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1. 12.

8. 12.

15. 12.

22. 12.

29. 12.

Piatok
(Košice 1)

18:00

Popovič O.

Kažová I.

Lacika R.

Ulrichová I.

Vlasáčová S.

Košice 1

9:00
15:00

Popovič O.
Popovič O.
členské - voľby

Lacika R. VP
Lacika R.

Balogová L.
Popovič O.

Pôda L.
Lacika R.

Butala J.
Saraka A.

Košice 2

9:00

Butala J.

Popovič O.

Lacika R.

Kmec B.

Kažová I.

Poproč

9:00

Lacika R. VP

Duchoňová A.

Sverlovič P.

Duchoňová A.

Popovič O.

9:00
13:30

KE1

KE1 VP

Popovič O.

Lacika R.

Ulrichová I.

29. 12. – kazateľ Lacika R. – Dovolenka
22. 12. – kazateľ Popovič O. – Dovolenka

Zborové oznamy
Členské zhromaždenie
Ďakovná bohoslužba 31. 12. 2018

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

Vzdelávanie laických kazateľov
Dňa 2. 12. 2018 sa v uskutoční vzdelávanie laických kazateľov v Banskej
Bystrici 2.

Západy slnka:
30. 11.
07. 12.
14. 12.
21. 12.
28. 12.

15:42
15:39
15:39
15:41
15:45

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

a platia pre geografickú
polohu mesta Košice.

Štúdium Biblie
Každý utorok o 18.00 h na Tajovského 8 pokračujeme v štúdiu knihy Rimanom.
Štúdium Genesis
Každú stredu o 18. 00 h na Tajovského 8 študujeme knihu Genesis.

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

December 2018

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

Pri istej príležitosti Ježiš prehovoril k zástupu
takto: Ku komu prirovnám ľudí tohto pokolenia,
komu sa podobajú? Sú ako deti, ktoré sedia na
námestí a pokrikujú na seba: Pískali sme vám — a
netancovali ste, nariekali sme — a neplakali ste.
Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno, a
hovoríte o ňom: Je posadnutý zlým duchom.
Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte o ňom:
Žráč a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No
múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Luk 7,31-35

1. 12. 2018 bude v zbore KE 1 po odpoludňajšej pobožnosti členské zhromaždenie kvôli voľbám.
V zbore na Tajovského sa vo štvrtok, dňa 31. 12. 2018 o 17.00 h, uskutoční
ďakovná bohoslužba oboch zborov spojená s novoročnými veršíkmi. Toto
stretnutie bude spojené s pohostením. Pripravme sa na to.
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Zbory :

Program pobožností na december 2018

Čakanovce

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 23. ročník

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

Podľa evanjelií Ježiš niekoľkokrát hovoril
o tom, že počúvanie jeho učenia nestačí, ale ten,
kto chce byť jeho učeníkom, musí podľa toho, čo
počul, aj žiť. O tom je napr. podobenstvo o dome,
ktorý je postavený na piesku a na skale a o tom je
aj náš spomínaný biblický text v úvode.

stále hudie tú svoju obohratú pesničku, melie si
dookola stále to svoje...“ ako tie malé deti na
námestí a životne dôležité posolstvo adresované aj
im ide mimo nich a tak sa míňa cieľa...
A tak sa dobrovoľne zaradia do kategórie ľudí,
o ktorých prorok Jeremiáš prehlásil: „... Majú oči,
ale nevidia, majú uši, ale nepočujú“. Jer 5,21.
Ako by bolo preto dobré, keby sa Ježišovo
učenie aj dnes páčilo nielen našim ušiam, ale
hlboko zapustilo korene aj v našich srdciach!
Ako by bolo dobré, keby sa Ježišovo učenie
dotklo duší nás všetkých!
Ako by bolo dobré, keby Ježišove pravdivé slová
naozaj usmerňovali náš život.
Ako by bolo dobré, keby sme v jeho slovách
nielen múdro rozpoznali spásne pravdy, ale ich aj
praktizovali. Ako pravdivo poznamenal ap. Jakub
„ Buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí
klamú sami seba“ Jak 1,22.

Pískanie detí na píšťalu ostáva vždy len hrou
a ľudia jej nevenujú pozornosť, pretože ich nikto
neberie vážne. A tak tóny píšťaly idú pomimo ich
uší a na túto muziku nezačnú tancovať. Ježišove
slová sú v tomto prípade narážkou, ilustráciou na
Ako sa vlastne môže človek stať takýmto
(ne)prijatie pôsobenia Jána Krstiteľa ako aj jeho poslucháčom? Božie slovo nám pripomína, že:
vlastného poslania. V oboch prípadoch môžeme „Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje
vidieť, že niektorí uveria, činia pokánie, zatiaľ čo učinil Hospodin“ Prísl. 20,12;
iní odmietajú jeho vyučovanie.
Preto ťa aj dnes opäť prosíme, nebeský Otče,
Ježiš hlása radostnú zvesť nebeského o dar takého počutia, o takúto múdrosť.
kráľovstva a neúnavne tlmočí
ľuďom Božie
posolstvo. Takto kázal kedysi a takto káže aj
Prajem nám všetkým, aby sa nám Božie slovo
dnes. Ale bohužiaľ, ako v minulosti aj dnes darilo v živote uskutočňovať, žiť ho k oslave Boha
existuje veľa ľudí, ktorí si myslia, že "On si len a mať z neho radosť a požehnanie.

Váš kazateľ, Oliver Popovič
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„Dal
som vám
príklad,
aby ste
aj vy
robili
tak, ako
som
urobil ja
vám.“
Ján 13,15

Kristus nevykonával len presne vymedzenú službu. Svoju
prácu nemeral počtom hodín. Svoj čas, srdce, silu a schopnosti
venoval práci pre blaho ľudstva. Cez deň pracoval do úplného
vyčerpania a za dlhých nocí prosil o milosť a vytrvalosť, aby
mohol vykonať ešte väčšie dielo. V plači a slzách vysielal svoje
modlitby k nebesiam. Prosil, aby Boh posilnil jeho ľudskú
prirodzenosť, aby mohol odolať zákernému nepriateľovi vo
všetkých jeho klamstvách a získať silu na splnenie svojho
poslania – povzniesť ľudstvo. Svojim spolupracovníkom hovorí:
„Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja
vám.“ Ján 13,15.
Pavel napísal: „Spája nás totiž láska Kristova.“ 2.
Korinťanom 5,14. Ona bola aktívnym princípom Pavlovho
konania, jeho hybnou silou. Ak niekedy pri plnení povinností
na chvíľu ochablo jeho nadšenie, stačil jediný pohľad na kríž,
aby sústredil svoje myšlienky a pokračoval v ceste sebazaprenia.
Večná láska prejavená v Kristovej obeti a jej podmanivá a
nútiaca sila mu bola v práci pre bratov stálou oporou.
Aké vážne a dojímavé sú jeho slová: „Veď poznáte milosť

nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa chudobným
kvôli vám, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli.“ 2.
Korinťanom 8,9. Poznáte slávu, ktorú opustil i poníženie, ktoré
podstúpil. Rozhodol sa pre cestu obete a neuchýlil sa z nej, kým
neobetoval svoj život. V čase medzi nebeským trónom a krížom
nedokázal odpočívať. Láska k človeku ho viedla k tomu, že
ochotne znášal všetky urážky i hanbu.
Pavel nás napomína: „Nehľadajte iba svoje záujmy, ale aj
záujmy druhých.“ Vyzýva nás, aby sme zmýšľali tak ako Ježiš.
„On, hoci mal Božiu podobu a svoju rovnosť s Bohom

nepovažoval za ulúpenú, zriekol sa tejto hodnosti, keď vzal na
seba podobu otroka, stal sa podobný ľuďom a zjavil sa ako
človek, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť
na kríži.“ Filipským 2,4-8.
Pavel veľmi túžil, aby si každý človek uvedomil Kristovo
poníženie. Bol presvedčený, že ak sa ľudia zamyslia nad touto
úžasnou obeťou, z ich sŕdc sa vytratí sebectvo. Apoštol podrobne
opisuje Kristovu smrť, aby sme aspoň trochu pochopili
Spasiteľovo obdivuhodné zostúpenie k hriešnikom. Začína tým,
aké postavenie mal Kristus v nebi u svojho Otca. Ukazuje, ako
odložil svoju slávu, dobrovoľne sa podriadil skromným
podmienkam života človeka, prijal úlohu otroka, stal sa poslušný
až na smrť, a to najpotupnejšiu, najstrašnejšiu a najmučivejšiu –
smrť na kríži. Môžeme o tomto pozoruhodnom prejave Božej
lásky rozmýšľať bez vďačnosti a lásky, bez toho, aby sme si
uvedomili, že nepatríme sebe? Takému Majstrovi by sme nemali
slúžiť neochotne a zo sebeckých pohnútok.
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Najhorší požiar v histórii Kalifornie zasiahol mnohých adventistov
Požiar "Camp Fire", ktorý vypukol 8. novembra a zasiahol oblasť v blízkosti miest Concow a
Paradise, si doposiaľ vyžiadal 83 životov. Je považovaný za najsmrteľnejší požiar v histórii
Kalifornie.
Podľa správ z národných spravodajských jednotiek bolo viac ako 52 000 ľudí evakuovaných; okolo
13 500 domov bolo zničených.
Požiar zasiahol takmer 1300 adventistov, pričom mnohí prišli o všetko, okrem svojho života.
"Vo štvrtok večer, 8. novembra, zhorela do tla miestna modlitebňa, keď oheň prechádzal cez mesto
Paradise", povedal Dan Martella, administratívny pastor zboru Paradise v Kalifornii.
Okrem modlitebne zhorela aj budova K-4 v škole Paradise Adventist School a boli poškodené
priestory suterénu gymnázia.
Aj nemocnica Adventist Health Feather River uviedla, že niektoré z jej budov boli poškodené.
Vo štvrtok 15. novembra Pacifická Únia CASD schválila osobitnú finančnú dotáciu vo výške 100
000 dolárov pre Severo-kalifornské združenie, určenú na okamžitú pomoc zboru a škole v meste
Paradise. Zbory zo susednej severo-pacifickej únie organizujú špeciálne zbierky až do 1. decembra
na pomoc Severo-kalifornskému združeniu.
Členovia zboru v Paradise, ktorí stratili svoju modlitebňu, sa budú schádzať v blízkych
modlitebniach [vrátane zboru v meste Chico].
Požiar prepukol ráno 8. novembra. Krátko potom bola nariadená evakuácia mesta Paradise a
okolitých miest. V prvý deň oheň zničil až 90 percent mesta Paradise a komunity Concow. Každú
sekundu spálil plochu jedného futbalového ihriska. Za prvé tri dni zničil plochu asi 40 000 hektárov,
neskôr ďalších asi 20 000 hektárov. Dňa 22.11. bol požiar uhasený asi na 80%. Na boji proti
požiaru sa zúčastnilo vyše 300 požiarnych vozidiel, 8 vrtuľníkov a 3 745 požiarnych pracovníkov.
Podľa Kalifornského ministerstva lesníctva a požiarnej ochrany (Cal Fire): "Mesto Paradise je do
veľkej miery zničené, taká rozsiahla je devastácia."
Cirkev na Ukrajine ďakuje členom za ich modlitby
Drahí bratia a sestry! Pokoj a milosť nášho Pána a Ježiša Krista nech sa rozmnoží!
Mnohí z vás dostali informácie prostredníctvom komunikačného oddelenia vašich organizácií o
ťažkostiach, ktorým čelí naša Cirkev na východe Ukrajiny.
Radi by sme vám vyjadrili našu hlbokú vďaku za vaše osobné a spoločné modlitby, ktoré ste
prinášali Bohu za našich troch bratov, ktorí boli zatknutí v meste Ilovaisk a daní do vyšetrovacej
väzby.
Chceme vám oznámiť radostnú správu, že pred niekoľkými dňami boli prepustení na slobodu a
teraz sú vo svojom rodinnom kruhu.
Chvála a vďaka patrí Bohu za skúsenosť, ktorú sme zažili a za jeho vedenie.
Úprimné modlitby jedných za druhých zdôrazňujú, že všetci sme veľkou adventistickou rodinou, a
tak posilňujeme našu jednotu.
Prosíme vás, aby ste sa naďalej modlili za východnú Ukrajinu, pretože situácia s náboženskou
slobodou na tomto území zostáva napätá.
Oddelenie komunikácie ukrajinskej únie
Adventista sa stal predsedom najvyššieho súdu v Papue-Novej Guinei
Sir Gibbs Salika, člen adventistického zboru Hohola v Port Moresby, bol 13. novembra
vymenovaný za predsedu najvyššieho súdu na obdobie 10 rokov. Predstavitelia cirkvi adventistov z
Papuy-Novej Guiney vyjadrili svoje gratulácie a slová povzbudenia a múdrosti novozvolenému
sudcovi.
"Sudca Salika je jedným z najdlhšie slúžiacich starších v našej cirkvi a už dlhé roky je silným a
živým členom cirkvi," povedal pastor Rex Koi, tajomník združenia centrálnej Papuy. "Chválime
Boha za jeho vedenie."
Sudca Salika pôsobil ako sudca Národného a najvyššieho súdu viac ako dva po sebe idúce
obdobia od roku 1989.
Správy AIS sú prevzaté z http://news.adventist.org

