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Zbory :

Program pobožností na december 2017

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

Kto by v živote nevystúpil na nejakú
horu? Spomínate si, ako ste šliapali, ba
aj liezli na vrchol? Cesta úzka, príkra
a kamenistá, často strmá, zrázna a
obťažná. Konečne ste boli hore. A ten
rozhľad! Takmer vás chytil závrat, keď
ste sa pozerali dole do údolia. Cestou
ste stretávali len málo turistov, zatiaľ
čo dole v údolí na asfaltke sa to autami
a ľuďmi len hemžilo. Tu v tej výške
bolo ticho, takmer posvätný kľud a
príroda akoby pozývala k rozjímaniu.
Kto stvoril tento zázračný svet, kvety,
lesy, polia, zver, vysoké hory a slnko?
Tu hore boli slnečné lúče najskôr a
večer sa lúčili ako posledné. Stálo to
síce veľa potu a námahy dostať sa sem
hore, ale oplatilo sa to. Mohli ste si
oddýchnuť a vychutnávať krásu, ktorá
je okolo.

16. 12.

23. 12.

30. 12.

Lacika R.

Byrtus B.

Popovič O.
Krst

Petruš P.

Lacika R.
Lacika R.

Kaba D.
ADRA

Kmec B.
Balogová L.

Popovič O. VP
Popovič O.

Saraka A.
Butala J.

9:00

Kmecová M.

Lacika R.

Popovič O.

Kažová I.

Kmec B.

9:00

Lefkovitš S.

Popovič O.

Lacika R. VP

Duchoňová A.

Pôda L.

9:00
13:30

Popovič O.

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

Ulrichová I.

KE1 VP

Lefkovitš S.

02. 12.

pohodlie, nemá čas na nejaké
rozjímanie. Pán Ježiš o tom hovorí v
evanjeliu Matúša 7,13.14: „Vojdete
tesnou bránou; priestranná brána a
široká cesta, ktorá vedie do záhuby; a
veľa je tých, čo cez ňu vchádzajú.
Tesná je brána a úzka cesta, ktorá
vedie k životu, a málokto ju nachádza.“
Väčšina ľudí ide cestou širokou. V
rýchlosti a zhone všedných dní sa
nezaujímajú, kde ich cesta končí.
Pretože "všetci" si volia túto cestu,
robia to tiež tak. Až na konci svojho
života spoznávajú, že pre večnosť
neurobili nič.
Už Mojžiš sa modlil: „Nauč nás
počítať naše dni, aby sme našli
múdrosť srdca“ (Žalm 90,12). Ježiš
nesľubuje, že cesta k večnému životu
bude pohodlná a bez ťažkostí. Kto sa
však rozhodne po nej ísť, nájde radosť,
šťastie a pokoj srdca. Stojí za to ísť
úzkou cestou, pretože vedie do večného
života.

Ježiš prirovnáva cestu, ktorá vedie k
večnému životu, k takej úzkej a
namáhavej ceste, ktorú jednotliví
pútnici hľadajú a nachádzajú. Väčšina
ľudí má však iné záujmy. Dáva
prednosť širokým cestám, má rada Podľa ZD

Váš kazateľ, Rastislav Lacika

Piatok
(Košice 1)

18:00

Kažová I.

Košice 1

9:00
15:00

Košice 2
Poproč
Čakanovce

9. 12.

23. 12. – kazateľ Lacika R. je pracovne odcestovaný na 50. výročí zboru Revúca
27. – 31. 12. – kazateľ Lacika R. – Dovolenka
30. 12. – kazateľ Popovič O. – Dovolenka

Zborové oznamy
Albánsko očami dobrovoľníčky
Príďte na ADRA VEČER v Košiciach a preneste sa na chvíľu s nami do krajiny, v ktorej pomáhame už niekoľko rokov.
Janka Fintová ako ADRA dobrovoľníčka strávila 2 roky v Tirane v Albánsku a rada vám o tom porozpráva. Košice – 9.
decembra 2017 o 17.30 h – Hlavná 68.
Krst
Dňa 22. 12. 2017 o 18.00 h budeme mať slávnosť svätého krstu. Všetci ste srdečne pozvaní.
Členské zhromaždenie
16. 12. 2017 bude členské zhromaždenie po dopoludňajšej pobožnosti v zbore KE 1 kvôli personálnej otázke.
Ďakovná bohoslužba 31. 12. 2017
V zbore na Tajovského sa vo štvrtok, dňa 31. 12. 2017 o 17.00 h uskutoční ďakovná
bohoslužba oboch zborov spojená s novoročnými veršíkmi. Toto stretnutie bude spojené
s pohostením. Pripravme sa na to.

Západy slnka:
01. 12.
08. 12.
15. 12.
22. 12.
29. 12.

15:42
15:39
15:39
15:41
15:46

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.

Údaje o západe slnka
sú prevzaté z

Zborová knižnica

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

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

a platia pre geografickú
polohu mesta 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

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

„Na
svete
máte
súženie,
ale
dúfajte,
ja som
premohol
svet.“
Ján 16,33

Niektorí ľudia sú stále ustrašení a žijú v neustálych
obavách. Každý deň ich obklopujú dôkazy Božej lásky,
každý deň sa tešia z darov Božej prozreteľnosti, no
prehliadajú tieto prítomné požehnania. Stále uvažujú o
niečom nepríjemnom. Môže to však byt’ len nejaká
drobnosť,
ktorá im zaslepuje oči, aby nevideli tie veci, za ktoré
majú ďakovať. Namiesto toho, aby ich ťažkosti, s ktorými
sa stretávajú, viedli k Bohu, jedinému Zdroju pomoci,
odlučujú ich od neho, pretože podnecujú nepokoj a
mrzutosť.
Počíname si správne, keď prejavujeme takú nedôveru
a sme takí nevďační? Ježiš je náš priateľ a celé nebo sa
zaujíma o naše blaho. Nemali by sme dovoliť, aby nám
zhon každodenného života znepokojoval myseľ a mračil
čelo.
Ak to dovolíme, vždy sa budeme mat’ nad čím trápiť
a na čo hnevať. Nemali by sme sa poddávať starostiam,
ktoré nás len skľučujú a unavujú, no nepomáhajú nám
znášať skúšky. Môžeš byt’ v práci sklamaný a mat’
nevyriešené problémy, no nedaj sa znechutiť, svoju starosť
zver Bohu a zostaň pokojný. Pros o múdrosť, aby si svoje
záležitosti spravoval rozvážne, a tým predišiel strate a
pohrome. Urob všetko pre to, aby si dosiahol priaznivé
výsledky. Ježiš nám zasľúbil svoju pomoc, ale počíta v nej
aj s naším úsilím. Ak si sa spoľahol na nášho Pomocníka,
no zároveň si vykonal všetko, čo si mohol, výsledok
prijmi radostne.
Nie je Božou voľou, aby jeho ľud klesal pod ťarchou
ustarostenosti. Náš Pán nás však neklame. Nehovorí
nám: „Neboj sa, na ceste ti nehrozia nijaké
nebezpečenstvá.„
On vie, že skúšky i nebezpečenstvá tam sú a hovorí
nám to jasne. Nehodlá vziať svoj ľud zo sveta hriechu a
zla, ale mu ukazuje útočište. Za svojich učeníkov sa
modlil: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich

zachoval od zlého.„ Hovorí: „Na svete máte súženie, ale
dúfajte, ja som premohol svet.„ Ján 17,15; Ján 16,33.
Cesta ku Kristovi str. 81-82

Filipíny sa modlia za rekordných 120 000 krstov alebo viac
Adventisti siedmeho dňa na Filipínach, inšpirovaní najväčším krstom v cirkevnej histórii v Rwande, sa na modlitbách pripravujú na
nový rekord počas evanjelizačnej kampane so zapojením všetkých členov (TMI) v roku 2018.
Oficiálnym cieľom je pokrstiť počas celoštátnej evanjelizačnej akcie 13. až 28. júla bezprecedentných 120 000 ľudí. Tento počet
sa ešte môže navýšiť.
"Filipíny okúsili iniciatívu TMI a členovia cirkvi prichádzajú s odvážnym a ambicióznym cieľom, pretože vidia, že program so
zapojením všetkých členov skutočne funguje," povedal Samuel Saw, predseda Južnej Ázijsko-Pacifickej divízie cirkvi adventistov,
ktorej územie zahŕňa Filipíny.
TMI je iniciatíva celosvetovej cirkvi, ktorá povzbudzuje všetkých 20 miliónov adventistov na celom svete, aby našli spôsob, ako
zdieľať evanjelium. Uplatnenie tejto iniciatívy v Rwande viedlo k rekordným 110 000 krstom počas evanjelizačnej kampane v máji
2016. "Modlíme sa za vyliatie Ducha Svätého," povedal predseda únie Romeo T. Mangiliman. "Aj keď robíme plány, bez Jeho
moci nemôžeme dosiahnuť náš cieľ."
"Keď bude vyliaty neskorý dážď, nebudete veriť tomu, čo sa bude diať," povedal predseda GK Ted Wilson. "Boh bude pôsobiť
takým zázračným spôsobom, že ľudia budú skutočne oslovení a potom môžeme ísť domov."
Veľké adventistické prednášky v Pakistane pritiahli viac ako 2 000 ľudí
Počas uplynulého roka adventistickí vedúci a členovia iniciovali rozsiahly evanjelizačný projekt v Pakistane. Táto udalosť
vyvrcholila 3-dňovou evanjelizačnou sériou, ktorá sa konala od 26. do 28. októbra. To znamená významnú zmenu pre túto
prevažne moslimskú krajinu. V minulosti mohli adventisti v Pakistane zdieľať evanjelium iba opatrne, v obmedzenom rozsahu.
Podujatie, ktoré sa konalo v priestoroch adventistickej školy (PASC), 60 kilometrov západne od hlavného mesta Lahore, bolo
najväčším svojho druhu za posledné roky a prinieslo pozoruhodné výsledky.
Zástup ľudí rástol, kým dosiahol viac ako 2000 ľudí. Organizátori a dobrovoľníci museli zaobstarať dodatočné miesta na sedenie
pre tento nečakane veľký dav. So zameraním na posolstvo troch anjelov zo Zjavenia 14, 6-12, predseda Pakistanskej únie
Michael Ditta povzbudil prítomných, aby "bdeli, modlili sa a zostali vytrvalí v posledných dňoch".
V posledný deň prednášok bolo pokrstených 156 ľudí. Niekoľko mesiacov pred prednáškami miestni členovia a laickí vedúci sa
zamerali na ľudí v komunite prostredníctvom návštev v domácnostiach, starostlivosti o zdravie, starostlivosti o všetkých nových
členov a zapojenie mládeže.
PASC je adventistická inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v Pakistane, ktorá má momentálne 674 študentov. Ponúka
dvojročné a štvorročné programy. Súčasťou kampusu je tiež základná škola a stredná škola. V Pakistanskej únii sa nachádza 11
000 adventistov v 118 zboroch.
Prelomová expanzia televízie LifeStyleTV v Škandinávii
Súkromná adventistická televízna spoločnosť LifeStyleTV so sídlom vo Švédsku, obdržala 5. novembra stavebné povolenie pre
úplne nové televízne štúdio. Claus Nybo, zakladateľ a riaditeľ stanice, to považuje za ďalší zázrak v živote stanice, ktorá od
januára 2006 vysiela adventistické programy 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je to začiatok novej a dôležitej kapitoly v histórii
stanice.
Nové štúdio s rozlohou 950 metrov štvorcových, ktoré má byť otvorené v auguste 2018, poskytne spoločnosti LifeStyleTV
možnosť tvoriť väčšiu škálu programov, než bolo možné v malom štúdiu - v obývacej izbe domu, v ktorom stanica pôsobí už 12
rokov.
Victor Hulbert, komunikačný a mediálny riaditeľ cirkvi adventistov v transeurópskom regióne, vo svojom príhovore na slávnostnom
ceremoniáli vyjadril vďaku za významný prínos stanice LifeStyleTV pri šírení evanjelia v Škandinávii. LifeStyleTV vysiela cez
satelit THOR 6 pre celú Škandináviu.
Poľská mládež oživila reformáciu v piatich mestách
Adventistický stánok pritiahol tisíce ľudí počas populárneho knižného veľtrhu v Krakove. Staromódne dvere. 95 téz. Klince
zatlčené do dreva. Takto mladí adventisti v Poľsku verejne šíria odkaz reformácie. 31. október 2017 je dňom 500. výročia od
momentu, kedy Martin Luther pribil svojich 95 téz na dvere kostola v meste Wittenberg v Nemecku.
Ak by ste koncom októbra navštívili historické hlavné námestie v Krakove, mohli by ste vidieť skupinu mladých adventistov, ktorí
do centra námestia niesli staromódne dvere. Človek s čiernou parochňou, baretou a mníšskym plášťom začína kázať, zatiaľ čo
pribíja svojich 95 téz na dvere.
"Chceli sme povedať tento príbeh tak, aby si ho ľudia všimli a vypočuli," povedal Michal Rakowski, 26-ročný PR manažér a laický
aktivista. Rakowski hľadal niečo, čo by bolo vnímané ako relevantné v 38-miliónovej krajine, kde sa 92% obyvateľov označuje za
katolíkov a kde žije len 5700 adventistov.
Adventistický stánok ponúkal letáky s časopisom Znamenia doby (Znaki Czasu), knihy ako Veľký spor vekov a Zlaté ruky od Bena
Carsona, knihy Hacksaw Ridge a DVD a ďalšie materiály o cirkvi adventistov siedmeho dňa.
Špeciálne pre 500. výročie reformácie pripravila cirkev adventistov v Poľsku 20 000 výtlačkov časopisu Znamenie doby
venovaného reformácii.
Prvé knihy Ellen Whiteovej v jazyku Farsi pre Afganistan
Adventistickí predstavitelia vyjadrili špeciálnu modlitbu za prvé knihy Ellen G. Whiteovej v jazyku Farsi určené pre ľudí v
Afganistane. Dve knihy - "Cesta ku Kristovi" a "Dejiny vykúpenia" - odhalil Pavel Liberanskij, vedúci vydavateľskej služby EuroÁzijskej divízie, počas stretnutia v sídle divízie v Moskve.
Afganistan je náročné teritórium bez adventistických zborov a bez známej prítomnosti členov cirkvi.
Liberanskij v rámci stretnutia prezentoval aj ďalšiu novú literatúru vrátane prvých ruskojazyčných misijných letákov GLOW
určených pre distribúciu v Rusku, a ruskojazyčnú knihu "Open Door" o knižnej evanjelizácii od Kamila Metza, medzinárodného
koordinátora iniciatívy GLOW.

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

