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6. 10.

13. 10.

20. 10.

27. 10.

Lacika R.

KE 2 –
Prednášky
Lacika R.
Votoček L.

Sverlovič P.
Butala J.
Vlasáčová S.

Votoček L.

Popovič O.

18:00

Kažová I.

Košice 1

9:00
15:00

Popovič O.
Popovič O.

Košice 2

9:30

Lacika R. VP

Poproč
Čakanovce

9:00
9:00
13:30

Duchoňová A.
Ulrichová I.

Okrskové
Biely dom
Kern B.
Márföldy D.
Bielik S.

Saraka A.

Pôda L.

Popovič O.

Lacika R.

Zborové oznamy
Západy slnka:

Zborová knižnica
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená: Streda: 16.00 – 18.00 h/
Sobota: 16.30 – 17.30 h.
Internetová stránka zborovej knižnice je: www.krestanska-kniznica.sk

GENERÁCIA 50+

05. 10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.

18:07
17:53
17:39
17:27

Údaje o západe slnka
Srdečne vás pozývame na jesenný pobyt v Herľanoch v dňoch
sú prevzaté z
14. - 16. októbra 2018.
http://www.sunrisesunset.
( nedeľa - pondelok - utorok )
com/calendar.asp
Ponúkaný program:
a platia pre geografickú
PRÍRODA
Jesenný park, Les, Vychádzky
polohu mesta Košice.
Severská chôdza Nordic Walking
ROZHOVORY
Ranné zamyslenia na misijnú tému,
Spevy v sprievode gitary
Priateľstvá, Psychologická téma: Osamelosť
ZNAMENIA NÁDEJE
Čítanie z knihy A. Bullóna, Podnety, rozhovory
EVANJELIZÁCIA V MESTE Pondelková večerná diskusia o evanjelizácii v Košiciach
Možnosti, nápady, námety
Pozývame vás na túto diskusiu aj keď nebudete účastníkom tohto pobytu.

ČAKÁ NÁS: Ubytovanie hotelového typu a celodenná vegetariánska strava
Pobyt je dotovaný. Zostáva zaplatiť 30,- eur/1 osoba v termíne do 30.9.
Svoj záujem oznámte čo najskôr : M. Dragunovej / 0915 932 463 / M. Korpášovej /0918 093 301 /
Pozvite rodinných členov, priateľov, priateľky.
Tešíme sa na vzájomné spoločenstvo.

Vzdelávanie laických kazateľov
Dňa 7. 10. 2018 sa v uskutoční vzdelávanie laických kazateľov v Banskej Bystrici 2

Upozornenie:
Z knižnice sa stratila kniha-leporelo „O Ježíši a dětech“ s evidenčným číslom De 33 394.
Prosíme vrátiť ju, alebo ak viete, podať o nej informáciu.

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
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Zbory :

Program pobožností na október 2018
Piatok
(Košice 1)

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

Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň
súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú
útočisko. Náh 1,7
V Biblii čítame nasledujúce: „A keď videl ľud,
že Mojžiš len neschádza s vrchu, shromaždil sa
ľud na Árona, a povedali mu: Vstaň a sprav nám
bohov, ktorí pojdú pred nami, lebo čo do toho
Mojžiša, muža, ktorý nás vyviedol z Egyptskej
zeme, nevieme, čo sa mu stalo“(2Moj 32,1).
Prečo ľud Izraela spravil zlaté teľa? Pretože
chceli niečo isté, čo by mohli vidieť. Ako a prečo
takto uvažovali? Vzhľadom na okolnosti, čím
ďalej, tým viac boli presvedčení, že s
neviditeľným Bohom je to zložité a dostať sa
s ním do kontaktu nepredstaviteľné. A jeho
predstaviteľ Mojžiš? Je už príliš dlho na hore
Sinaj. Ktovie, či sa vôbec vráti... Cítili, že zostali
sami, opustení, zradení Bohom i človekom....
Preto robili to, čo ľudia robia, keď prežívajú
strach, obavy a neistotu: uchýlili sa ku svojim už
mnohokrát osvedčeným „istotám“....
Ako často sa možno aj my veriaci v dnešnej
dobe nachádzame v situácii podobnej Izraelitom?
Počujeme, ako nás Boh znova osloví, chce nás
previesť určitou etapou života. A tak pod jeho
vedením odvážne s vierou vykročíme vpred. No
keď po čase necítime, nevidíme prítomnosť Boha
tak, ako si to predstavujeme, keď naše modlitby
ako sa zdá dosiahli už strop, cítime sa tiež
opustení a bezmocní. Práve vtedy sa aj my možno
vraciame k niektorým z
našich starých
osvedčených istôt, k „zlatému teľaťu“...
Božie slovo nám práve do takejto situácie
prehovára a pripomína: „Hospodin je dobrý, je
pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým,
ktorí v ňom majú útočisko.“ Náh 1,7

Paradoxne často v zložitých okamihoch
života, v trápeniach, opustenosti môžeme stretnúť
Boha. Keď máme pocit, že je najviac vzdialený,
môžeme objaviť, že práve vtedy je pri nás
najbližšie. To všetko, o čom sme doteraz
rozprávali,
teoretizovali,
môžeme
zrazu
prichádzajúcimi zmenami skutočne prežiť. Prežiť
s Bohom...
Väčšina z nás však v takýchto chvíľach kričí
a obrazne povedané okolo seba kope, namiesto
toho, aby smelo vykročili. Vykročili vo viere, že
na druhej strane čaká Boh, v podobe, akej sme
doteraz nerozumeli, v podobe, v akej sme ho ešte
nestretli.
Takouto zložitou príležitosťou môže byť smrť
blízkej osoby, či strata zamestnania, rozvod,
sťahovanie sa, choroba alebo deti, ktoré opustia
rodinné hniezdo. Božie slovo nás vyzýva,
posmeľuje a vďaka modlitbe aj zmocňuje, aby
sme v takýchto situáciách odolali pokušeniu
prepadnúť
panike, zúfalstvu
a uchýlili
sa
k formovaniu si svojho „zlatého teľaťa“.
Keď sa v dôvere a smelo rozhodneme prejsť
týmto neľahkým úsekom života, prídeme sami na
to, že Boh je tam, kde má byť ...a nikdy nás
neopustil. Pamätaj, že Biblia, Božie slovo, je plné
takýchto príbehov a povzbudení. Sú napísané pre
teba aj pre mňa. Pre nás všetkých.
Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň
súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú
útočisko.
„Keď Boh jedny dvere zavrie, otvorí ďalšie,
ale vykročiť musíme my sami...“

Váš kazateľ, Oliver Popovič
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„...lebo
nejestvuje
pod
nebom
žiadne iné
meno dané
ľuďom, v
ktorom by
sme mali
byť
spasení.„
Sk 4,12

Každý človek, ktorý túži skoncovať s hriešnym spôsobom života
a žiť čistým životom, obdrží neobyčajnú silu v jedinom mene, „lebo
nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by
sme mali byť spasení“. Skutky apoštolov 4,12 „Ak niekto trpí
smädom“ po nádeji na odpočinok, po oslobodení od hriešnych
sklonov, hovorí Kristus, „nech príde ku mne a napije sa!“ Ján 7,37.
Jediný liek na závislosť je Kristova milosť a moc.
Dobré rozhodnutia, ktoré človek urobí vo svojej vlastnej sile, sú
nanič. Všetky sľuby sveta nepremôžu silu návykov. Ak nebudú
srdcia obnovené Božou milosťou, ľudia nedokážu byť striedmi v
ničom. Ani na chvíľu sa sami neochránime pred hriechom. Vždy
sme závislí od Boha.
Skutočná náprava sa začína odpustením hriechov. Naša práca
pre ľudí, ktorí podľahli zlozvykom, bude úspešná iba vtedy, ak
Kristova milosť pretvorí ich charakter a ich spojenie s Bohom bude
stále živé.
Kristus žil v dokonalej poslušnosti Božiemu zákonu. Preto je
príkladom pre každú ľudskú bytosť. Životom, akým žil na tomto
svete on, by sme mali jeho silou a pod jeho vedením žiť aj my.
Svoju službu máme vykonávať tak, aby na myseľ i srdce pôsobil
Boží zákon. Zdôrazňujme vernosť Bohu. Neustále pripomínajme, že
je veľký rozdiel medzi človekom, ktorý Bohu slúži, a ktorý mu
neslúži. Boh je láska. Nemôže však prehliadať úmyselné
nedodržiavanie svojich prikázaní. Následkom neposlušnosti sa
uniknúť nedá. Veď Boh môže poctiť len tých, ktorí ctia jeho. O
večnom údele človeka rozhoduje jeho život na tomto svete. Čo
zasial, to bude i žať. Za príčinou prichádza následok.
Len dokonalá poslušnosť môže vyhovieť mravnej úrovni Božích
požiadaviek. Boh nám ich nedal bezúčelne. Neprikázal nič, čo nie je
nutné, aby človek žil v súlade s ním. Hriešnikom máme
predstavovať ideál Božieho charakteru a viesť ich ku Kristovi,
pretože dosiahnuť tento ideál môžeme iba jeho milosťou.
Spasiteľ vzal na seba slabosti ľudstva a žil bez hriechu. Človek
sa preto nemusí báť, že pre porušenosť svojej prirodzenosti nemôže
zvíťaziť. Kristus prišiel, aby nám dal možnosť byť „účastnými na
božskej prirodzenosti“.
Nič nie je zdanlivo bezmocnejšie, v skutočnosti však
neporaziteľnejšie, než človek, ktorý si uvedomuje svoju prázdnotu a
spolieha sa na Spasiteľove zásluhy. Modlitbou, štúdiom Božieho
slova a vierou v stálu Božiu prítomnosť môže i ten najslabší človek
žiť v spojení so živým Kristom, ktorý ho svojou pevnou rukou
uchopí a už nikdy nepustí.

EGW CZ str. 122. – 124

V Burundi bolo pokrstených 43 000 ľudí počas vyše 1 000 evanjelizačných kampaní
Burundská únia, ktorá sa nachádza v regióne východo-strednej africkej divízie Svetovej cirkvi, dlho
očakávala pomoc pri plnení evanjelijného poverenia na svojom území. Po získaní cenných skúseností zo
susedných únií s úspešnými kampaňami iniciatívy TMI (so zapojením všetkých členov) v rokoch 2016 a
2017 Burundiská únia a tri ďalšie únie v Konžskej demokratickej republike naplánovali vlastnú
evanjelizačnú prednáškovú kampaň, ktorá sa uskutočnila od 6. do 21. júla 2018.
Cirkev uplatnila Kristovu metódu v praxi: zaujímala sa o potreby ľudí a potom ich vyzvala, aby Ho
nasledovali.
V čase, keď kampaň začala 6. júla, boli cirkev a jej evanjelizačná iniciatíva v komunite dobre známe.
Hosťujúci rečníci, miestni pastori a laici videli mocný vplyv Ducha Svätého, keď členovia privádzali svojich
priateľov a rodinu na tieto stretnutia. Na konci série sa 43.000 ľudí rozhodlo nasledovať Krista a dať sa
pokrstiť.
Podľa Josepha Ndikubwaya, predsedu cirkvi adventistov v Burundi, pred prednáškovým cyklom cirkev
mala 144 469 členov. Veľký počet nových veriacich môže byť priamo pripísaný členom, najmenej 1 z 3,
ktorí prinášali návštevníkov a previedli ich celým procesom až po krst. Vedúci predstavitelia cirkvi nikdy
predtým nevideli v krajine takýto rast - a počet nových obrátených bude naďalej stúpať, keďže na 40
ďalších miestach prebiehajú doplnkové kampane.
Cirkev v Burundi prijala výzvu budovania nových zborov a vychovávania nových členov. Vedenie vyzýva
globálnu adventistickú rodinu, aby sa modlila za Božiu misiu vo svojej krajine.
Misijná škola v Nórsku je svetlým bodom v sekulárnej spoločnosti Trans-Európskej divízie
Ted N.C. Wilson, predseda celosvetovej cirkvi adventistov siedmeho dňa, ocenil Nórsku Mattesonovu
misijnú školu ako "svetlé miesto" vo vysoko sekulárnej Európe a povzbudil jej študentov a iných mladých
ľudí, aby šli vpred s ich misijnou prácou.
Škola Matteson, ktorá bola založená v roku 1986 a je členom ASI, má za cieľ "zvestovať evanjelium svetu
v tejto generácii" tým, že školí zdravotných misionárov "pre život plnej služby Bohu".
Škola sídli v mestečku Mysen, ktoré sa nachádza asi hodinu jazdy juhovýchodne od hlavného mesta
Nórska, Oslo.
Študenti pochádzajú z celej Európy a iných krajín.
Wilson vo svojom posolstve vyzval študentov, aby urobili všetko pre to, aby hlásali posolstvo troch
anjelov zo Zjavenia 14. kapitoly o Ježišovom skorom príchode.
Otvoril Bibliu u Jána 9:4, a prečítal Ježišove slová: "Musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je
deň; ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať."
Školu prevádzkuje Nadácia Granheim.
Administratívny výbor Generálnej konferencie pokračuje v procese hľadania jednoty
Na cirkevných stránkach Generálnej konferencie bol v júli uverejnený dokument, ktorý bude
prediskutovaný a prerokovaný na výročnom zasadaní generálnej konferencie v tomto roku.
Výkonný výbor Generálnej konferencie hlasoval 17. júla o dokumente, ktorý mu odporučil Výbor pre
dohľad nad jednotou. Odporúčanie bolo dané po deviatich mesiacoch rozhovorov a konzultácií s
cirkevnými subjektmi na celom svete. Týmto spôsobom sa vykryštalizoval postup, ako je možné viesť
rozhovory s tými zložkami Cirkvi, ktoré sa nestotožňujú s rozhodnutiami a jednaním Generálnej
konferencie, Výkonného výboru alebo s vykonávacími predpismi. Náčrt procesu zahŕňa vytvorenie
niekoľkých výborov na skúmanie jednoty, ktoré sa budú zaoberať konkrétnymi oblasťami, v ktorých sa
niektoré časti cirkvi nepodriadia odhlasovaným záverom. Tieto výbory budú následne predkladať
odporúčania Správnemu výboru Generálnej konferencie.
Podľa štandardného postupu a protokolu bude dokument, o ktorom hlasoval administratívny výbor,
taktiež prerokovaný na zasadnutí Výboru Generálnej konferencie a predsedov divízií. Následne bude
tento dokument postúpený na prerokovanie na Výkonnom výbore Generálnej konferencie, ktorý bude
zasadať v októbri tohto roku.
Návrh výboru Unity in Mission Oversight Committee s názvom „Dokument o rešpektovaní a praktickom
uplatnení rozhodnutí výboru a zasadnutí Generálnej konferencie“ bol zverejnený v oficiálnom cirkevnom
časopise Adventist World.
Obsahom dokumentu sa zaoberala únijná rada ČSÚ na svojom zasadnutí 10. 9. 2018 a odporučila
predsedovi únie hlasovať proti jeho prijatiu v aktuálnej podobe.
Správy AIS sú prevzaté z http://news.adventist.org

