1954, ktorý zakazuje organizáciám oslobodeným od dane, podporovať
alebo nepodporovať kandidátov na štátne funkcie. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je pomenovaný po
jeho navrhovateľovi Lyndonovi Johnsonovi, ktorý bol počas volieb osočovaný neziskovou organizáciou.
Podporovatelia Johnsonovho dodatku považujú tento zákon za dôležitý nástroj odluky cirkvi od štátu. Tvrdia, že
tento zákon chráni cirkvi pred neprimeraným tlakom zo strany kandidátov a politickým vplyvom. Podporovatelia
tiež tvrdia, že zákon chráni volebný proces pred korupciou zo strany verejných charitatívnych organizácií.
Súčasné návrhy zahŕňajú úplné zrušenie Johnsonovho dodatku alebo umožnenie neziskovým organizáciám
podporovať kandidátov, ak na to vynaložia len minimálnu sumu peňazí. Podľa tohto druhého návrhu by
duchovný mohol podporovať kandidáta z kazateľnice, ale nemohol by financovať reklamy na podporu kandidáta.
Úplné zrušenie by umožnilo cirkvi dokonca vynaložiť peniaze, hoci nie neobmedzene, na priamu podporu
kandidáta.
Cirkev adventistov siedmeho dňa v Severnej Amerike kvôli svojej biblickej vierouke a praktikám nechce
zasahovať do volieb. Okrem toho cirkev namietala proti predchádzajúcim návrhom na úplné zrušenie
Johnsonovho dodatku. Preto cirkev znovu potvrdzuje svoj nesúhlas s legislatívnym úsilím odstrániť alebo oslabiť
pravidlá, ktoré zakazujú neziskovým organizáciám, vrátane cirkví, podporovať alebo nepodporovať kandidátov.
Ak by sa zákon zmenil, cirkev nezmení svoju prax v zachovávaní neutrality vo voľbách.

V Japonsku sa začala mládežnícka evanjelizácia Youth Rush
Trinásť študentov stredných škôl a vysokých škôl rozpráva úžasné príbehy o tom, ako zdieľajú svoju vieru s
budhistickými mníchmi, farármi nedeľných cirkví a ďalšími, po tom, čo v Japonsku začala literárna evanjelizácia
mládeže.
Študenti zaklopali na 18 938 dverí a v priebehu troch týždňov predali 2 032 kníh na japonskom ostrove Okinawa.
S nadšením rozprávajú o zázrakoch a bližšom vzťahu s Bohom.
Youth Rush (Mládežnícka horúčka) je adventistický program, ktorý umožňuje študentom získavať peniaze na
štúdium pričom ich zároveň upevňuje vo viere. Program vznikol v južnej Kalifornii a rozšíril sa po celých
Spojených štátoch. Američan japonského pôvodu Daniel Fukuda, ktorý sa zúčastnil na mládežníckej
evanjelizácii v Kalifornii, minulý rok priniesol túto iniciatívu do Japonska.
"Od chvíle, keď som zažil Youth Rush v Kalifornii, cítil som ťažké bremeno, túžbu a víziu začať raz niečo také v
Japonsku," povedal Fukuda.
Šanca prišla, keď ho predseda japonskej únie vyzval, aby priniesol Youth Rush do Japonska a pracoval ako
asistent riaditeľa oddelenia mládeže a literárnych služieb japonskej únie.
Od júla 2016 študenti predávali knihy v hlavnom meste krajiny Tokiu dvakrát a tiež chodili z domu do domu v
meste Shizuoka, v ktorom žije 715 000 obyvateľov.
Mladí ľudia, ktorí sa minulý mesiac zúčastnili na poslednej kampani v Okinawe, nadšene zdieľajú svoje
skúsenosti vo videách na YouTube.
Správy AIS sú prevzaté z http://news.adventist.org

