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14. 4.

21. 4.
18.00 KE 2
Prednáška
Lacika R.
Riečan M.

28. 4.

Piatok (Košice 1)

18:00

Lacika R.

Kažová I.

Košice 1

9:00
15:00

Pôda L.
Balogová L.

Popovič O.
Popovič O.

Košice 2

9:00

Popovič O. VP

Lacika R.

Riečan M.

Kmec B.

Poproč

9:00

Lacika R.

Hreňo M.

Duchoňová A.

Popovič O.

Čakanovce

9:00
13:30

Lefkovits S.

Ulrichová I.

Popovič O.

Lacika R.

Popovič O.

Cyklus prednášok: Po stopách velikánov dejín
Od 20. 4. do 22. 4. 2018, vždy o 18.00 h na Hlavnej 68, bude cyklus prednášok, ktoré bude prednášať
Marek Riečan.
1. prednáška: Alexander Veľký – superhviezda staroveku
Západy slnka:
2. prednáška: Octavianus Augustus – prvý rímsky cisár
06. 04. 19:12
3. prednáška: Jean-Francios Champollion a kameň z Rosetty
13. 04. 19:22
HOVORY V KNIŽNICI
20. 04. 19:33
„Chtěl jsem vás zavést do zahrady tam za potokem, do údolí mích úzkostí“...
27. 04. 19:43
KOMENTUJI SI BIBLI Samuel Martasek
Údaje o západe slnka
…pokračovanie príbehu 22. apríla 2018 o 15.00 hodine
sú prevzaté z
na POPOLUDNÍ S POÉZIOU
http://www.sunrisesunset.
v Knižnici CASD na Tajovského 8 v Košiciach.
com/calendar.asp
Srdečne ste vítaní.
a platia pre geografickú
Svoj záujem prispieť slovom alebo hudbou oznámte:
polohu mesta Košice.
M. Dragunovej /0915 932 463, mdragunova@centrum.sk/,
alebo M. Korpášovej /0918 09 33 01, margita.korpasova@gmail.com/
Zborová knižnica
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená: Streda: 16.00 – 18.00 h./ Sobota: 16.30 – 17.30 h.
ZBOR OTVORENÝCH DVERÍ
Milí bratia a sestry, dvere zboru CASD na ul.Tajovského č. 8 sú pre vás otvorené každý pondelok od
10.00 do 12.00 hod. a každý štvrtok od 15.00 do 17.00 hod.
Službukonajúci
Miľko Peter
Byrtusová Zlatka
Miľko Peter
Společník Vojtech

Dátum
16.4.2018 pond.
19.4.2018 štvr.
23.4.2018 pond.
26.4.2018 štvr.
30.4.2018 pond

Službukonajúci
Pôdová Kvetka
Kováčik Ján
Tomková Eva
Společník Vojtech
Tomková Eva

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

apríl 2018

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

Saraka A.
Butala J.

Zborové oznamy

Dátum
2.4.2018 pond.
5.4.2018 štvr.
9.4.2018 pond.
12.4.2018 štvr.
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Zbory :

Program pobožností na apríl 2018
7. 4.

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 23. ročník

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

Milý nebeský Otče, potrebujem tvoju pomoc.
Som už taká unavená. Odpusť, že som ti dnes
nedovolila, aby si ma viedol, že som sa nechala
strhnúť prívalom udalostí a zabudla na teba.

denne. Prosím ťa, pomôž mi, aby som vždy, keď
príde domov z práce unavený, dokázala byť na
neho milá a chápala ho. Daj, aby tých niekoľko
hodín, čo sa vidíme, nebolo vyplnených hádkami a
nedorozumeniami, ale nech to sú chvíle odpočinku
Viem, že som sa dnes ráno rozhnevala na a šťastia.
Petru iba preto, že rozliala čaj na čistú podlahu.
Určite to bola náhoda. Kričala som a teraz ma tá
Odpusť mi, Pane, že sa stále len sťažujem, aj
príhoda bodá vo svedomí ako tŕň. Prosím ťa, keď mám toľko vecí, za ktoré ti musím byť
pomôž mi, aby som jej - napriek tomu, že je ešte vďačná.
malá a nechápavá - vedela prejaviť lásku.
Skoro by som zabudla na list od mamičky.
A Michal? Či nebude nikdy vychovaný? Už Ďakujem ti, že otecko nie je tak vážne nemocný,
som unavená z toho čistenia podlahy a prania ako sme sa obávali. Ďakujem ti za to, že nám
oblečenia, v ktorom chodí von. Viem, že je taký strýko dal tú starú kosačku na trávu. Iste nám ešte
divoký, energický a rýchly po mne. Pane Bože, veľa poslúži. Ďakujem ti aj za tú novú rodinu,
prosím ťa, pomôž mi, aby som na neho stále ktorá sa prisťahovala do vedľajšieho domčeka a
nekričala a nebila ho. Daj, aby som ho práve teraz pomôž nám, aby sme s nimi vychádzali dobre.
v jeho veku vedela chápať.
Pane, ďakujem ti za to, že si ma počul a že sa
Zosypalo sa na mňa toľko vecí, že som sa už o mňa postaráš. Už sa vôbec necítim tak unavená
nedokázala ovládať. Viem, že ma chceš vychovať, ako pred chvíľou a bremeno, ktoré ma ťažilo, je
aby som riešila všetko s tebou, ale dnes toho bolo teraz oveľa ľahšie. Myslím, že teraz mám ísť
príliš veľa. Praskla nám vodovodná trúbka, ten znova za rodinou. Ďakujem ti, že si ma počúval,
veľký vietor v noci polámal skoro všetky kvety na keď som sa ti potrebovala zveriť.
záhrade, poškodil aj smetiak pred domom a účet
Amen.
za elektrinu je vyšší ako inokedy.
„Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a
Najhoršie zo všetkého je, že som stratila ty mi vzdáš úctu.“ (Žalm 50,15)
trpezlivosť aj s Jurajom. Mala by som byť vlastne
rada, že niekedy pracuje nadčas, aby zarobil
„Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa
nejaké peniaze, keď ja nechodím do práce. o vás stará.“ (l Petr 5,7).
Nemám vôbec právo sťažovať sa na to, že chodí
domov neskôr a vidíme sa len niekoľko hodín Podľa ZD.
Váš kazateľ, Rastislav Lacika
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„Amen,
hovorím
vám:
Čokoľvek
zviažete na
zemi, bude
zviazané v
nebi, a
čokoľvek
rozviažete
na zemi,
bude
rozviazané
v nebi.“
Matúš 18,18

Spasiteľ sveta dal svojej cirkvi veľkú moc. Určil, ako má riešiť
problémy členov vo vzťahu k cirkvi. Keď dal jasné pokyny, ako by
mala postupovať, povedal: „Amen, hovorím vám: Čokoľvek zviažete
na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude
rozviazané v nebi.“ Matúš 18,18. Aj nebo teda schvaľuje
disciplinárnu starostlivosť cirkvi o členov, ak postupuje podľa
biblických pravidiel.
Božie slovo nepripúšťa, aby úsudok jednotlivca bol v rozpore s
úsudkom cirkvi, a nedovoľuje presadzovať vlastné názory proti
názorom cirkvi. Keby nebolo nijakej cirkevnej disciplíny a správy,
cirkev by sa rozpadla, ako pospolitosť by sa nemohla udržať. Vždy sa
vyskytovali nezávisle zmýšľajúci jednotlivci, ktorí tvrdili, že majú
pravdu, že Boh ich mimoriadne poučil, pôsobil na nich a viedol ich.
Každý z nich má svoju teóriu, osobitné nápady a každý tvrdí, že
jeho názory sa zhodujú s Božím slovom. Hoci každý z nich má iné
názory a vieru, predsa všetci tvrdia, že od Boha majú zvláštne
svetlo. Títo jednotlivci sa odtrhujú od celku a každý z nich si vytvára
svoju vlastnú, oddelenú cirkev. Všetci nemôžu mať pravdu, a predsa
každý nástojčivo tvrdí, že ho vedie Boh. Božie slovo nie je áno a
nie, ale áno a amen v Ježišovi Kristovi.
Náš Spasiteľ zakončuje svoje naučenie prísľubom, že ak by sa
dvaja alebo traja rozhodli prosiť o niečo Boha, dostali by to. Kristus
tu ukazuje, že sa treba s inými zjednotiť už aj vtedy, ak chceme
dostať, po čom túžime. Veľká dôležitosť sa pripisuje jednotnému
predsavzatiu a jednotnej modlitbe. Boh vypočúva modlitby
jednotlivcov, ale Ježiš uviedol zvláštne a dôležité naučenia, ktoré
majú mať mimoriadny význam pre jeho práve zorganizovanú cirkev
na zemi. Jej členovia sa musia zhodnúť, čo chcú a o čo budú prosiť.
Nemalo tu ísť o nápady a úsilie omylného jednotlivca, ale o prosbu,
ktorá mala byť zvláštnym vyjadrením viacerých veriacich
sústredených na jedno jediné.
V obrátení Pavla pozorujeme Božiu zázračnú moc. Obklopoval
ho jas prekonávajúci slávu poludňajšieho slnka. Ježiš, ktorého meno
nadovšetko nenávidel a pohŕdal ním, sa Pavlovi zjavil sám, zastavil
jeho šialenú, pritom však priamu a rýchlu jazdu, aby mohol z tohto
najnesľubnejšieho nástroja pripraviť vyvolenú nádobu na
zvestovanie evanjelia pohanom. Pavel sa vedome protivil menu
Ježiša Nazaretského. Pre svoju horlivosť bol vytrvalým, obávaným
prenasledovateľom Kristovej cirkvi. Hlboko a pevne bol
presvedčený, že musí vyhubiť všade sa šíriace strašné učenie o tom,
že Ježiš je Pánom života.
Pavel naozaj veril, že viera v Ježiša znehodnocuje Boží zákon,
obetnú bohoslužbu a obriezku, ktorú predsa po celé veky schvaľoval
sám Boh. Zázračné zjavenie Krista však presvietilo temnotu jeho
zmýšľania. Ježiš Nazaretský, proti ktorému bojoval, je skutočne
Spasiteľom sveta.
EGW. PS1., str. 274.

V Rwande zomrelo 15 členov cirkvi po zásahu bleskom
V sobotu 10. marca zasiahol adventistickú modlitebňu v Rwande blesk a zabil 15 členov. Viac ako 130 ďalších,
ktorí boli na bohoslužbe v modlitebni Gihemvu SDA Church, bolo odvezených do miestnej nemocnice a ďalších
zdravotníckych centier. Niektorí boli ošetrení a prepustení. V nemocnici zostalo 7 ľudí a z nich jeden je pod
osobitnou starostlivosťou.
Vedúci predstavitelia cirkvi a vládni úradníci sa zúčastnili špeciálneho pohrebného obradu, ktorý sa konal v
nedeľu 11. marca.
Počas obradu Abidan Ruhongeka, predseda Južného Rwandského poľa, povedal: "Súcitíme s rodinami
zomrelých a tých, ktorí boli postihnutí v týchto ťažkých časoch. Nech každý pamätá, že keď Ježiš príde znova, tí,
čo zomreli v Ňom, budú vzkriesení."
Ted. N.C. Wilson, predseda Generálnej konferencie cirkvi adventistov siedmeho dňa, vyjadril svoju sústrasť
cirkvi v Rwande na svojej verejnej Facebookovej stránke.
Cirkev adventistov v Trinidade smúti nad stratou zabitých členov cirkvi
Cirkev adventistov siedmeho dňa v Trinidade je zdrvená stratou troch svojich členov, ktorí sa v marci stali
obeťou násilného napadnutia nožom. Vyšetrovatelia uviedli, že vraždy sa uskutočnili 13. marca v meste La Brea,
v juhozápadnej časti krajiny. Medzi obeťami boli Michael Scott (69) - učiteľ strednej školy a zároveň starší
miestneho zboru, Abigail Chapman (42) - učiteľka španielčiny na Southern Adventist Academy, jej dcéra Olivia
Chapman (15) a spolužiačka Michaela Mason (14).
"Tento čin otriasol našou cirkvou a celý náš národ je traumatizovaný týmto masakrom. Otázky týkajúce sa tohto
nezmyselného činu sú stále nezodpovedané," povedal pastor Kern Tobias, predseda cirkvi v Karibskej únii, so
sídlom v Trinidade.
"Cirkev sa bude aj naďalej modliť a povzbudzovať deti, aby sa vyrovnali s touto tragédiou," povedal Tobias.
Médiá oznámili, že úrady dolapili údajného vraha a budú pokračovať vo vyšetrovaní trestného činu.
Misijná spoločnosť It is Written začína duchovné prednášky v Libanone
Tri zbory v Libanone sa spojili počas pobožnosti v piatok a sobotu prvý víkend v marci pri príležitosti začiatku
evanjelizačnej kampane, ktorá bude prebiehať celý rok v spolupráci so spoločnosťou It is Written a zbormi v
Bejrúte v Libanone.
Na dvojdňovom stretnutí sa zúčastnilo 375 členov a priateľov.
Táto udalosť, ktorá je prvou svojho druhu v Libanone, odštartovala sériu mnohých akcií plánovaných počas
celého roka, ktoré majú vyvrcholiť dvojtýždňovou evanjelizačnou sériou prednášok, ktoré povedie John
Bradshaw v marci 2019.
Yves Monier, riaditeľ evanjelizácie It Is Writeen, hovoril o tom, ako Pavol a Silas zažili na svojej misijnej ceste
veľa ťažkostí, a ako Boh využil niektoré z ich najťažších okamihov pre svoje najúžasnejšie dielo.
"Boh dáva úspech a my vidíme ľudí, ktorí odovzdávajú svoje životy v biblickom krste," povedal Monier.
"Evanjelizácia čelí veľkej opozícii, ale Boh môže premeniť aj ťažkosti na úspechy."
Sudánska vláda udelila náboženskú slobodu cirkvi adventistov
Rick McEdward, predseda cirkvi adventistov siedmeho dňa pre Blízky východ a severnú Afriku, uskutočnil svoju
prvú návštevu do Sudánu. V súčasnosti vláda Sudánu umožnila oficiálnu registráciu mnohým cirkevným
skupinám, ktoré sú zastúpené v krajine, a cirkev adventistov siedmeho dňa je oficiálne zaregistrovaná ako
cirkevná organizácia v krajine.
McEdward sa stretol s ministrom AbuBakerom Osmanom Ibrahimom, ktorý má na starosti oddelenie cirkevných
vzťahov.
Jeho Excelencia privítala toto prvé stretnutie ako znak dobrých vzťahov. "Ako krajina poskytujeme slobodu
zhromažďovania kresťanských skupín," povedal minister počas stretnutia.
McEdward vyjadril potešenie z toho, že Sudán, prevažne moslimská krajina, oficiálne uznala cirkev adventistov
siedmeho dňa.
McEdward sa tiež stretol s miestnymi adventistickými spoločenstvami a povzbudil ich. V krajine žije okolo 70
adventistov.
"Som veľmi povzbudený po návšteve našich zborov v Sudáne. Veriacim sa darí dobre a sú radi, že vláda
umožnila registráciu," povedal McEdward. "Vyzval som naše skupiny, aby boli svetlom vo svojom okolí a zdieľali
Božiu lásku."
Správy AIS sú prevzaté z http://news.adventist.org

