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3. 6.

10. 6.

17. 6.

24. 6.

Piatok
(Košice 1)

19:00

Petruš P.

Lefkovitš S.

Popovič O.

Lacika R.

Košice 1

9:00
15:00

Popovič O. VP
Popovič O.

Byrtus B.
Butala J.

Kažová I.
Bielik S.

Kmec B.
Rohan P.

Košice 2

9:00

Kmec B.

Popovič O. –
členské

Bielik S.

Rohan P.

Poproč

9:00

Lefkovitš S.

Pôda L.

Popovič O.

Lacika R. VP

Čakanovce

9:00
13:30

KE VP

Ulrichová I.

-----------

Popovič O.

1. 6. – 20. 6. – kazateľ R. Lacika je na dovolenke

Zborové oznamy
Členské zhromaždenie

Západy slnka:

3. 6. 2017 bude členské zhromaždenie po doobedňajšej pobožnosti v zbore
KE 1.

02. 06.
09. 06.
16. 06.
23. 06.

10. 6. 2017 bude členské zhromaždenie po doobedňajšej pobožnosti v zbore
KE 2.

20:30
20:36
20:40
20:42

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

ZBOR OTVORENÝCH DVERÍ

Každý týždeň v pondelok od 10.00 h do 12.00 h a vo štvrtok od 15.00 h do
a platia pre geografickú
17.00 h bude zbor na Tajovského ulici pre vás otvorený - „Zbor otvorených
polohu mesta Košice.
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.

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

Sobáš
Miška Guzanová a Marek Pavlán Vám oznamujú, že dňa 25. júna 2017 o 14.00 hod. v zbore CASD na
Tajovského 8 v Košiciach im končí samotné „Ja“ a začína krásne spoločné „My“. Nauč ma plniť tvoju
vôľu, lebo ty si môj Boh; na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. Žalm 143,10

Zbory Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Kontakt

Košice 1:
Tajovského 8
Košice 2:
Hlavná 68
Poproč:
Nová 7
Čakanovce:
Čakanovce 63
http://kosice.casd.sk

Zodpovedný kazateľ: Oliver Popovič
Mobil: 0915 656 694
e-mail: opopovic@casd.sk

Kancelária v Košiciach:
Telefón: 055 6220 918
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Jún 2017

Zbory :

Program pobožností na jún 2017

Členské zhromaždenie

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

„Bdejem a som ako osamelý vrabec na
streche” Žalm 102,8.
Vo svete, ktorý sa stáva čím ďalej tým viac
neosobným, sa veľmi ľahko podcení význam
jednotlivca. Často sú uprednostňovaní a viditeľní
len tí nadanejší,
schopnejší, obdarovanejší,
úspešnejší a tí ostatní sú buď dostatočne
nedocenení, nevyužití alebo nepovšimnutí.
Máš občas aj ty pocit, že nie si vhodný na
úlohu, ktorou ťa Boh poveril? Myslíš si, že si Boh
v tvojej osobe
nevybral práve toho
najvhodnejšieho kandidáta? Spomeň si, že veľa
ľudí v Biblii malo podobný pocit. Dávid, ktorého
žalmy povzbudzovali tisícky ľudí, „muž podľa
Božieho srdca”, sa takto rmútil: „...som ako
osamelý vrabec na streche” Žalm 102,8.
Je ťažké predstaviť si menej významného a
neužitočnejšieho vtáka, ale Ježiš povedal: „Či sa
nepredávajú dva vrabce za groš? Ale ani jeden z
nich nepadne na zem bez vášho Otca.” (Mat
10,29.)
Je obdivuhodné a zároveň inšpirujúce, že
napr. Martin Luther King, Winston Churchill,
Abraham Lincoln, Charles Wesley začali o sebe
uvažovať spôsobom, ktorý napriek nepriaznivým
okolnostiam zmenil nielen ich životy, ale aj
mnohých, s ktorými prišli od styku. Jednotlivec
zmôže veľa, aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je
bezvýznamný! Položme si otázku: „Koľko ľudí
bolo potrebných, aby bol zachránený život muža,
ktorého prepadli zbojníci na ceste z Jeruzalema do
Jericha? (Luk 10). Koľkých ľudí si vyvolil Boh,
aby sa postavil proti faraónovi
a vyviedol
Izraelitov z Egyptského otroctva? Kvôli akému

počtu stratených oviec sa vybral pastier na
záchrannú akciu? (Luk 15,3-5) Koľko ľudí použil
Boh, aby pripravil cestu Mesiášovi? (Ján 1,23)
Len jedného!”
Dávno, hlboko v minulosti, istá dievčina
menom Ester si myslela, že ako jednotlivec sa
na nič nezmôže. Síce bola manželkou (jednou z
manželiek)
perzského kráľa, ale s veľmi
obmedzenými možnosťami.
Bola manželkou
kráľa, ktorý bol intrigami navedený k tomu, aby
dal vyhubiť celý jej národ... Ale podobne ako
mnohí veľkí hrdinovia, ktorí sa rozhodli postaviť
do trhlín aj Ester, táto krehká a ustráchaná žena si
nakoniec uvedomila svoju úlohu, vzchopila sa a
rozhodla sa hoci aj za cenu obetí stáť na mieste,
kde ju Boh povolal. Odvážne prehlásila: „...jestli
zahyniem, zahyniem”.
Milý brat, milá sestra, aj keď sa niekedy
možno ako Ester či Dávid cítiš: „ako osamelý
vrabec na streche”, Boh ti dnes opäť chce dodať
odvahu a pripomína, že nie si ani zabudnutý,
neužitočný, ani neschopný. V jeho očiach aj ty aj
ja, my všetci, sme bez rozdielu použiteľní a
užitoční.
Nespoliehaj sa teda len tých, o ktorých si
myslíš, že sú schopnejší, múdrejší, či lepší ako ty.
Boží výber toho, čo je ”kvalitné”, je zásadne iný
ako ten ľudský. Svoje poverenie od Boha preto
prijmi s plnou vážnosťou a ochotne. Božiemu
ľudu, cirkvi, ktorú si Kristus zamiloval, pre ktorú
trpel, zomrel a nakoniec ako víťaz vstal z mŕtvych,
slúž ochotne, odvážne a zo srdca. Tak ako to činil
ON...

Váš kazateľ, Oliver Popovič
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Správy Adventistickej informačnej služby
V hlavnom meste Zambie budú prebiehať evanjelizačné prednášky na 1 000 miestach naraz

Vďaka Bohu za jasné obrazy, ktoré nám dal. Uvažujme o

uisteniach jeho lásky a majme ich stále na zreteli:
„Ten, ktorý požehnaných
Boží Syn odchádza z trónu svojho Otca a svoju božskú
prirodzenosť odieva ľudskou prirodzenosťou, aby vyslobodil
neušetril
človeka z moci satana. Kristovo zástupné víťazstvo otvára
ľuďom nebo a sprítomňuje im prijímaciu sieň, kde Boh zjavuje
svojho
svoju slávu. Myslime na to, ako bolo ľudstvo zachránené zo
záhuby, do ktorej ho vrhol hriech, premýšľajme o tom, ako ho
po skúške viery priodiala Kristova spravodlivosť, ako ho
vlastného
povzniesla k Božiemu trónu a znova spojila s Bohom. To všetko
sú témy, o ktorých máme podľa Božej vôle uvažovať.
Syna, ale
Keď pochybujeme o Božej láske a nedôverujeme jej
zasľúbeniam, zneuctievame Boha a zarmucujeme jeho Svätého
Ako by sa cítila matka, keby sa jej deti stále na ňu
vydal ho za Ducha.
sťažovali, hoci celým svojím životným úsilím uprednostňovala
ich záujmy a starala sa o ich pohodlie? Predstavte si, keby
nás
pochybovali o jej láske, ako veľmi by to zarmútilo jej srdce. Ako
by sa cítil ktorýkoľvek rodič, keby sa k nemu takto zachovali
všetkých,
jeho deti? A ako môže hľadieť na nás náš nebeský Otec, keď
nedôverujeme jeho láske, ktorá ho viedla k tomu, že dal svojho
Syna, aby sme mali život? Apoštol píše: „Ten,
ako by nám jednorodeného
ktorý neušetril svojho vlastného Syna, ale vydal ho za nás
ako by nám nedaroval s ním všetko?„ Rimanom 8,32.
nedaroval s všetkých,
A predsa, koľkí svojimi skutkami, ak nie slovami, vravia: „Pán
tým nemieni mňa. Snáď miluje iných, ale mňa nie.„
To všetko škodí tvojmu duchovnému životu, pretože každé
ním všetko?„ pochybovačné
slovo privoláva satanove pokušenia, umocňuje v

Rim 8,32

tebe nedôveru a zarmucuje anjelov, ktorí ti slúžia. Keď ťa satan
pokúša, nevyjadri ani slovo pochybnosti či nedôvery. Ak
sa odvážiš otvoriť dvere jeho našepkávaniu, tvojej mysle sa
zmocní nedôvera a vzdorovité pochybovanie. Každé tvoje
pochybovačné slovo ovplyvní nielen teba samého, ale bude aj
semenom, ktoré vyklíči a prinesie ovocie v živote iných a možno
sa už ani nepodarí zneškodniť vplyv tvojich slov. Ty sám sa
možno zotavíš z pokušenia a dostaneš sa zo satanovho osídla,
ale tí, čo ich zasiahol tvoj vplyv, nebudú schopní vymaniť sa z
nevery, ktorú si v nich podnietil. Preto je dôležité, aby sme
hovorili len o tom, čo dáva duchovnú silu a život!

EGW. CK, str. 79.

Vedúci predstavitelia cirkvi adventistov siedmeho dňa plánujú v hlavnom meste Zambie, Lusake,
rekordnú evanjelizačnú kampaň a dúfajú, že bude povzbudením pre členov cirkvi v celej africkej krajine,
ako aj v ďalekej Európe.
Vedúci predstavitelia cirkvi sa koncom apríla v Lusake dohodli, že usporiadajú evanjelizačné prednášky
na 1 000 miestach po celom meste, v ktorom žijú takmer 2 milióny ľudí. Prednášky sa budú konať 8. až
23. júna 2018. Ak Pán dá, toto bude najväčšia evanjelizačná kampaň cirkvi adventistov v jednom meste
a bude predstavovať významný posun v evanjelizačnom programe TMI, ktorá motivuje každého člena
cirkvi, aby našiel spôsob, ako sa podeliť s ostatnými s posolstvom o Ježišovi.
Prednášky povedú stovky rečníkov zo Zambie, ako aj 100 kazateľov a laikov z Európy.
Evanjelizácia vo forme TMI sa v uplynulom roku konala v niekoľkých krajinách. V máji 2016 priniesla
rekordných 110 000 krstov v Rwande a v marci 2017 cca 73 000 krstov v Keni. V Rumunsku sa po
februárovej evanjelizačnej kampani pripravuje na krst viac ako 2 600 ľudí.
V roku 2017 cirkev adventistov plánuje usporiadať evanjelizačné prednášky na bezprecedentných
113 000 miestach na celom svete. Aj na rok 2018 sa plánujú veľké evanjelizačné programy s
prednáškami, vrátane 150 miest po celom Japonsku.
Pred evanjelizáciou v meste Lusaka, miestnych 200 000 adventistov spojí sily v prípravných aktivitách,
ktoré zahŕňajú distribúciu literatúry, evanjelizáciu v malých skupinách, humanitárne projekty a zdravotné,
modlitebné a biblické študijné skupiny. V roku 2018 Adventist World Radio plánuje na každý deň 2hodinové vysielanie na najpopulárnejšej rozhlasovej stanici Lusaky.
Africká Zambia, ktorá má 16 miliónov obyvateľov, je jednou z mála krajín na svete, kde oficiálny počet
adventistov prevyšuje 1 milión ľudí. Tento míľnik dosiahla v apríli 2015, čo ju stavia na jednu úroveň
spolu s Brazíliou (1,5 milióna), Indiou (1,5 milióna) a Spojenými štátmi (1,2 milióna). Adventisti v Keni
dúfajú, že v tomto roku pokrstia 400 000 ľudí, čo by zvýšilo ich počet členov na 1,2 milióna.

Druhý najstarší adventistický zbor v Egypte zasvätil novú modlitebňu misii
V sobotu 29. apríla 2017 sa viac ako tisíc ľudí zúčastnilo zasvätenia novej adventistickej modlitebne v
meste Tatalea – vzdialenom asi 4 hodiny jazdy na juh od hlavného mesta Egypta, Káhiry.
Stará budova z roku 1966 chátrala a jej renovácia bola nákladná. Zbor nemal dostatok prostriedkov na to,
aby vôbec začal s prácou. Až v roku 2012 mohol zbor začať obnovou vďaka finančnej podpore. Ďalšiu
štedrú finančnú pomoc poskytla v roku 2015 misijná spoločnosť Quiet Hour, a rekonštrukcia mohla
pokračovať.
Po tom, akoby zázrakom začalo prichádzať viac darov od súkromných darcov a zbor mohol napokon
dokončiť rekonštrukciu modlitebne.
Kleyton Feitosa, predseda Egyptsko-Sudánskeho misijného poľa, chváli Boha za veľký počet darcov,
ktorí prispeli na tento dlho zamýšľaný projekt, a nikdy nezabúda na skutočný účel novej budovy.
"Nech je táto budova miestom, kde ľudia nájdu blahoslavenú nádej v Ježišovi," povedal Feitosa.

Adventistická univerzita v Libanone potrebuje medicínskych študentov
Ted N.C. Wilson a jeho manželka Nancy navštívili cirkevnú univerzitu v Bejrúte v Libanone. Wilson
povzbudil Middle East University v jej naliehavej snahe vyškoliť nových adventistických lekárov, ktorí sú
potrební hlavne v moslimských krajinách na Blízkom východe a v severnej Afrike.
"Boh má pre vás a túto inštitúciu veľmi špecifický zámer," povedal Wilson.
Pripomenul im zasľúbenie z 2. listu Timoteovi 1,7: "Lebo Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale moci,
lásky a zdravého rozumu." Aká úžasná príležitosť mať účasť na hlásaní Božieho posolstva svetu,"
povedal. "Nebojte reprezentovať Ježiša v triedach, v osobnom živote a vo vašom svedectve."
Wilson navštívil nový vedecký komplex univerzity, ktorý ponúka nové programy biológie a prípravnej
medicíny.
Wilson poznamenal, že tento rok je 500. výročie protestantskej reformácie a poukázal na to, že
spoluzakladateľka cirkvi Ellen Whiteová predpovedala, že adventisti siedmeho dňa budú v tejto reformácii
pokračovať až do konca času.
"Ja osobne neverím, že do Ježišovho druhého príchodu nám ostáva veľa rokov," povedal Wilson. "Verím,
že príde skoro. Ako budeme môcť osloviť 520 miliónov ľudí na blízkom východe a v severnej Afrike?
Verím, že vyliatie Ducha Svätého v poslednom daždi poženie toto posolstvo ako niečo, čo sme doteraz
nevideli."
Správy AIS sú prevzaté z http://news.adventist.org

