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3. 2.

10. 2.

17. 2.

24. 2.

Piatok
(Košice 1)

18:00

Lacika R.

Lacika R.

Kažová I.

Popovič O.

Košice 1

9:00
15:00

Kažová I.
Butala J.

Popovič O.
Popovič O.

Kmec B.
Kern B.

Soós B.
Soós B.

Košice 2

9:30

Popovič O.

Kmecová M.

Kern B.

Kmec B.

Poproč

9:00

Lacika R.

Bielik S.

Popovič O.

Pôda L.

Čakanovce

9:00
13:30

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

Lacika R.

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

Popovič O.

16. – 18. 2. – kazateľ R. Lacika je služobne odcestovaný na chate KD
23. – 25. 2. – kazateľ R. Lacika je služobne odcestovaný na chate mládeže

Zborové oznamy
Týždeň kresťanského domova

ZBOR OTVORENÝCH DVERÍ

Západy slnka:
02. 02.
09. 02.
16. 02.
23. 02.

16:33
16:44
16:56
17:08

Údaje o západe slnka

Každý týždeň v pondelok od 10.00 h do 12.00 h a vo štvrtok od
sú prevzaté z
15.00 h do 17.00 h bude zbor na Tajovského ulici pre vás otvorený http://www.sunrisesunset.
com/calendar.asp
„Zbor otvorených dverí“. Môžete napr. prísť si oddýchnuť, posedieť
a platia pre geografickú
pri čaji, čítať si časopisy, knihy, uskutočniť stretnutie s niekým, použiť
polohu mesta Košice.
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

Štúdium Biblie
Každý utorok o 17.00 h na Tajovského 8 pokračujeme v štúdiu Božieho slova.
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

02

Február 2018

Zbory :

Program pobožností na február 2018

V týždni od 12. 2. do 17. 2. prebehne v zboroch týždeň kresťanského
domova pod názvom „Manželstvo bez mýtov“. My sa stretneme
v pondelok 12. 2. o 18.00 h na Tajovského 8 k prečítaniu prednášky.
Tešíme sa na vašu účasť.

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

Malá skupina našich krajanov putuje
púšťou. Slnko rozpaľuje piesok, vysušuje
najmenší náznak vlahy a morí smädom
pútnikov. Všetci túžia byť v cieli cesty, kde
nájdu tekutinu, ktorá pre nich v týchto
chvíľach znamená záchranu života. Čas sa
nekonečne vlečie. Konečne niekto v diaľke
vidí potok. Všetci ožívajú. Čistá voda láka,
aby sa napili. Lekárka je prvá, ktorá naberá
vodu, aby ju podala svojim deťom. V tom
počuje hlas svojho muža: „Nepi to. Nevieš,
odkiaľ tečie a čo so sebou nesie.“ Nerada
poslúchla, ale manžel ako vodca vie, čo robí.
Hneď vysvetľuje: „Keď som bol na púšti
prvýkrát so svojimi priateľmi a vyprahnutí
sme našli potok, ostatní sa napili. Potom sme
pokračovali cestou proti prúdu. Po
niekoľkých minútach chôdze sme v potoku
uvideli zdochlinu a následky na seba
nenechali dlho čakať.“
Za chvíľu aj naša skupina dorazila proti
prúdu k dedinke domorodcov. Voda z potoka
im slúžila na umývanie, pranie, ale aj ako
stoka, ktorá odplaví všetko nepotrebné.
Pútnici pochopili, že piť je v púšti možné len
z prameňa.
Kto dnes nepociťuje smäd a túžbu po
čistej vode, ktorá by v púšti ľudských sŕdc
znamenala záchranu? Pri ceste životom
stretávame potôčiky, rieky i veľtoky
ľudských názorov, teórií, prianí a možností.
Táto voda je však poznamenaná smrťou.

Preto musíme ísť k prameňu, k jedinému
prameňu čistej a životodarnej vody. Tým
prameňom je Boh, ktorý sa nám ľuďom dáva
vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. „Kto sa
však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy
nevysmädne.“ (Ján 4,14) On je živým
prameňom, prameňom ktorý nemlčí, ktorý sa
neskrýva, ale ktorý naopak pozýva všetkých
blúdiacich a smädných, hľadajúcich pravdu a
život. V Zjav 22,17 sa hovorí: „A ten, kto
počúva, nech povie: Príď! Kto je smädný,
nech príde; kto chce, nech si zadarmo
naberie živej vody.“
Prameň živej vody utíši túžbu, naplní
vyprahnuté srdce a zmení človeka. V
Jánovom evanjeliu Ježiš hovorí: „Ale voda,
ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom
vody prúdiacej do večného života.“ (Ján
4,14) Veľkolepá zmena. Na smrť vyčerpaný
pútnik, strácajúci sa na púšti svojho srdca, sa
vodou života mení pred zrakmi všetkých.
Človek, ktorý pred chvíľou v beznádeji
hľadal, stáva sa sám oázou, ukazujúcou a
svedčiacou všetkým pútnikom, že prameň je
blízko.
Chceš byť tiež oázou? Dávať ľuďom
nádej? Poďme spolu v Ježišových šľapajach
proti prúdu znečistených riek, do hôr k
prameňu. Poďme k prameňu živej vody
Božieho Slova.
Podľa ZD.
Váš kazateľ, Rastislav Lacika
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„Ak
vyznávame
svoje
hriechy, on
je verný a
spravodlivý,
aby nám
odpustil
hriechy a
očistil nás
od všetkej
neprávosti.“
1. Ján 1,9

Keď Adam a Eva zjedli zakázané ovocie, zmocnila sa ich
hanba a hrôza. Prvou ich myšlienkou bola snaha
ospravedlniť svoj hriech a uniknúť strašnému rozsudku smrti.
Keď sa ich Pán potom pýtal, ako sa to stalo, Adam
odpovedal čiastočným obvinením Boha a čiastočnou
obžalobou svojej ženy: „Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri
mne, dala mi zo stromu; i jedol som.“ Žena zvalila vinu na
hada: „Had ma podviedol; nuž jedla som.“ 2. Mojžišova
3,12.13. Prečo si stvoril hada? Prečo si mu dovolil vojsť do
Edenu? Tieto otázky boli obsahom jej výhovorky a tým bola
zodpovednosť za ich pád zvalená na Boha.
Duch sebaospravedlňovania má svoj pôvod v otcovi lži a
prejavil sa vo všetkých Adamových synoch a dcérach. Také
vyznania nie sú z podnetu božského Ducha a Boh ich
neprijme. Pravé pokánie vedie človeka k tomu, že svoju vinu
bude znášať sám a úprimne, nepokrytecky ju vyzná. S
publikánom neodvažujúcim sa ani oči pozdvihnúť k nebu
bude volať: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Tí, čo
doznávajú svoju vinu, budú ospravedlnení, pretože Ježiš sa
odvolá na zásluhy svojej krvi v záujme kajúcnika.
Príklady pravej ľútosti a pokory v Božom slove svedčia o
takom pokání, v ktorom nieto nijakej výhovorky za hriech
ani snahy po sebaospravedlnení. Pavel sa nechcel
ospravedlňovať. Svoj hriech opisuje čo najvernejšie, bez
snahy zmenšiť vinu. Píše: „Mnohých svätých som pozatváral,

keď som dostal moc od veľkňazov. A keď ich mordovali,
schvaľoval som to. Áno, po všetkých synagógach často som
ich trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti
prenasledoval som ich aj po vidieckych mestách.“ Skutky
apoštolov 26,10.11. Neváhal vyhlásiť: „Kristus Ježiš prišiel na
svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý.“ 1.
Timoteovi 1,15.
Pokorné a skrúšené srdce ovládnuté pravým pokáním si
aspoň čiastočne uvedomí Božiu lásku a cenu Golgoty. Ako
syn vyznáva previnenia svojmu láskavému otcovi, tak
úprimný kajúcnik vyzná všetky svoje hriechy Bohu. V Písme
čítame: „Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a

spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej
neprávosti.“ 1. Jána 1,9.
EGW. CK, str. 28 - 29.

Vo Francúzsku začal vysielať nový Hope Channel
Sobota 13. januára bola "sobotou únie" pre francúzsko-belgickú úniu, kedy sa začalo prvé oficiálne vysielanie Hope
Channel France (HCF). V programe vystúpili piati kazatelia, ktorí hovorili o svojom živote pre Krista. Programu sa
zúčastnili aj ďalší členovia francúzsko-belgickej cirkvi.
Generálny tajomník francúzsko-belgickej únie Jean-Paul Barquon vysvetlil dôvody na začatie nového adventistického
kanála. HCF je jedným z 43 pobočiek Hope Channel, oficiálnej vysielacej siete cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorá
vysiela po celom svete v 39 jazykoch. Podľa štatistík, 20% obyvateľov vo Francúzsku sú ateisti, vyššiu mieru neveriacich
majú iba Česká republika a bývalé východné Nemecko.
Podľa Jean-Paula Barquona (oddelenie komunikácií francúzsko-belgickej únie) sú niektoré programy Hope Channel
France pripravované práve pre túto skupinu ľudí, ktorí sú ľahostajní voči náboženstvu. Hope Channel France je možné
sledovať na adrese: hopechannel.fr
Odvolací súd v Colorade (USA) rozhodol v prospech navrhovateľov v prípade sobotnej práce v spoločnosti
Kellogg
Dňa 17. januára 2018 vydal americký odvolací súd so sídlom v Denveri v Colorade rozhodnutie v prospech Richarda
Taburu a Guadalupe Diaz, bývalých zamestnancov spoločnosti Kellogg USA, ktorí boli v roku 2012 prepustení za to, že
porušili pravidlá spoločnosti a odmietli pracovať v sobotu.
Navrhovatelia sa súdili so spol. Kellogg kvôli náboženskej diskriminácii a tvrdili, že spoločnosť nezohľadnila ich
náboženské výhrady podľa hlavy VII. Súd túto požiadavku potvrdil a uviedol, že spol. Kellogg mala poskytnúť
zamestnancom príležitosť vyhnúť sa práci počas všetkých sobôt, nielen niektorých.
Spoločnosť Kellogg, ktorá vyrába potraviny, bola založená v roku 1906 pod názvom Battle Creek Toasted Corn Flake
Company. Jej zakladateľmi boli Will Keith Kellogg a John Harvey Kellogg. John Harvey bol v tom čase adventistom
siedmeho dňa a riaditeľom sanatória v Battle Creeku, ktoré vlastnila a prevádzkovala cirkev adventistov s.d. Prevádzka
sanatória bola založená na zdravotných princípoch cirkvi, ktoré zahŕňajú zdravú výživu, režim cvičenia, správny
odpočinok a abstinenciu od alkoholu a tabaku. John Harvey sa napokon odvrátil od adventistickej vierouky a zastával
presvedčenie, ktoré bolo istou formou panteizmu.
V Japonsku boli vyvrátené evanjelizačné mýty
Japonsko sa v rámci cirkvi adventistov s.d. považuje za jednu krajín, kde sa evanjelizuje najťažšie. Toto presvedčenie
často zdieľajú aj iné kresťanské denominácie. Cirkev adventistov v Japonsku má veľmi málo mladých ľudí, členstvo je
rozhodne staršie, zbory sú všeobecne malé a mnohí kazatelia nepovažujú evanjelizáciu za prioritu. Japonská pracovná
etika sťažuje členom nájsť si čas na misijnú činnosť a sekulárnym Japoncom sťažuje prejaviť záujem o naše posolstvo.
Okrem toho, mnohí zdieľajú určité všeobecné presvedčenia o evanjelizácii. Jedným z nich je, že verejné evanjelizačné
prednášky v Japonsku nefungujú - že jediný spôsob evanjelizácie je osobný. Ďalším je, že akékoľvek série prednášok,
ktoré sú dlhšie ako jeden víkend, sú príliš dlhé, a že ani členovia ani hostia by nevydržali do konca. Tretím je, že
špecifické adventistické body učenia, ako je sobota, proroctvá pre dobu konca, vyšetrujúci súd, pád Babylona alebo
Duch proroctva, by nemali byť obsiahnuté vo verejných prednáškach. Ľudia údajne nie sú na ne pripravení. A štvrtý
mýtus je, že Japoncom trvá dlho - niekoľko mesiacov alebo rokov – kým pravdu spracujú a rozhodnú sa vstúpiť do cirkvi.
Inými slovami, evangelizácia, ako sa praktizuje v iných krajinách, v Japonsku údajne nefunguje.
Nedávno zbor Amanuma v Tokiu vyvrátil každý z týchto štyroch mýtov. Členovia sa rozhodli, že budú uplatňovať všetky
aspekty programu Poľnej evanjelizačnej školy, ktorá usporiadala evanjelizačný kurz od januára do októbra 2017.
Členovia sa školili v oblastiach ako je osobná evanjelizácia, modlitby za stratených a dávanie biblických hodín.
Oslovovali komunitu prostredníctvom zdravotných seminárov. Zapojili sa tiež do práce od dverí k dverám – uplatnili
všetky základné metódy používané inde. Po vyškolení na evanjelizačnej škole boli pripravení predávať množstvo kníh a
DVD tým, ktorí navštevovali apologetickú mini-sériu prednášok Prečo Boh, ktorá predchádzala hlavným verejným
prednáškam.
Vyše 12 členov vytvorilo evanjelizačné návštevnícke tímy, na ktoré sa pripravovali dvakrát týždenne pod vedením
evanjelistu. Registračný tím sledoval účasť hostí na prednáškach a rozhodnutia, ktoré robili každý večer. Na základe
toho návštevnícky tím vedel, ako pomôcť neveriacim v ich hľadaní pravdy. Počnúc od 10. lekcie (z celkových 24) bol
zriadený kurz pre kandidátov krstu a návštevnícke tímy povzbudzovali k účasti tých, ktorí sa rozhodovali.
Zbor Amanuma bral vážne aj modlitbu. Počas 40 dní pred prvou evanjelizačnou prednáškou sa skoro ráno
zhromažďovalo 20 alebo 30 členov, aby sa modlili za prednášky.
Pán obdivuhodne požehnal verejné prednášky, ktoré sa konali od 6. do 27. októbra. Evanjelizačné stretnutia trvali tri
týždne a štyri víkendy! Každý večer prišlo priemerne 100 až 120 ľudí a návštevnosť sa nikdy nezmenila. Takže, mýtus
číslo dva bol vyvrátený. Keď evanjelista vyzval ľudí, aby prijali Krista prvýkrát, štyria ľudia prišli dopredu, dvaja z nich bez
kresťanského zázemia. Pastor Rha MyungHoon viedol hneď po každom stretnutí krátke krstné kurzy a ľudia stále
prichádzali. Evanjelista kázal špecifické adventistické posolstvá z Biblie - 24 z nich - bez ospravedlňovania sa. Hostia
reagovali na pôsobenie Ducha Svätého prostredníctvom Božieho Slova a mnohí členovia povedali, že nikdy nečakali, že
budú tak bohato požehnaní takým dôkladným štúdiom Božieho Slova. Mýtus číslo tri bol vyvrátený.
Evanjelizačné stretnutia priniesli oživenie v cirkvi. Najviac ovplyvnenými členmi boli mladí dospelí a pracujúci ľudia, ktorí
našli nový život v Kristovi!
A pokiaľ ide o rozhodnutia, bol vyvrátený ďalší mýtus. Štyria ľudia prijali Krista, 12 ľudí sa rozhodlo zachovávať sobotu
a ďalší sa rozhodli, že sa pokrstia a pripoja k cirkvi ostatkov. Nech je zato chvála nášmu Pánovi.

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

