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Kormos E.

Lacika R.

Poproč

9:00

Lacika R.

Duchoňová A.

Popovič O.

Pôda L.

Čakanovce

9:00
13:30

----------

Popovič O.

----------

Ulrichová I.

12. 1. – kazateľ R. Lacika je služobne odcestovaný na vodcovskom špeciáli KP

Zborové oznamy
Desať dní modlitieb
Západy slnka:
„Proste a dostanete, hľadajte a
04. 01. 15:51
nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď
11. 01. 16:00
každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá,
18. 01. 16:09
nachádza, a tomu, kto klope, sa
25. 01. 16:20
otvorí.“ (Mt 7,7.8)
Údaje o západe slnka
V
dňoch 9.
až
19.
januára
sú prevzaté z
2019 organizuje Cirkev adventistov
http://www.sunrisesunset.
com/calendar.asp
siedmeho dňa po celom svete Desať
a platia pre geografickú
dní modlitieb za vyliatie Ducha
polohu mesta Košice.
Svätého. Tematikou stretávania
počas týchto dní je „Hlbšia skúsenosť“.
Okrem študovania spomínanej tematiky sa môžu členovia
zborov v rámci modlitebných stretnutí zamerať aj na príhovorné modlitby týkajúce sa ich osobných
i zborových potrieb. Počas týchto dní sa budú veriaci Cirkvi adventistov siedmeho dňa na celom
svete stretávať každý deň v dohodnutom čase osobne, po telefóne alebo internete k spoločným
modlitbám.
Záverečná sobota 19. januára môže byť oslavou všetkého, čo Boh vykonal ako odpoveď na
spoločné modlitby členov zboru. Dúfame, že tieto podnety pomôžu, aby sa Desať dní modlitieb stali
silným zážitkom pre každú modlitebnú skupinu či zborovú rodinu.
http://kosice.casd.sk/udalost/10-dni-modlitieb/
10 dní modlitieb
Tajovského 8 o 18.00 h
Streda, 9. 1.
Lacika R.
Štvrtok, 10. 1.
Popovič O.
Piatok, 11. 1.
Sverlovič P.
Sobota, 12. 1.
Byrtus S.
Nedeľa, 13. 1.
Ulrichová I.
Pondelok, 14. 1.
Kažová I.
Utorok 15. 1.
Butala J.
Streda 16. 1.
Pôda L.
Štvrtok 17. 1.
Popovič O.
Piatok 18. 1.
Lacika R.
Sobota 19. 1.
Lacika R.

Zborová knižnica
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená : Streda: 16.00 – 18.00 h / Sobota: 16.30 – 17.30
h.

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

http://kosice.casd.sk

Kancelária v Košiciach:
Telefón: 055 6220 918

01

Január 2019

Zbory :

Program pobožností na január 2019

Tajovského 8
Hlavná 68
Nová 7
Čakanovce 63

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 24. ročník

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

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

„Šťastný nový rok!“ - to si prajeme a tak sa
pozdravujeme na prelome roka. Priali by sme si, aby
tento nový rok bol šťastný pre nás i pre našich priateľov.
Aj Boh si želá, aby človek bol šťastný a spokojný. Veď
ho preto stvoril.
Avšak v tomto našom prianí blížnym môže byť aj
dosť formálnosti a v tom, čo si my osobne želáme, kus
sebectva. Prekročili sme prah nového roka a znovu s
dôverou vzhliadame k Bohu, ktorý pozná našu
budúcnosť a má ju vo svojich láskavých rukách.
Nevieme, pred aké problémy a okolnosti nás život
postaví v tomto novom časovom období. Priali by sme
si, aby obloha nad nami bola stále modrá a slnko dobra
nebolo zakryté mrakmi. Život má svoje výšiny i údolia, a
preto si pripomeňme slová apoštola Pavla: „Vieme, že
všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha...“ (Rim
8,28)
Myslím na želanie aj prosbu starozákonného
proroka Nehemiáša, ktorú napísal v závere svojej knihy.
„Pamätaj na mňa, môj Bože, na moje dobro!” (Neh
13,31b) Aj toto je osobné želanie, a predsa v ňom nie je
tieň sebectva: „Daj mi úspech a šťastie za každú cenu.“
Nič také. Zaznieva tu pokorne myšlienka: „Môj Bože,
nezabudni na mňa medzi mnohými. Spomeň si, kde sa
nachádzam a kde by som už chcel byť. Uvedomujem si,
že môj čas aj život je v Tvojich rukách, a preto ma veď
tak, aby to bolo k môjmu dobrému. Viem, že keby si
splnil všetky moje želania, nemuselo by to vždy viesť k
tomu „dobrému.“
Nový rok môžeme prirovnať k nepopísanej stránke
či knihe. Ako je toto prirovnanie pravdivé vo vzťahu k
nášmu životu! Slovo Božie uvádza, že sme list Kristov,
napísaný nie atramentom, ale Duchom Svätým a že ho
čítajú všetci ľudia. Kiež by každý, kto bude „čítať náš
list“, bol presvedčený o tom, že sme praktickými
kresťanmi, ktorí plnia svedomite svoje povinnosti na
pracoviskách a sú svetlom a soľou všade tam, kde ich
Pán Boh postaví. Ako bude vyzerať naša kniha, až
napíšeme poslednú stránku roku 2019? Položme svoj
život na oltár služby blížnym a dovoľme Pánovi
Ježišovi, aby on sám napísal čo najviac stránok nášho
života.

Nový rok by sme tiež mohli prirovnať k miestnosti
so štyrmi bielymi stenami, podlahou a stropom, oknom a
dverami, ale bez nábytku. Každou svojou myšlienkou a
každým svojím novým činom meníme viac alebo menej
túto miestnosť. Určujeme odtiene farieb a obrazne
povedané postupne v nej umiestňujeme nábytok. Bude to
izba, v ktorej prežijeme 365 dní. Zariaďme si ju
jednoducho, ale útulne. Nech sa stane útočiskom pre
slabých a unavených, miestom povzbudenia a inšpirácie,
kde budeme žiť svoj príkladný kresťanský život.
Nezabudnime, že slová poučujú, ale príklady tiahnu.
Nový rok je tiež cestou, na ktorú sme po prvýkrát
vykročili. Nevieme, čo nás na nej stretne, ale jedno
vieme, že Boh nenaplánoval túto diaľnicu, aby nás
viedla ku sklamaniam a nezdarom, ale k víťazstvám a
úspechom. Nastúpili sme na cestu a musíme ísť vpred.
To bol Boží príkaz aj ľudu starej zmluvy, „Hospodin
povedal Mojžišovi: Prečo voláš ku mne o pomoc?
Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli!“ (2 Moj 14,15) Národ
bol síce vyslobodený, ale to bol ešte len začiatok ich
putovania; museli ísť ďalej.
Uplynulý čas nemôžeme privolať, chyby a omyly,
ktorých sme sa dopustili, nemôžeme vziať späť, aj keby
sme tak radi niekedy urobili. Príkaz nebies je, aby sme
nezostali stáť na mieste, ale išli dopredu za všetkých
podmienok a okolností.
Nech je rok 2019 pre nás knihou, miestnosťou či
cestou, alebo len obyčajným časovým úsekom, je to
niečo nové a čisté, čo je nám zverené k naplneniu a
použitiu. Rozhodnime sa venovať viac času modlitbám
a študovaniu Svätého písma. Sme Pánu Bohu vďační za
to, že sme doteraz mohli žiť v pokoji a pracovať. Nech je
v našich srdciach teplo kresťanskej lásky, ktoré nás ešte
viac spojí s našimi blížnymi v úsilí o konanie dobra a
šírenie pokoja.
Nech nám Boh dá silu z neba zvládnuť všetky
požiadavky a úlohy nového roka. Majme pevnú dôveru v
Božie zasľúbenia a jeho vedenie. „Môj Boh vám dá
všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve
skrze Krista Ježiša.“ (Fil 4,19)
Podľa ZD
Váš kazateľ, Rastislav Lacika
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ako Kristus miloval nás. No ak premýšľame o Kristovej
obdivuhodnej láske a súcite s nami, tým istým duchom budeme
pôsobiť na iných. Mali by sme sa navzájom milovať a prejavovať si
úctu bez ohľadu na chyby a nedokonalosti, ktoré musíme vidieť.
Máme pestovať pokoru, nespoliehať sa na vlastné ja a byť
zhovievavo nežní voči chybám iných. To odstráni všetko úzkoprsé
sebectvo a urobí nás veľkodušnými a ušľachtilými.
Žalmista hovorí: „Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo
vlastnej krajine a zachovávaj vernosť!„ Žalm 37,3. „Dúfaj v
Hospodina!„ Každý deň má svoje bremená a starosti. Ako ľahko
však pri stretnutí hovoríme len o svojich trápeniach a skúškach. Do
hovoru sa vkráda toľko zbytočných obáv a úzkosti, že to budí
dojem, akoby sme nemali nijakého súcitného a láskavého Spasiteľa,
ochotného vypočuť všetky naše prosby a kedykoľvek nám pomôcť.
Niektorí ľudia sú stále ustrašení a žijú v neustálych obavách.
Každý deň ich obklopujú dôkazy Božej lásky, každý deň sa tešia z
darov Božej prozreteľnosti, no prehliadajú tieto prítomné
požehnania. Stále uvažujú o niečom nepríjemnom. Môže to však byť
len nejaká drobnosť, ktorá im zaslepuje oči, aby nevideli tie veci, za
ktoré majú ďakovať. Namiesto toho, aby ich ťažkosti, s ktorými sa
stretávajú, viedli k Bohu, jedinému Zdroju pomoci, odlučujú ich od
neho, pretože podnecujú nepokoj a mrzutosť.
Počíname si správne, keď prejavujeme takú nedôveru a sme takí
nevďační? Ježiš je náš priateľ a celé nebo sa zaujíma o naše blaho.
Nemali by sme dovoliť, aby nám zhon každodenného života
znepokojoval myseľ a mračil čelo. Ak to dovolíme, vždy sa budeme
mať nad čím trápiť a na čo hnevať. Nemali by sme sa poddávať
starostiam, ktoré nás len skľučujú a unavujú, no nepomáhajú nám
znášať skúšky.
Môžeš byť v práci sklamaný a mať nevyriešené problémy, no
nedaj sa znechutiť, svoju starosť zver Bohu a zostaň pokojný. Pros o
múdrosť, aby si svoje záležitosti spravoval rozvážne, a tým predišiel
strate a pohrome. Urob všetko pre to, aby si dosiahol priaznivé
výsledky. Ježiš nám zasľúbil svoju pomoc, ale počíta v nej aj s naším
úsilím. Ak si sa spoľahol na nášho Pomocníka, no zároveň si
vykonal všetko, čo si mohol, výsledok prijmi radostne.
Nie je Božou vôľou, aby jeho ľud klesal pod ťarchou
ustarostenosti. Náš Pán nás však neklame. Nehovorí nám: „Neboj
sa, na ceste ti nehrozia nijaké nebezpečenstvá.„ On vie, že skúšky i
nebezpečenstvá tam sú a hovorí nám to jasne. Nehodlá vziať svoj
ľud zo sveta hriechu a zla, ale mu ukazuje útočište. Za svojich
učeníkov sa modlil: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si
Ak
sa
vo
svojich
ich zachoval od zlého.„ Hovorí: „Na svete máte súženie, ale dúfajte,
myšlienkach
zaoberáme
ja
som premohol svet.„ Ján 17,15; Ján 16,33.
neláskavými
a
nespravodlivými činmi iných,
nebudeme ich môcť milovať
Cesta ku Kristovi str. 81-82

„Neprosím, aby
si ich vzal
zo sveta,
ale aby si
ich
zachoval
od zlého.“
Ján 17,15

Adventistická univerzita v Rusku slávi 30-ročné jubileum
Adventistická univerzita Zaoksky už 30 rokov učí študentov "učiť sa, slúžiť a inšpirovať", ako hovorí
školské motto.
Dňa 2. decembra 1988 sa sen o adventistickej univerzite v Rusku stal skutočnosťou. Už 30 rokov je škola
nachádzajúca sa v Tulskej oblasti symbolom adventistického vzdelávania v postsovietskom Rusku.
Mnohí pracovníci cirkvi, ktorí v súčasnosti slúžia po celom Rusku a v iných bývalých sovietskych štátoch,
získali vzdelanie v tejto inštitúcii.
V januári 1987, po mnohých žiadostiach a listoch adresovaných sovietskym úradom, Cirkev adventistov
s.d. dostala povolenie na otvorenie trojročného korešpondenčného kurzu na vzdelávanie kazateľov. V
tom istom mesiaci cirkev získala aj pozemok v meste Zaoksky. Keď bola škola otvorená v decembri 1988,
bol to prvý protestantský seminár v ruskej histórii.
Prvým programom bolo štúdium náboženstva, ktoré pripravovalo kazateľov na pastoračnú prácu.
Čoskoro nasledovala škola poľnohospodárstva. V roku 1990 Výbor pre náboženské záležitosti
Sovietskeho zväzu udelil škole oficiálnu registráciu, čím sa škola stala inštitúciou vysokoškolského
vzdelávania s denným štúdiom.
Neskôr pribudli ďalšie odbory, vrátane magisterského štúdia hudby (2000), bakalárskeho štúdia
ekonómie (2003) a magisterského štúdia verejného zdravia (2005). Absolventi štátom akreditovaných
programov na univerzite dostávajú okrem svojich cirkevných diplomov aj štátny diplom, čo im pomáha
nájsť si prácu mimo adventistickej cirkevnej organizácie.
Čoskoro vyjde Encyklopédia adventistov siedmeho dňa online
Encyklopédia adventistov siedmeho dňa (ESDA) je oficiálna publikácia, ktorá zaznamenáva históriu diela
adventistov siedmeho dňa. Tento projekt globálnej cirkvi prinesie približne 10 000 článkov o adventistickej
histórii; o kľúčových udalostiach a témach; a o organizáciách, subjektoch, inštitúciách a jednotlivcoch; so
sprievodnými fotografiami, médiami a originálnymi dokumentmi. Nová encyklopédia bude odrážať
neuveriteľný rast cirkvi za posledných vyše päťdesiat rokov od prvého vydania adventistickej
encyklopédie (Seventh-day Adventist Encyclopedia).
ESDA Online, prvé online referenčné dielo, bude mať oficiálny debut na zasadnutí Generálnej
konferencie v roku 2020. ESDA Online bude bezplatná webová stránka, ktorá zabezpečí globálne šírenie
obsahu. Tlačená verzia encyklopédie bude vytvorená po prvom online vydaní.
Redaktori pozývajú nielen odborníkov na históriu a teológiu, ale aj bádateľov, učiteľov, študentov a členov
so znalosťami k danej téme, aby prispeli článkami k témam, ktoré ešte neboli pokryté v úvodnom
redakčnom procese s výzvou.
ESDA osobitne vyzýva spisovateľov z celého sveta, aby zhromažďovali historické údaje z ich
domovských regiónov - misionárov, evanjelistov, pedagógov, zdravotníckych pracovníkov, kazateľov a
administrátorov cirkvi, ktorí v minulosti prispeli k rastu cirkvi adventistov na ich území.
Inter-Európska divízia cirkvi adventistov s.d. odporúča vytvoriť v zboroch malé skupinky
Oddelenie sobotnej školy a osobnej služby v Inter-európskej divízii prišlo s odporúčaním vytvoriť v
zboroch malé skupiny, ktorých prioritou č. 1 má byť šírenie evanjelia. Hlavnými cieľmi skupiniek by mali
byť: zameranie na spoločenstvo, zameranie na Bibliu a poznanie Ježiša, a zameranie na misiu a službu.
Christian A. Schwartz celé roky pozoroval vyše 5000 cirkevných zborov. Potom napísal: „Keby sa ma
niekto spýtal, čo je najdôležitejším faktorom rastu cirkvi, bez váhania by som odpovedal – malé skupiny.“
(Natural Church Development: A Guide to Eight Essential Qualities of Healthy Churches, 996, str. 41)
Ellen Whiteová napísala: „Ten, ktorý sa nemýli, mi ukázal, že máme vynaložiť úsilie a vytvoriť malé
skupiny. Ak má zbor veľa členov, nech vytvoria malé skupiny, ktoré budú navštevovať nielen členovia
zboru, ale aj neveriaci. Ak sú niekde len dvaja alebo traja, ktorí poznajú pravdu, nech vytvoria skupinu
spolupracovníkov. Nech nedovolia, aby niečo narušilo ich spojenie. Nech zostanú pevní v láske a
jednote, navzájom sa povzbudzujú a podporujú v napredovaní, aby každý získaval silu a odvahu z
pomoci iným.“ (3TT, str. 84). Viac informácií nájdete na www.casd.sk.
Správy AIS sú prevzaté z http://news.adventist.org

