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20. 1.

27. 1.

Piatok
(Košice 1)

18:00

Popovič O.

Márföldi D.

Lacika R.

Kažová I.

Košice 1

9:00
15:00

Pôda L.
Balogová L.

Márföldi D.
Márföldi D.

Lacika R.
Lacika R.

Popovič O.
Popovič O.

Košice 2

9:00

Butala J.

Lacika R. VP

Popovič O.

Kmec B.

Poproč

9:00

Petruš P.

Popovič O.

Duchoňová A.

Saraka A.

Čakanovce

9:00
13:30

Popovič O.

KE 1

Lefkovitš S.

Ulrichová I.

1. – 5. 1. – kazateľ R. Lacika je služobne odcestovaný na zimnom tábore s deťmi
26. – 28. 1. – kazateľ R. Lacika je služobne odcestovaný na sneme KP

Zborové oznamy
Desať dní modlitieb
Západy slnka:
Od 10. do 20. januára 2018 organizuje cirkev
adventistov po celom svete Desať dní
05. 01. 15:53
modlitieb za vyliatie Ducha Svätého.
12. 01. 16:01
Tematikou týchto desiatich dní bude „Náš
19. 01. 16:11
Veľkňaz“.
26. 01. 16:22
Počas Desiatich dní modlitieb 2018 budeme
Údaje o západe slnka
skúmať odev starozákonného veľkňaza, aby
sú prevzaté z
sme poznali, aké ponaučenie si z toho
http://www.sunrisesunset.
môžeme vziať pre svoj život.
com/calendar.asp
V knihe „Túžba vekov“ čítame: „Všetko, čo
a platia pre geografickú
nosil kňaz, muselo byť neporušené a bez
polohu mesta Košice.
chyby.
Prekrásne
obradné
rúcha
predstavovali charakter veľkého vzoru Ježiša Krista. Nič iné ako dokonalosť v oblečení, postoji, v slovách i duchu
nie je pre Boha prijateľné. On je svätý a jeho sláva a dokonalosť musia byť
odrážané aj v pozemskej službe. Len dokonalosť môže správne reprezentovať posvätnosť nebeskej služby.“ (TV, s. 709)
Všetko, čo kňaz nosil a robil, malo za cieľ zanechať na ľuďoch určitý dojem: „Všetko, čo súviselo s oblečením a
vystupováním veľkňaza, malo v pozorovateľovi vyvolať pocit Božej svätosti, posvätnosti jeho uctievania a čistoty, ktorá je
požadovaná od tých, čo prichádzajú do jeho prítomnosti.“ (PP, s. 351) Počas týchto dní modliteb objavíme niektoré
duchovné lekcie znázornené kňazským oblečením.
http://kosice.casd.sk/udalost/10-dni-modlitieb/

10 dní modlitieb
Tajovského 8 o 18.00 h
Streda, 10. 1.
Lacika R.
Štvrtok, 11. 1.
Popovič O.
Piatok, 12. 1.
Sobota, 13. 1.
Nedeľa, 14. 1.
Saraka A.
Pondelok, 15. 1.
Kažová I.
Utorok 16. 1.
Butala J.
Streda 17. 1.
Pôda L.
Štvrtok 18. 1.
Sverlovič P.
Piatok 19. 1.
Lacika R.
Sobota 20. 1.
Lacika R.

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

http://kosice.casd.sk

Kancelária v Košiciach:
Telefón: 055 6220 918
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Január 2018

Zbory :

Program pobožností na január 2018

Tajovského 8
Hlavná 68
Nová 7
Čakanovce 63

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 23. ročník

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

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

„Človek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje
svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a nebude
lieku.“ Prísl, 29,1
V istom príbehu z námorníckeho
prostredia sa hovorí o zvláštnej udalosti.
Uprostred búrky, bojová loď nacvičovala
vojenské manévre. Tesne po západe slnka,
jeden z hliadkujúcich námorníkov na veži
podal hlásenie o vzdialenom svetle. Preto
kapitán cez radistu urýchlene poslal nasledujúcu správu: „Vyzývam vás, aby ste z
dôvodu hroziaceho stretu zmenili svoj plavebný kurz o 20 stupňov.“ Za niekoľko minút
prišla takáto odpoveď: „Odporúčame, aby ste
smer zmenili vy.“ Nahnevaný kapitán nechal
poslať ďalšiu správu: „Tu je kapitán, zmeňte
kurz o 20 stupňov.“ Za chvíľu prišla ďalšia
odpoveď: „Ja som obyčajný námorník. Vy
zmeňte svoj kurz.“ V tom okamihu bol kapitán úplne vyvedený z miery a vydal pokyn
k novej správe: „Toto je bojová loď, zmeňte
svoj kurz.“ Po chvíli prišla odpoveď: „Tu je
pobrežný maják.“
Kapitán následne vydal rozkaz na zmenu
kurzu svojej lode....
Je veľmi nezodpovedné a hlúpe v živote
prehliadať, ignorovať varovné znamenia. Tie
môžu prichádzať v rôznej podobe: zdravotné
problémy, dlhodobo pretrvávajúce manželské

problémy, búriace sa deti, narastajúce dlžoby,
prehlbujúce sa zlozvyky, neustupujúci stres.
Zoznam by mohol pokračovať ďalej...
Nezáleží na tom, či si úspešný, vplyvný,
múdry, vzdelaný, zbožný, rozhľadený či skúsený. Keď ti Boh posiela odkaz a upozorňuje
ťa, aby si zmenil svoj „kurz“, potom bude
múdre, aby si sa s ním neprel a radšej to
rýchlo urobil.
Milá sestra a brat, milí priatelia, možno aj
v tvojom živote sa nájde niečo, čo nie je
celkom v poriadku. Čím ďalej, tým viac si
uvedomuješ, že v niektorých oblastiach je
tvoj kurz doslova nebezpečný. Možno ťa už
Boh dlhodobo s láskou a trpezlivo na to
upozorňuje, ale ty ho nepočúvaš a odmietaš
ho brať vážne.
Jedno je isté, veci sa pre teba otočia
dobrým smerom až vtedy, keď sa obrátiš k
Bohu, namiesto toho, aby si sa mu otočil
chrbtom. Čo teda urobíš so svojimi rozhodnutiami? Staneš sa aj ty múdrym kapitánom
svojej „lode“?
Prajem nám všetkým, aby nás na prelome
občianskeho roka sprevádzali múdre rozhodnutia. Pokiaľ to Bohu dovolíme, stane sa to
pravdou...
Nech Vám Boh, skrze Pána Ježiša Krista,
žehná aj v novom roku 2018.

Váš kazateľ, Oliver Popovič
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Správy Adventistickej informačnej služby
Cyprus zachvátil duch reformácie

„Bratia,
nech
každý
zostáva
pred
Bohom v
tom, v
čom bol
povolaný!“
1Kor 7,24

Ak chceme konať Kristovo dielo, nemusíme opúšťať úzky okruh
domova, ak nás k nemu viažu povinnosti. Toto dielo môžeme konať
doma, v zbore a medzi tými, s ktorými sa stretávame.
Spasiteľ strávil väčšiu časť svojho života na zemi medzi ľuďmi tak, že
trpezlivo pracoval v tesárskej dielni v Nazarete. Slúžiaci anjeli
sprevádzali Pána života, keď sa nepoznaný a bez pôct stýkal s roľníkmi a
robotníkmi. Pri svojej remeselnej práci konal svoje poslanie práve tak
verne, ako keď uzdravil chorého, alebo keď v Galilei kráčal po
rozbúrených vlnách. Aj v tých najmenších povinnostiach a v najnižšom
postavení života môžeme žiť a pracovať s Ježišom.
Apoštol hovorí: „Bratia, nech každý zostáva pred Bohom v tom, v
čom bol povolaný!„ 1. Korinťanom 7,24. Obchodník môže viesť svoj
obchod tak, aby svojou poctivosťou oslávil Pána. Ak je pravým
nasledovníkom Krista, všetko, čo koná, bude ľuďom svedčiť o jeho
náboženstve a zjavovať im Kristovho ducha. Mechanik môže byť
snaživým a verným predstaviteľom Toho, ktorý spolupracoval s
robotníkmi medzi galilejskými kopcami. Ktokoľvek vzýva Kristovo
meno, mal by pracovať tak, aby ľudia pri pohľade na jeho dobré skutky
mohli oslavovať svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa.
Mnohí ospravedlňovali vlastnú neochotu slúžiť svojimi darmi
Kristovi poukazovaním na to, že iní dostali väčšie dary a prednosti.
Všeobecne sa myslí, že Božej službe majú svoje schopnosti posvätiť len
mimoriadne obdarení jedinci. Ľudia sa domnievajú, že schopnosti
dostala len určitá uprednostnená trieda a ostatní nemajú podiel na práci
ani na odmene. Ale v podobenstve to tak nie je. Keď pán domu povolal
svojich sluhov, každému zveril určitú povinnosť.
Láskavým duchom môžeme spĺňať aj tie zdanlivo najponižujúcejšie
povinnosti, keď to budeme robiť „z tej duše ako Pánovi„. Kološanom
3,23. Ak je v srdci Božia láska, prejaví sa v živote. Obklopí nás príjemná
Kristova vôňa, takže svojím vplyvom budeme ľudí zušľachťovať a
obšťastňovať.
Nevyčkávajte na veľké príležitosti či mimoriadne schopnosti, aby ste
mohli ísť do Božieho diela. Nemyslite na to, ako o vás bude zmýšľať
svet. Ak váš každodenný život svedčí o čistote a úprimnosti vašej viery a
ľudia sú presvedčení, že im chcete len dobre, vaše úsilie nevyjde nazmar.
Aj tí najskromnejší a najchudobnejší z Ježišových učeníkov môžu
byť ľuďom na požehnanie. Snáď si ani neuvedomujú, že konajú nejaké
zvláštne dobro, ale svojím nebadateľným vplyvom môžu rozhýbať vlny
požehnania, ktoré sa budú šíriť a prehlbovať, a o požehnaných
dôsledkoch nemusia vedieť do dňa Pánovej odmeny. Určite ani netušia,
že konajú niečo veľké. Nemajú sa však trápiť starosťami o úspech.
Pokojne majú napredovať, verne napĺňať Bohom im určené poslanie a
ich život nebude márny. Duchovne budú stále rásť a podobať sa Kristovi.
Sú to Boží spolupracovníci spôsobilí v tomto živote na vznešenejšie dielo
a ničím neskalenú radosť v budúcom žití.

Cesta ku Kristovi str. 55-56

Komunita cirkvi adventistov siedmeho dňa na Cypre prevzala iniciatívu na usporiadanie osláv 500. výročia reformácie a bola prekvapená ako sa
ostrovania k projektu pripojili, a aktívne hľadali najstaršiu Bibliu na ostrove. Podujatia sa zúčastnila aj skupina nemeckých dovolenkárov, ktorí sú priami
potomkovia Lutherovho spolupracovníka Philipa Melanchthona.
Cyperské ministerstvo kultúry a školstva poskytlo bezplatne svoje najstaršie zariadenie v Nikózii, stredovekú halu Kasteliotissa z 13. storočia.
Zaujímavosťou bolo, že jediný dostupný dátum v úplne obsadenom kalendári podujatí bol 31. október, práve dátum, ktorý označuje začiatok reformácie.
Výstava, ľahké občerstvenie, spevácky zbor a dve prednášky prilákali značné publikum. Akcia bola propagovaná v gréčtine a angličtine v hlavných
novinách a na niekoľkých rozhlasových staniciach. Toto podujatie v Nikózii otvorilo dvere dobrej vôle a vybudovalo významné mosty medzi jednotlivcami
a komunitami. Bola to udalosť, v ktorej 92 členov cirkvi oslovilo spoločnosť s 1,2 miliónmi predovšetkým grécky hovoriacich obyvateľov Cypru a veľkú
medzinárodnú komunitu.

Členovia Občianskej komory Ruskej federácie diskutovali o uplatňovaní zákona o misijných aktivitách
28. novembra Občianska komora Ruskej federácie usporiadala okrúhly stôl venovaný praxi uplatňovania federálneho zákona č. 125 "O slobode svedomia
a náboženských združeniach", čl. 24.1 "Misionársky zákon".
Podľa štatistík slovanského právneho centra, od prijatia zákona v Rusku padlo viac ako 200 súdnych rozhodnutí o porušovaní. 30 percent porušení
súviselo s výkonom činností náboženských organizácií bez uvedenia ich plných názvov. 56 percent porušení súviselo s čl. 24.1 paragrafom 4 o
vykonávaní misijných aktivít. 14 percent z nich bolo spáchaných cudzincami. Vo väčšine prípadov boli pokuty uložené náboženským organizáciám a
veriacim, ktorí patrili k protestantským náboženským združeniam a novým náboženským hnutiam.
Účastníci okrúhleho stola vykonali analýzu trestných činov a dospeli k záveru, že takmer všetky boli spojené s nesprávnym výkladom a nesprávnym
uplatňovaním zákona. V takmer polovici prípadov (48%) boli obvinené súkromné osoby, napriek tomu, že pojem "misijná činnosť" v zákone sa týka
náboženských združení. Súčasná prax presadzovania zákona v súvislosti s čl. 24.1 vlastne porušuje článok 28 Ústavy Ruskej federácie, ktorý ustanovuje
právo jednotlivcov slobodne šíriť svoje náboženské názory.
Komisár Goncharov, ktorý je zároveň kazateľom cirkvi adventistov siedmeho dňa, vo svojej správe vyjadril podporu orgánom v snahe bojovať proti
extrémizmu a terorizmu. Avšak zároveň zdôraznil, že veriaci a náboženské organizácie by nemali trpieť, keď nemajú nič spoločné s extrémizmom a
terorizmom.
Skupina navrhla vyjasnenie požiadaviek čl. 24.1 a iných právnych predpisov o slobode svedomia, zaslaním návrhov Štátnej dume na prijatie príslušných
zmien a doplnení.

V Dubaji sa zdravotné posolstvo stáva dôležitejším ako peniaze
Dubaj je nielen najväčšie a najznámejšie mesto v Spojených arabských emirátoch (SAE), ale je tiež symbolom bohatstva. Začiatkom decembra prišlo v
tomto bohatom metropolitnom meste viac ako 250 ľudí na bezplatnú zdravotnú prehliadku a poradenstvo v oblasti životného štýlu, ktorú poskytla miestna
cirkev adventistov s.d..
"Ľudia majú zdravotné problémy bez ohľadu na to, koľko majú peňazí," povedal Steven Manoukian, predseda Cirkvi adventistov s.d. pre oblasť
Perzského zálivu. "Ľudia sa čoraz viac zaujímajú o zdravotné záležitosti."
V krajine rýchlo rastie zdravotná informovanosť a zdravotnícky sektor, spolu s nárastom porúch životného štýlu, ako je obezita, cukrovka typu 2,
hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenia atď.
Manoukian povedal, že je načase, aby naša cirkev slúžila komunite prostredníctvom adventistického zdravotného posolstva.
Jednodňová zdravotná iniciatíva ponúkla rôzne služby, vrátane kontroly zdravotného stavu, bezplatných balónov pre deti a stanice na darovanie krvi pre
tých, ktorí ju zúfalo potrebujú v rôznych nemocniciach v Dubaji.
Návštevníci museli navštíviť až sedem staníc, aby prešli všetkými ponúkanými službami.
"Je to príležitosť predstaviť ľudom v meste zdravý životný štýl, ktorý je súčasťou našich adventistických hodnôt," povedal Manoukian. "V budúcnosti by
sme chceli preskúmať ďalšie možnosti, ktoré môžu ovplyvniť naše komunity."

Pastor Ted Wilson navštívil ostrovnú krajinu Fidži
Wilson sa zastavil na Fidži v rámci svojho šesťtýždňového turné po svete, v sprievode svojej manželky Nancy. Počas turné bol aj na návšteve Austrálie.
V štvrtok 29.11. popoludní sa mal zúčastniť vysvätenia novo prestavanej modlitebne, jednej z 23 adventistických modlitební na Fidži. Neočakávaná búrka
však znemožnila cestu do vnútrozemia. S vierou v Božie vedenie pastor Wilson napokon navštívil prestavanú modlitebňu v blízkosti letiska Nadi. V
modlitebni sa neočakávane stretol s piatimi mladými ľuďmi, ktorí založili misijnú bicyklovú službu. Každé ráno títo piati cyklisti roznášajú misijné traktáty,
ktoré sa dostanú ľuďom do rúk v rovnakom čase, kedy sa doručujú miestne noviny. Keď ľudia dostanú sekulárne správy, dostávajú aj dobrú správu o
spasení.
V piatok ráno ďalšia neočakávaná búrka opäť znemožnila cestu do vnútrozemia. Pastor Wilson teda navštívil sídlo adventistickej misie na Fidži a podelil
sa o slová nádeje s vedúcimi, pastormi a členmi.
Zdôraznil, že každý člen cirkvi, mladý aj starý, by sa mal zapojiť do Božej služby, v zmysle iniciatívy TMI (Total Member Involvement).
Neskôr spolu s riaditeľom odd. komunikácií pri GK Williamsom Costom oficiálne spustili platformu digitálnej televízie Walesi pre Hope Channel Fiji. V
piatok večer predseda GK navštívil nové centrum "vplyvu" cirkvi v meste Suva.
V sobotu sa na štadióne ANZ v Suve zhromaždilo viac než 10 000 ľudí, aby počuli slová predsedu GK. Celodenný sobotný program zahŕňal bezplatné
raňajky pre približne 2000 ľudí. Napriek silným dažďom v sobotu ráno bol štadión naplnený už o 7:00 ráno a o 10:00 sa obloha vyjasnila a zostala jasná
po celý zvyšok dňa.
Wilson hovoril o vysokej cene, ktorú Ježiš zaplatil svojou obeťou na kríži. "Chcem, aby ste vedeli, že keď chcete hlásať Ježiša, musíte s ním mať sami
vzťah," povedal. "Nemôžete zdieľať niečo, čo nemáte."
Maveni Kaufononga, predseda Trans-Pacifickej Únijnej Misie uviedol, že členovia cirkvi zareagovali pozitívne na Wilsonovu výzvu k zapojeniu všetkých
členov.
"Všetci sa zaviazali urobiť niečo v rámci nášho "žatevného" programu v júli nabudúci rok. Všetky miestne zbory budú mať program," povedal. "Členovia
mohli vidieť, že sme všetci spojení v Božom poslaní od úrovne GC po úroveň našej misie."
Fidži je súčasťou trans-pacifickej únie, so šiestimi misiami a dvoma pripojenými poliami. V súčasnosti je na Fidži 159 zborov a 101 skupín a 25 458
členov. Má 36 vysvätených 26 poverených kazateľov. V krajne žije 844 000 obyvateľov.

Kniha "Cesta ku Kristovi" je k dispozícii v miestnych jazykoch pre duchovné oživenie na Blízkom východe
Hoci kniha Cesta ku Kristovi je medzi adventistimi jednou z najznámejších kníh Ellen Whiteovej po celom svete, pre niektorých adventistov na území
Blízkeho východu a Severnej Afriky (MENA) je to nová kniha.
Členovia výkonného výboru a ďalší pracovníci MENA sa 20. novembra zúčastnili prezentácie knihy Cesta ku Kristovi ako knihe určenej pre duchovné
oživenie v roku 2018 na území Blízkeho východu a severnej Afriky.
Výkonný tajomník svetovej cirkvi adventistov siedmeho dňa G.T. Ng, na modlitbe vyprosil požehnane pre túto knihu a členov.
Od 8. januára 2018 adventisti v celej oblasti budú mať knihu k dispozícii v šiestich rôznych jazykoch, vrátane arabčiny, francúzštiny, turečtiny, kurdčiny,
angličtiny a francúzštiny. Takmer všetci členovia cirkvi v MENA budú môcť čítať Cestu ku Kristovi vo svojom materinskom jazyku.
Podľa plánu majú členovia cirkvi prečítať jednu kapitolu denne a podeliť sa o knihu s ostatnými. Každý člen dostane osobitného študijného sprievodcu.
Billy Biaggi, viceprezident cirkvi pri GK, presvedčivo potvrdzuje tento plán. "Koho milujeme a chceme vidieť v nebi?" Povedal Biaggi. "Oslovme ho touto
zmysluplnou knihou, ktorá pomôže zmeniť život!"

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

