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7. 10.

14. 10.

21. 10.

27. 10.

18:00

Kažová I.

Lacika R.

Popovič O.

Byrtus B.

Košice 1

9:00
15:00

Pôda L.
Butala J.

Popovič O.
Popovič O.

Lacika R.
Lacika R.

Saraka A.
Balogová L.

Košice 2

9:30

Kmecová M.

Lacika R.

Butala J.

Popovič O. VP

Poproč

9:00

Petruš P.

Lefkovitš S.

Duchoňová A.

Pôda L.

Čakanovce

9:00
13:30

Lefkovitš S.

Ulrichová I.

Popovič O.

Lacika R.

Zborové oznamy
Západy slnka:
06. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.

18:05
17:51
17:37
17:24

Prednášky Zjavenie Jána

Údaje o západe slnka
sú prevzaté z

Dňa 27. 9. 2017, t. j. v stredu o 17.00 h, na Tajovského 8 začínajú prednášky
z knihy Zjavenie.

http://www.sunrisesunset.
com/calendar.asp

a platia pre geografickú
polohu mesta Košice.

Štúdium Biblie
Každý utorok o 17.00 h na Tajovského 8 pokračuje po prázdninách štúdium
Božieho slova.

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.

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

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

október 2017

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

Piatok
(Košice 1)

„Radostné srdce obveseľuje tvár“ a blaho je „kvet v plnom rozkvete“?
Viac si povieme v rámci HOVOROV V KNIŽNICI.
POPOLUDNIE S POÉZIOU sa uskutoční dňa 15. októbra 2017 o 16.00 h v
knižnici CASD na Tajovského 8 v Košiciach. Príďte. Tešíme sa. Svoj príspevok
zahláste M. Dragunovej / 0915 932 463 / alebo M. Korpášovej / 0918 09 33 01 /.
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Zbory :

Program pobožností na október 2017

Hovory v knižnici

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 22. ročník

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

Mat 25,40
Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili.
Mladý muž Albrecht Dürer sníval o tom, že sa stane
umelcom. Pochádzal z veľkej rodiny. Musel ťažko
pracovať, aby svojmu otcovi pomohol postarať sa o
všetkých ostatných členov rodiny. Nakoniec odišiel z
domu a opustil rodičov, bez toho, aby mal aspoň nejaké
peniaze na cestu alebo na to, aby mohol niekde začať. V
Nürnbergu, v Nemecku, sa stretol s mužom, ktorý bol
oveľa starší ako on, ale tiež si prial študovať a stať sa
veľkým umelcom.
Prenajali si izbu, spoločne hospodárili a maľovali.
Čoskoro im však došli peniaze. Zdalo sa, že budú musieť
opustiť svoje sny a zanechať maľovanie. Keď sa ich
situácia zdala beznádejná, Dürerov priateľ navrhol:
„Tento spôsob práce a štúdia nie je vyhovujúci a
nemôžeme to tak ďalej robiť,“ povedal. "Skúsme iný
spôsob. Jeden z nás môže zarábať peniaze na zaplatenie
nájmu a stravy, zatiaľ čo ten druhý bude maľovať a
študovať. Neskôr, keď budeme môcť predať nejaké
obrazy, ten, ktorý bude pracovať, sa môže vrátiť k štúdiu
a maľovaniu.“
„To je dobrý nápad,“ súhlasil mladý Dürer. „Ja
budem zarábať peniaze na živobytie.“
„Nie,“ odporoval mu starší priateľ .. „Ja to budem
robiť. Bude to tak lepšie. Už som si našiel miesto v
reštaurácii. Som starší. Ty máš väčší talent. Nesmieš
premárniť ani rok. Nechaj ma pracovať.“
Zariadili sa podľa návrhu staršieho muža. Mladý
umelec usilovne študoval a maľoval. Jeho priateľ ťažko
pracoval, aby mohol zabezpečiť potravu a zaplatiť nájom
za ich malú podkrovnú izbičku. Prijímal každú prácu,
ktorú zohnal a jeho pracovná doba bola dlhá a
vyčerpávajúca. Ale bol šťastný pri pomyslení, že
pomáha svojmu priateľovi. Deň po dni pri práci sníval o
chvíli, keď sa bude môcť opäť vrátiť k maľovaniu.

Jeho príležitosť prišla. Mladý Dürer predal drevenú
rezbu. Prihnal sa domov, aby oznámil svojmu priateľovi
dobrú správu. „Máme dosť peňazí na jedlo,“ povedal, „a
dosť peňazí, aby sme zatiaľ mohli zaplatiť nájom. Prišiel
čas, kedy môžem zarábať na živobytie ja. Môžeš sa
vrátiť k maľovaniu. Nemusíš už dlhšie pracovať ako
doteraz. Teraz sa o nás oboch budem starať ja.“ Mladý
Dürer radostne hovoril o svojich zámeroch. Obaja boli
vzrušení.
Starý umelec zanechal umývanie riadu a
servírovanie. Opustil doterajšiu prácu a znovu vzal do
ruky štetec. Ale počas tých dlhých mesiacov ťažkej
práce sa niečo stalo. Pri namáhavej a drsnej práci mu
stuhli svaly, zväčšili sa mu kĺby a vykrivili prsty.
Nemohol už obratne a zručne zaobchádzať so štetcom.
Dlho o to usiloval, ale nakoniec zistil, že sa už nikdy
nemôže stať maliarom. Obetoval pre svojho priateľa svoj
sen o veľkosti.
Dürera veľmi ťažilo, keď zistil, čo sa stalo jeho
dobrému priateľovi. Krátko na to sa vrátil domov skôr
ako zvyčajne. Keď otváral dvere do izby, počul hlas
svojho priateľa, ktorý sa vrúcne modlil k Bohu.
Dürer tichučko vstúpil do izby. Starý muž úctivo
kľačal pri svojej posteli. Mal pred sebou zopäté tie ruky
zhrubnuté od práce. Keď sa na neho mladý umelec
pozeral, uvidel v oných zopätých rukách symbol viery,
ktorú sa rozhodol zachytiť a namaľovať na plátno.
„Nikdy nemôžem týmto rukám vrátiť stratenú zručnosť,
ale môžem svetu ukázať lásku a vďačnosť, ktorú cítim
vo svojom srdci.“
A tak sa stalo, že mladý umelec Albrecht Dürer
vytvoril majstrovské dielo. Ruky zopäté k modlitbe
hovoria o ľudskom vnútri. Nebolo treba vidieť nad
rukami tvár. Tvár a celú bytosť veľkého človeka
znázorňovali zopäté, znetvorené ruky.
Prajem si, aby aj naše ruky boli zopäté na modlitbe
a aby sme boli ochotní slúžiť jeden druhému.
Podľa ZD

Váš kazateľ, Rastislav Lacika
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„Mládenci
ustávajú a
umdlievajú,
junáci sa
potkýnajú a
klesajú. Ale tí,
čo očakávajú
na Hospodina,
dostávajú
novú silu,
vznášajú sa na
krídlach ako
orly, bežia a
neumdlievaj,
chodia a
neustávajú.„

v zásadách a vytrvalosti v predsavzatiach. Tie neoslabí čas a
nezmenia ich ani tiesnivé okolnosti. „Mládenci ustávajú a

umdlievajú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na
Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly,
bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú“. Izaiáš 40,30.31.
Mnohí ľudia by chceli pomáhať iným, ale uvedomujú si, že
nemajú duchovnú silu ani posolstvo. Mali by sa so všetkým zveriť
Božej milosti a prosiť o Ducha Svätého. Boh je verný v každom
svojom sľube. Modlime sa teda s Písmom v ruke: Pane, vykonal
som, čo si mi kázal vykonať, a teraz sa odvolávam na tvoj sľub:
„Proste, a dostanete! Hľadajte, a nájdete! Klopte, a otvorí sa
vám!“ Matúš 7,7.
Modliť sa máme nielen v mene Ježiša Krista, ale aj pod
vplyvom Ducha Svätého. Tak totiž máme chápať slová, že „sám
Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi“ Rimanom
8,26. Boh rád vypočuje také modlitby. Keď sa vrúcne a vytrvalo
modlíme v mene Ježiša Krista, Boh nám dáva záruku, že „môže
urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme“. Efezským
3,20.
Ježiš povedal: „Všetko, o čo v modlitbe prosíte a v čo veríte, že
ste dostali, splní sa vám“ Marek 11,24. „Vykonám všetko, o čo
budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi“ Ján
14,13. Duch Svätý viedol apoštola Jána, aby napísal jasné a
presvedčivé slová: „Máme v ňom tú istotu, že nás počuje,

kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. Keď vieme, že nás
počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že už máme, o čo sme
ho žiadali“ 1. Jána 5,14.15. Prosme teda Boha v mene Ježiša Krista.

Boh jeho meno oslávi.
Svedectvom o Božej vernosti je dúha okolo Božieho trónu, ktorá
ukazuje na jeho nemennosť a stálosť. My sme proti nemu zhrešili,
nezaslúžime si jeho priazeň, no aj tak si praje, aby sme vyslovovali
takú úžasnú prosbu: „Pre svoje meno nezavrhni, nezneucti trón
svojej slávy. Rozpomeň sa a nezruš svoju zmluvu s nami“ Jeremiáš
14,21. Ak vyznávame Bohu svoju nehodnosť a svoje hriechy, on
splní, čo sľúbil a vypočuje nás. Zaručil to cťou svojho majestátu.
Podobne ako Áron, ktorý svojou službou symbolizoval Krista, aj
náš Spasiteľ vnáša vo svojom srdci mená celého Božieho ľudu do
najsvätejšieho miesta. Náš Veľkňaz vie o všetkých výrokoch, ktorými
nás povzbudzoval k dôvere. Vždy verne plní záväzky uzavretej
zmluvy.
2 Kor 4,6
Nájdu ho všetci, ktorí ho hľadajú. Dvere sa otvoria tým, čo
klopú. Nebudú počuť výhovorku: „Prečo ma obťažuješ? Už som
zavrel dvere a nehodlám ich otvoriť.“ Nikto nikdy nebude počuť:
„Nemôžem ti pomôcť.“ Tí, čo prosia, aj keby prišli žiadať o chlieb
Skutočná viera je zdrojom pre hladných hoci o polnoci, dostanú, o čo prosia.
životného optimizmu, stálosti
EGW KP str. 111. – 112

Výstava stvorenia bude otvorená v ústredí Cirkvi Adventistov siedmeho dňa
V rámci prípravy na sobotu stvorenia 28. októbra 2017, Geoscience Research Institute (GRI) pripravuje sériu vedecky
presných a viery-podporujúcich expozícií. Výstava bude otvorená počas zasadnutia výkonného výboru generálnej
konferencie, ktoré sa koná od 5. do 11. októbra vo svetovom sídle cirkvi adventistov siedmeho dňa v americkom štáte
Maryland.
Na výstave budú predstavené príklady biologickej krásy a iné dôkazy o dizajne, ako je neredukovateľná zložitosť. Ďalšie
príklady predstavia spôsob, akým sú ryby skonštruované na plávanie, vtáky na lietanie, oči na videnie a fosílne
ammonitové mušle na pohyb vo vode.
Na niekoľkých výstavných miestach budú predstavené niektoré z mnohých dôkazov o celosvetovej potope
zaznamenanej v Biblii.
"Otázka času (datovania) je otázkou, v ktorej sa široko akceptované vedecké vysvetlenia o miliónoch rokov nezhodujú s
jasným záznamom Písma o tisíckach rokov od stvorenia," hovorí Tim Standish, vedúci vedec GRI.
Cirkev adventistov siedmeho dňa sa dlhodobo zaujíma o vzťah medzi históriou zaznamenanou v Biblii a štúdiom prírody
s využitím vedeckých metód.
Výstava stvorenia je bezplatná a otvorená pre verejnosť. Bude otvorená do marca 2018 a je určená na ilustráciu toho,
ako viera v biblický záznam histórie produktívne inšpirovala vedu.
Ďalšie informácie a zdroje pre sobotu stvorenia nájdete na http://www.creationsabbath.net
Adventistický program FM rádia sa šíri cez WhatsApp!
V africkom štáte Burundi sa adventistický rozhlasový program "Hlas poslednej trúby", ktorý vysiela na národnej
rozhlasovej stanici, začal šíriť cez telefónnu aplikáciu WhatsApp. Je obzvlášť populárny medzi ľuďmi, ktorí hovoria
jazykom Kirundi.
Program, ktorý vyrába oddelenie komunikácie cirkvi adventistov siedmeho dňa v Burundi, sa vysiela raz týždenne v
sobotu a získal si medzinárodnú obľúbenosť poslucháčov rozhlasu po celom svete.
Asi pred rokom bol záznam z minulých rozhlasových programov sprístupnený na bezplatné stiahnutie cez WhatsApp.
Ľudia, ktorí sú v Austrálii, Spojených štátoch, Európe, Ázii a celej Afrike, si teraz môžu nielen stiahnuť rozhlasový
program, ale dokonca získať aj príručku k štúdiu sobotnej školy v jazyku Kirundi. Zdieľajú zvukové programy s priateľmi
a rodinnými príslušníkmi, ktorí patria do iných skupín v aplikácii WhatsApp.
Pri týchto možnostiach môže ktokoľvek z Dubaja alebo Spojených arabských emirátov prežívať sobotu spoločne s
niekým v Južnej Afrike. Pravidelní poslucháči tohto rádia obľubujú programy plné praktického učenia biblických právd
spolu s odpoveďami na rôzne a veľmi kontroverzné otázky, ktoré kladú poslucháči z rôznych prostredí a náboženstiev.
13-ročný kazateľ vedie iných ku Kristovi v Tanzánii
Medzi kazateľmi, ktorí v lete viedli evanjelizačné prednášky, ktorých výsledkom bolo 117 000 krstov v Tanzánii a
Ugande, bol aj 13-ročný chlapec Boniface Joseph.
Boniface, ktorý bol pokrstený keď mal 11 rokov, kázal každý večer dva týždne v modlitebni v meste Arusha.
Boniface, ktorého krátky život bol naplnený chudobou a neistotou, sa chce jedného dňa stať pastorom cirkvi adventistov
siedmeho dňa.
Vďaka finančnej podpore Boniface a jeho súrodenci študoval na adventistickej strednej škole v Tanzánii, kde bol Bonifác
1. júna 2015 aj pokrstený.
O rok neskôr začal Boniface šíriť svoju vieru tak, že sa pripojil k detskému zboru a hovoril na verejnosti. Jeden z jeho
učiteľov, Samuel Robert, videl jeho záujem a v januári 2017 ho umiestnil do školiaceho programu pre mladých
kazateľov.
Počas svojej praxe s ostatnými Boniface presvedčil väčšinu pozorovateľov, že Boh ho môže použiť, aby priviedol iných k
Ježišovi Kristovi nášmu Spasiteľovi.
Keď cirkevní predstavitelia pripravovali evanjelizačnú kampaň za účasti všetkých členov (TMI) v Tanzánii a Ugande,
požiadali Bonifacea, aby sa pripojil k 24 000 rečníkom, ktorí mali kázať na 8 000 miestach v susedných krajinách od 16.
júna do 1. júla.
Boniface a ďalší detský kazateľ, jeho priateľ Lusekelo Mwakasweswe, vystúpili v samostatnej sérii prednášok vedenej
pod záštitou iniciatívy “Children Total Member Involvement” v severnej Tanzánii.
Keď Boniface po prednáškach vyslovil záverešnú výzvu, dvanásť ľudí prišlo dopredu, a sedem ich bolo pokrstených.
Celkovo bolo pokrstených 80 806 ľudí v Tanzánii a ďalších 35 969 ľudí v Ugande.
Prezident Tanzánie navštívil sobotnú bohoslužbu
John Pombe Magufuli, prezident Tanzánskej republiky, nedávno navštívil špeciálnu sobotnú bohoslužbu, pri príležitosti
vybudovania nového adventistického bohoslužobného domu v Magomeni, ktorý bol založený v Dar es Salaame v
Tanzánii.
Magufuli bol ohromený posolstvom kazateľa Marka Malekana, predsedu Únijnej misie v južnej Tanzánii. Prezident
Magufuli povedal: "Ďakujem vám za vynikajúcu kázeň, ktorú ste dnes kázali. Cirkevné denominácie vrátane adventistov
siedmeho dňa významne prispievajú k blahu nášho národa a uisťujem vás, že vláda bude pokračovať v spolupráci s
vami."
Magufuli osobne venoval 2 230 dolárov (USD) a 400 vriec cementu na postavenie budovy. Taktiež uskutočnil zbierku na
tento stavebný projekt, v ktorom sa vyzbieralo takmer 11 290 dolárov (USD).

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

