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3. 11.

10. 11.

17. 11.

24. 11.

Pôda L.

Ulrichová I.

18:00

Popovič O.

Lacika R.

Košice 1

9:00
15:00

Saraka A.
Balogová L.

Košice 2

9:00

Kažová I.

Lacika R.
16:00 Benefičný
koncert SRO
Popovič O.
členské - voľby

Poproč

9:00
9:00
13:30

Lacika R.
Popovič O.

Čakanovce

Lacika R.

Kmec B.

Sverlovič P.

Duchoňová A.

Popovič O.

Ulrichová I.

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

Lacika R.

NEDEĽA

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

Saraka A.

Butala J.

Sverlovič P.

Kažová I.

Popovič O.

Lacika R.

Pôdová M. st.

Popovič O.

Lacika R.

Pôda M.

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

Duchoňová A.

Popovič O.

Lacika R.

Zborové oznamy
Hovory v knižnici
„Sme v stave infantilizácie ľudstva...“ Amos Oz
jeden z najvplyvnejších izraelských spisovateľov
...a ešte viac o tom
25. novembra 2018 o 15.00 h na POPOLUDNÍ S POÉZIOU
v knižnici CASD na Tajovského 8 v Košiciach.
Svoj záujem o interpretáciu oznámte: M. Dragunovej / 0915 932 463 /
M. Korpášovej / 0918 093 301 /
Každý je srdečne vítaný.
Modlitebný týždeň 3. – 10. novembra 2018
Druhú sobotu MT, t. j. 10. novembra 2018, tak ako býva zvykom, bude dobrovoľný pôst.
Prvá zbierka počas sobotnej školy bude použitá pre potreby zboru a druhá zbierka bude
použitá na podporu evanjelizačných projektov.

Západy slnka:
03. 11.
10. 11.
17. 11.
24. 11.

16:15
16:04
15:55
15:48

Údaje o západe slnka
sú prevzaté z
http://www.sunrisesunset.
com/calendar.asp

a platia pre geografickú
polohu mesta Košice.

Mobilný odber krvi
Chcete pomôcť a zachrániť život druhým? Príďte darovať krv.
V piatok dňa 9. 11. 2018, v čase od 8.00 h do 11.00 h sa uskutoční mobilný odber krvi na Tajovského 8.
Kontakt: e-mail peter.milko@adra.sk. Telefón - mobil: 0911 439 125

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

November 2018

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

Popovič O.
Butala J.
Popovič O.
Vlasáčová S.
členské - voľby

MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 2018
Košice
18:00
Poproč
17:00
Čakanovce
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Zbory :

Program pobožností na november 2018
Piatok
(Košice 1)

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 22. ročník

Prichádza čas, kedy budem musieť nastúpiť na
Nikoho sa neboj viac, ako seba samého. V našom
cestu, z ktorej niet návratu. Nemôžem Ťa vziať so vnútri býva sudca, ktorý neklame a na ktorého hlase
sebou, ale zanechám Ťa vo svete, kde dobrá rada nie záleží viac ako na súhlase celého sveta. Nič nerob ani
je márna.
proti jeho radám. Pamätaj však, že prehovára veľmi
ticho a ak ho budeš neustále prehliadať, stíchne
Nikto sa nenarodil múdry. Každý potrebuje celkom. Toho sa varuj!
skúsenosti a čas. Žil som a pozoroval som svet dlhšie
ako Ty, a preto vedz, že nie je všetko zlato, čo sa
Uč sa od druhých a kde sa hovorí o múdrosti,
blyští. Videl som spadnúť mnohú žiariacu hviezdu a svetle, slobode a pokore, tam vždy usilovne načúvaj.
tiež som videl, ako mnohé palice, o ktoré sa ľudia Ak Ťa bude niekto chcieť učiť múdrosti, pozri sa
opierali, sa zlomili. Chcem Ti dať niektoré rady, aby najprv do jeho tváre, pretože môže len to rozdávať,
si aj Ty vedel, na čo som prišiel a čomu ma čas čo sám vlastní. Nikoho však nepodceňujte. Veď
naučil.
porozumieť niekomu, to je také ťažké.
Uprostred hluku a chvatu buď pokojný a
trpezlivý. Mysli na pokoj a mier, ktorý môže
existovať len v tichu. Zo všetkých svojich síl sa snaž
vychádzať so všetkými ľuďmi. Svoju pravdu hovor
kľudne a jasne, ale vypočuj aj iných. Nezabudni, že
aj tí, ktorí práve nie sú učenci a ktorí jednajú
mnohokrát ťažkopádne, majú Ti čo povedať. Vyvaruj
sa ľudí násilných a hlučných. Tí do Tvojho života
neprinesú nič iné ako nepokoj.

Neuč iných, kým sám nie si dosť múdry. Čiň
dobre a nestaraj sa o odmenu. Svoju prácu konaj s
plnou zodpovednosťou a do cudzích záležitostí sa
nepleť.
Nikomu nepochlebuj a sám pochlebovanie nikdy
neprijímaj. Nehovor všetko, čo vieš, ale sleduj, čo
hovoríš. Buď ochotný každého vypočuť, ale sám sa
nezveruj.

Ak sa Ti podarí splniť predsavzatia a ak získaš
Nerob žiadnemu dievčaťu ťažké srdce. Pamätaj,
úspech, zostaň aj naďalej skromný. Skromnosť je že Tvoja matka bola tiež raz dievčaťom.
jediný majetok v behu času. Vedz, že nie je veľké, čo
nie je dobré, a nie je pravda, čo neobstojí. Drž sa
Maj vždy na mysli niečo dobré. Denne premýšľaj
preto dobrého a nikdy nikomu nečiň zlé.
o živote a smrti, aby si mohol odísť s pokojnou
mysľou z tohto sveta. Urob všetko, aby si odchádzal
Pamätaj si, milý synu, že pravda sa nikdy neriadi s láskou a bázňou k svojmu Stvoriteľovi, ktorého si
podľa nás, ale my sa musíme riadiť podľa pravdy.
svojím životom vyznal.
Čo môžeš vidieť, to usilovne pozoruj, ale pri
(Tento list, napísaný v roku 1692, bol nájdený v
neviditeľnom a večnom sa drž Božieho slova.
starom chráme sv. Pavla v Baltimore.)

Váš kazateľ, Rastislav Lacika

Kazateľ: Rastislav Lacika
Telefón: 055 3813 095, Mobil: 0917 207 073
e-mail: rastislavlacika@gmail.com
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„Tvoje
slovo je
sviecou
mojej
nohe,
a svetlom
môjmu
chodníku.“

Jeremiáš 29,13

Nič tak nezveľadí rozumové schopnosti ako štúdium Písma.
Žiadna iná kniha tak nepovznesie myšlienky ako obsažné pravdy
Písma. Keby ľudia študovali Božie slovo, ako by mali, zmýšľali
by veľkoryso, mali by ušľachtilý charakter a boli by pevní vo
svojich zámeroch a zásadách. S tým sa dnes stretávame už len
veľmi zriedka. Z unáhleného prístupu k Písmu býva len malý
úžitok. Človek môže precitať celú Bibliu, a predsa nezachytí jej
krásu a nepochopí jej hĺbku a skrytý význam. Štúdium určitej
časti, kým nie je jasný jej zmysel a zrejmý jej vzťah k plánu
spasenia, má väčšiu cenu, než pre čítanie mnohých kapitol bez
určitého zámeru a bez získania pozitívneho poučenia.
Bibliu mávaj pri sebe. Keď’ máš príležitosť, čítaj ju a jej texty
sa uč naspamäť’. Aj cestou za svojimi povinnosťami alebo
naspäť’ domov si môžeš prečítať’ určitú stať’, uvažovať o nej, a
tým si ju utvrdiť v mysli... Bez sústredenej pozornosti a
modlitebného štúdia nemôžeme získať’ ani múdrosť. Niektoré
časti Písma sú nám ihneď jasné, no sú aj také, ktorých význam
nie sme na prvý raz schopní pochopiť’. Jeden text Písma treba
porovnávať’ s druhým. Vyžaduje sa pozorné skúmanie,
modlitebné uvažovanie a také štúdium bude bohato odmenené.
Ako baník nachádza žily vzácneho kovu ukryté pod zemským
povrchom, tak aj vytrvalý skúmateľ hľadajúci v Božom slove
poklad nájde pravdy veľkej ceny skryté pred pohľadom
povrchného čitateľa. Inšpirované slová zvažované v srdci budú
ako prúdy vyvierajúce z prameňa života.
Písmo sa nikdy nemá skúmať’ bez modlitby. Skôr, než
otvoríme Božie slovo, prosme o svetlo Ducha Svätého a
dostaneme ho. Keď Natanael prišiel k Ježišovi, Spasiteľ zvolal:
„Ajhľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti.„ Natanael povedal:
„Odkiaľ ma znáš?„ Ježiš odpovedal: „Prv, ako ťa Filip zavolal,
videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.„ Ján 1,48.49
Pán Ježiš uvidí aj nás, ak ho budeme v súkromí modlitby
prosiť o svetlo, aby sme poznali, čo je pravda. Anjeli zo sveta
svetla budú s každým, kto pokorným srdcom prosí o Božie
vedenie. Duch Svätý vyvyšuje a oslavuje Spasiteľa. Jeho
poslaním je predstaviť’ Krista, čistotu jeho spravodlivosti a
slávne spasenie, ktoré máme jeho prostredníctvom. Ježiš hovorí:
„Z môjho vezme a bude zvestovať vám.„ Ján 16,14. Ako si Boh
musí vážiť ľudí, keď za nich vydal na smrť’ svojho Syna a Ducha
Svätého určil za jediného spoľahlivého učiteľa nebeskej pravdy a
stáleho sprievodcu cloveka!

Cesta ku Kristovi str. 60 - 61

Výbor GK schválil dokument o súlade s celosvetovou cirkvou
V nedeľu 14. októbra Výkonný výbor Generálnej konferencie (GC) schválil dokument s názvom:
„Rešpektovanie a uplatňovanie rozhodnutí pléna Generálnej konferencie a výboru Generálnej
konferencie“ (185 hlasov bolo za, 124 proti). Toto rozhodnutie bolo rozšírením hlasovania
Výkonného výboru GK z októbra 2017.
Účelom tohto schváleného dokumentu je zachovať Bohom danú, na Biblii založenú autoritu
cirkevnej organizácie a poskytnúť záchranný proces umožňujúci cirkevným subjektom (úniám,
združeniam, atď.), aby boli v súlade so svetovou cirkvou a jej rozhodnutiami prijatými na najvyššej
reprezentatívnej úrovni – zasadaní generálnej konferencie a jej výkonného výboru.
Modlitbou vedenia GK je, aby súčasný dokument pomohol zachovať štruktúru svetovej cirkvi, aby
mohla splniť poslanie Ježiša Krista - zaniesť evanjelium každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu.
Začal sa nový cyklus štúdia Biblie "Verte jeho prorokom"
V sobotu 13. októbra začali členovia cirkvi adventistov z celého sveta spoločne čítať Bibliu. Toto je
tretí cyklus štúdia písma pre tých, ktorí sa zúčastňujú denného plánu čítania Biblie v programe
„Verte jeho prorokom“.
V októbri 2012 bol tento program predstavený ako súčasť globálnej iniciatívy GK „Oživenie
a reformácia“. Prvý cyklus, ktorý mal názov „Oživení Slovom“, bol určený na povzbudenie veriacich
po celom svete, aby mohli prehĺbiť svoje duchovné skúsenosti každodenným trávením času s
Ježišom v Písme.
V roku 2015 bol tento program premenovaný na „Verte jeho prorokom“ a na každý týždeň bola do
neho pridaná kapitola zo spisov Ducha prorockého tak, aby do konca päťročného obdobia čitateľ
dokončil Bibliu a vybrané knihy Ducha prorockého.
V sobotu 13. októbra 2018 bol tento cyklus obnovený - začína od 1. knihy Mojžišovej a pokračuje v
knihe Túžba vekov.
Ak sa chcete zúčastniť, postup je jednoduchý. Prihláste sa, aby ste každý deň dostávali e-mail
alebo sa môžete zapojiť cez stránku RevivalandReformation.org.
Významný súdny spor o sobotu by mohol rozšíriť ochranu náboženskej slobody v Kórei
Adventisti v južnej Kórei prosia o modlitby svetovej cirkevnej rodiny pred blížiacim sa súdnym
pojednávaním o sobote na Najvyššom súde. Študent prvého ročníka medicíny Jiman Han sa súdi o
právo absolvovať vysokoškolské skúšky mimo soboty. Jeho problémom je, že tisíce adventistov v
Kórei čelili v priebehu rokov skúškam na mnohých univerzitách a profesionálnym akreditačným
skúškam naplánovaným na sobotu. Bude to prvýkrát, čo o tejto záležitosti bude rozhodovať
najvyšší súd v Kórei. Priaznivý výsledok by mohol poskytnúť svätiteľom soboty - a iným veriacim
ľuďom - novú ochranu náboženskej slobody.
Pastor Lee Ji Choon, riaditeľ pre verejné záležitosti a náboženskú slobodu pre cirkev v Kórei,
vysvetľuje, že aj keď náboženská sloboda je podľa kórejského zákona ústavným právom, táto
skutočnosť sa nie vždy premieta do reálnej ochrany pre tých, ktorí svätia sobotu. Jiman Han sa
obrátil na súd až po tom, ako sa opakovane pokúsil získať povolenie od svojej univerzity mať
skúšky v iný deň ako sobotu. Rozhodnutie prvo-stupňového súdu bolo nepriaznivé, ale po odvolaní
na vyšší stupeň, vyhral. Univerzita sa však teraz odvolala na Najvyšší súd, aby zvrátila víťazstvo
Jimana Hana, a preto musí v právnom boji za voľnú sobotu pokračovať.
Podľa pastora Leeho Ji Choona, tento boj nie je len bojom samotného Jimana Hana, ale všetkých
členov cirkvi v Kórei a pre iných veriacich ľudí, ktorí hľadajú ochranu náboženskej slobody.
Nevieme, ako dlho bude trvať kým Najvyšší súd rozhodne vo veci Jimana Hana. Pastor Lee Ji
Choon vysvetľuje, že takéto súdne spory sú často dlhé a drahé. "Vysoko si ceníme našich členov,
ktorí prejavujú modlitebnú i finančnú podporu," povedal. "Opäť prosím o modlitby a podporu členov
po celom svete, aby mládež našej cirkvi v Kórei mohla mať svetlejšiu budúcnosť."
Správy AIS sú prevzaté z http://news.adventist.org

