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Program pobožností na február 2019 

 

   Zborové oznamy 
 

Modlitebná chvíľa v piatok večer 
V rámci modlitebnej chvíle v piatok večer bude štúdium knihy Patriarchovia 
a proroci. 
 

Koncert dychová hudba 
2. 2. 2019 o 15.00 h bude v zbore KE1 koncert dychovky z Maďarska. 
 

Modlitebný týždeň kresťanského domova 
V dňoch 10. – 16. 2. 2019 prebehne modlitebný týždeň kresťanského domova 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Radomír Jonczy, vedúci oddelenia 
kresťanského domova pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov siedmeho 
dňa, pripravil v spolupráci s odborníkmi z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, 
zaoberajúcimi sa rodinnou problematikou, prednášky modlitebného týždňa 
kresťanského domova  pod názvom „ZABIJACI MANŽELSTVA a ako sa pred nimi chrániť“.  
Ich elektronickú verziu môžete stiahnuť tu:  
http://www.casd.sk/wp-content/uploads/2019/01/TyzdenKD2019.pdf 
Tešíme sa na vašu účasť.  
 

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 
 

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:  Tajovského 8 
Košice 2:  Hlavná 68 
Poproč:  Nová 7 
Čakanovce: Čakanovce 63 
http://kosice.casd.sk 
 

Kancelária v Košiciach:  
Telefón: 055 6220 918 

 

Zodpovedný kazateľ: Oliver Popovič 
Mobil: 0915 656 694 
e-mail: opopovic@casd.sk 
 

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

 

  2. 2. 9. 2. 16. 2. 23. 2. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Popovič O. Lacika R. Kažová I. Sverlovič P. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Molnár M. 
Molnár M. 

Novota J. 
Novota J. 

Cserbik 
Stramszki 

Popovič O. 
Bielik S. 

Košice 2 9:00 Lacika R. Popovič O. KE 1 Bielik S. 

Poproč 9:00 Soós B. Lacika R. KE1 Duchoňová A. 

Čakanovce 9:00 
13:30 

KE1 Balog A. KE1 Lacika R. 

Západy slnka: 
 

01. 02. 16:33 
08. 02. 16:44 
15. 02. 16:56 
22. 02. 17:08 

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

com/calendar.asp 

a platia pre geografickú 

polohu mesta Košice. 

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 24. ročník      Február 2019 

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
 
  

„Nespomínajte predchádzajúce veci .............Hľa, 
robím čosi nové“ Izaiáš 43: 18-19 

Keď Boh rozhoduje o tvojej budúcnosti, neberie 
ohľad na tvoju minulosť. Peter bol rybár s 
impulzívnou povahou a niektorými nespoločenskými 
návykmi. Ale Boh ho tak naplnil duchovnou mocou, 
že keď kázal, zástupy prichádzali ku Kristovi (Skutky 
2: 40-41). 

Rachab bola prostitútka, ktorá bola zachránená 
pred smrťou, pretože ukryla vyzvedačov vyslaných 
Jozuom (Sudcov 6:25). Rút bola Moábčanka, ktorá 
keď vyrastala, uctievala modly, čo nie je práve 
sľubný začiatok. Ale potom, čo sa obrátila a slúžila 
skutočnému Bohu, dostala sa medzi predkov kráľa 
Dávida a nášho Pána Ježiša (Matúš 1: 5).  

Zacheus, dobre známy ako defraudant, cez noc 
hostil Ježiša vo svojom dome a nakoniec sa z neho 
stal ľudomil.  

A čo Pavol? Aj keď zabíjal kresťanov, Boha to 
neodradilo a urobil z neho apoštola. Ako apoštol 
potom vďaka Božiemu zjaveniu napísal cez polovicu 
Nového Zákona, mal videnie a zjavenie a vedel o 
človeku, ktorý bol vzatý do neba, kde videl 
neuveriteľné veci (2. Korintským 12: 1-4). Zástery a 
vreckovky, ktorých sa dotkol, boli pokladané na 
chorých a tí boli uzdravení (Skutky 19: 11-12). 

Keď Boh mohol urobiť toto všetko pre  "ľudí  s 
pohnutou minulosťou", potom aj tebe môže dať úplne 
nový začiatok!  

Vedeli ste, že Abraham Lincoln prehral 
niekoľkokrát voľby, než sa stal jedným z najväčších 
amerických prezidentov? V skutočnosti bol toľkokrát 
neúspešný, že je až udivujúce, že to neprestal skúšať. 
Nemôžete uchopiť svoju budúcnosť, kým ste pohltení 
svojou minulosťou.  

Poučte sa z nej a pustite ju. Nikto nezačína s tým, 
že by bol dobrý vo všetkom. Pustiť sa do niečoho 
odvážneho zvyčajne znamená učiť sa pokusom a 
omylom. Čítal som o istom mužovi, ktorý sa volal 
Charles Darrow. Ten keď sa  ženil, sľúbil svojej 
manželke, že sa stanú milionármi. Ale prišla veľká 
hospodárska kríza a oni narazili na dno. Darrow 
vzhľadom na nepriaznivé okolnosti bol pripravený 
vzdať sa svojho sna, ale jeho manželka ho 
povzbudzovala, aby vytrval.  

Potom jedného dňa prišiel na myšlienku použitia 
fiktívnych peňazí v hre na nakupovanie fiktívneho 
majetku a zmenil svoju víziu v stolnú hru s malými 
domami a hotelmi. Volá sa Monopoly a istí bratia 
Parkerovi ju kúpili od Darrowa za ... uhádli ste to ... 
milión dolárov! Už v roku 1935 hralo túto hru asi 750 
miliónov ľudí na svete, čo z neho robí najhranejšiu 
hru na svete. V roku 1999 bola táto hra zapísaná do 
Guinnessovej knihy rekordov. 

Pamätajte, keď ste na tej správnej koľaji a 
neodmietnete to vzdať, Boh môže cez vás urobiť 
niečo úžasné. Tak to nevzdávajte a nepozerajte sa 
späť.... Keď sa chceš dostať v živote dopredu, 
nepozeraj sa stále do spätného zrkadla. 

Nevzdávaj to ako Charles Darrow.  S pohľadom 
upretým na Krista nehľadiac na nepriaznivé životné 
okolnosti však môžeš dosiahnuť viac. Môžeš 
dosiahnuť to, čo svojou múdrosťou, vzdelaním 
a šikovnosťou nedosiahol nikto iný, kto kedy žil.   
S pohľadom upretým na Krista totiž dosahuješ život 
večný. A to je neporovnateľne viac, než môže 
ponúknuť tento svet....      

Pamätaj, že keď Boh rozhoduje o tvojej 
budúcnosti, neberie ohľad na tvoju minulosť.                                                       
Nespomínajte predchádzajúce veci .............Hľa, 
robím čosi nové“ Izaiáš 43: 18-19 

                                                                                    
 

 

                                                                                                             
                                                                                                              Váš kazateľ, Oliver Popovič 
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„Hľaďte, 
akú lásku 
dal nám 
Otec, aby 
sme sa 
menovali 
dietkami 
Božími.“ 

 
 
 
 
 

1. Ján 3,1 
 
 
 
 
 
 
 

Okrem Božieho Syna 
nás nemohol vykúpiť nikto 
iný, pretože len Ten, ktorý 
bol u Otca, nám ho mohol 
zjaviť. Božiu lásku mohol 

ozrejmiť len Ten, kto poznal jej výšku a hĺbku. Otcovu lásku 
k stratenému ľudstvu nemohlo vyjadriť nič menšie než 
nekonečná Kristova obeť za padlého človeka. 

„Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna 
dal.„ Dal ho nielen preto, aby žil medzi ľuďmi, znášal ich 
hriechy a obetne za nich zomrel. On ho daroval padlému 
ľudstvu a Kristus sa mal stotožniť s jeho záujmami a 
potrebami. Ten, ktorý bol jedno s Bohom, spojil sa s ľuďmi 
nerozlučným putom. Práve „preto sa Ježiš nehanbí volať ich 
bratmi„. Židom 2,11. On je našou Obeťou, naším Obhajcom, 
naším Bratom. Našu podobu má pred Otcovým trónom a 
naveky zostáva jedno s ľudstvom, ktoré vykúpil – je Synom 
človeka. To všetko preto, aby bol človek povznesený z 
hriešneho poníženia a záhuby, aby mohol odzrkadľovať 
Božiu lásku a tešiť sa zo svätosti. 

Cena nášho vykúpenia, nekonečná obeť nášho nebeského 
Otca, ktorý za nás dal na smrť svojho Syna, mala by v nás 
prebudiť vznešené predstavy o tom, čím sa prostredníctvom 
Krista smieme stať. Keď si inšpirovaný apoštol Ján 
uvedomoval výšku, hĺbku a šírku lásky nebeského Otca k 
hynúcemu ľudstvu, bol naplnený posvätnou úctou a úžasom. 
Nenachádzal vhodné slová, ktorými by vyjadril veľkosť a 
nehu tejto lásky, a preto vyzval svet, aby sa na túto lásku 
zahľadel: „Hľaďte, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa 
menovali dietkami Božími.„ 1. Jána 3,1. Akú cenu tým 
nadobúda človek! Prestúpením sa ľudia stali satanovými 
otrokmi. Vierou v Kristovu zmierujúcu obeť môžu sa 
Adamovi potomkovia stať Božími deťmi. Tým, že Kristus 
vzal na seba ľudskú prirodzenosť, povzniesol ľudstvo. 
Spojením s Kristom môžu sa padlí ľudia právom nazývať 
„Božími deťmi„. 

Taká láska nemá obdobu. Byť deťmi nebeského Kráľa! 
Aké prevzácne zasľúbenie! Téma najhlbších úvah! Božia 
neskonalá láska k svetu, ktorý Boha nemiloval! Táto 
myšlienka podmaňuje srdce a myseľ podriaďuje Božej vôli. 
Čím viac uvažujeme o Božom charaktere vo svetle kríža, tým 
viac vidíme milosrdenstvo, nehu a odpustenie spojené so 
spravodlivosťou a s právom, tým jasnejšie poznávame 
nespočítaľné dôkazy neskonalej lásky a nežného súcitu 
prevyšujúceho matkinu vrúcnu lásku k jej zblúdilému 
dieťaťu.                                  

                                          EGW. CK, str. 10. - 11.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Cirkev vo východnej a strednej Afrike už má viac než 4 milióny členov 
Výkonný tajomník Alain Coralie vo svojej správe uviedol, že na území divízie východnej a strednej Afriky 
(ECD) teraz žijú viac ako štyri milióny členov. Začiatkom tretieho štvrťroka 2015 mala táto divízia 3 116 
320 členov. Dnes ich má 4 097 347. To znamená, že za posledné tri roky tento počet narástol takmer 
o jeden milión. 
Členovia a vedúci ECD prijali iniciatívu "Priorita misie" celým srdcom. To viedlo k veľkému úspechu 
programu Total Member Involvement (TMI). Zámerom TMI je, aby sa každý člen zapojil do práce na 
získavanie duší a aby sa táto práca stala jeho životným štýlom. 
Tento počet členov je bezprecedentným úspechom v cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Avšak Coralie 
zároveň uviedol, že za rovnaké trojročné obdobie cirkev stratila takmer 150 000 členov. Jednoducho 
povedané, na každých 100 členov, ktorí sa pripojili k cirkvi, sa asi 15 rozhodlo odísť. Predseda ECD 
Blascious Ruguri v reakcii povedal, že rast cirkvi je radosťou, ale strata členov je veľkou bolesťou. 
Coralie vyzval vedúcich a členov cirkvi, aby hnaní Kristovou láskou vynaložili všetko úsilie na spätné 
získanie bývalých členov. Taktiež vyzval delegátov, aby sa podelili o svoje stratégie používané na 
podporu a udržanie nových ľudí, ktorí sa pripájajú k Božej cirkvi ostatkov. 
 
Inter-Americká divízia sa pustila do hľadania bývalých členov cirkvi 
Nie je žiadnym tajomstvom, že ľudia opúšťajú cirkev. Táto znepokojujúca skutočnosť priviedla vedúcich 
predstaviteľov CASD v Inter-Americkej divízii (IAD) k veľkej iniciatíve zameranej na hľadanie a opätovné 
privedenie do cirkvi tisícov bývalých členov v rámci vyše 22 000 zborov a zhromaždení na tomto území. 
Táto iniciatíva bola oficiálne spustená prostredníctvom on-line programu vysielaného 12. januára 2019 z 
Miami na Floride. 
Pastor Elie Henry, predseda IAD, uviedol vo svojom online posolstve: "Musíme zmeniť spôsob nášho 
konania a zvážiť nový spôsob, ako osloviť [bývalých] členov a zabezpečiť, aby sme mali láskyplné a 
priateľské cirkevné spoločenstvo." 
Pastor Henry poukázal na jasné biblické pozvanie k tejto službe podľa Ezechiela 34. kapitoly. Povedal, že 
to nie je nový problém, ale postupom času sa tento problém zdá byť stále väčší. 
Na základe nedávneho prieskumu, ktorý vypracoval Úrad cirkvi pre archív, štatistiku a výskum, Dr. 
Leonard Johnson, výkonný tajomník IAD uviedol, že v období 1965 - 2015 z cirkvi na celom svete zmizlo 
takmer 14 miliónov členov. 
"To znamená, že za posledných 50 rokov sa stratil každý tretí člen," uviedol Johnson. Takže tento 
problém sa netýka len IAD, ale je to celosvetový problém. 
Vytváranie vzťahov je kľúčovým prvkom pri udržiavaní a hľadaní členov, takže podľa Samuela 
Telemaquea, vedúceho oddelenia Sobotnej školy, by túto iniciatívu malo viesť najmä oddelenie Sobotnej 
školy, ale aj oddelenie mládeže, pastoračné oddelenie a oddelenie evanjelizácie. 
Proces zahŕňa nábor a výcvik osôb, ktoré majú vyhľadávať bývalých členov, dôkladne identifikovať 
všetkých chýbajúcich členov, vyhľadávať, kontaktovať ich, počúvať a uznávať ich bolesť, ospravedlňovať 
sa v mene cirkvi, pozývať ich a privítať späť. 
Táto iniciatíva má vyvrcholiť oslavnou bohoslužbou naplánovanou na sobotu 7. septembra 2019, kde sa 
očakáva, že tisíce bývalých členov zaplavia zbory a zhromaždenia po celej IAD. 
 
Adventisti vo Švajčiarsku sa zúčastňujú iniciatívy na prevenciu samovrážd 
Obdobie od 23. decembra do 3. januára je poznačené zvýšeným počtom pokusov o samovraždu. Niektorí 
si pre tento zámer vyberajú 23-metrový most Bressières v Lausanne vo Švajčiarsku. 
Na tomto moste pôsobia od roku 1980 dobrovoľníci organizácie Solidarités-Feu-Bessières, ktorí pozývajú 
okoloidúcich na rozhovor. Počas zimnej sezóny 2018/2019 sa k iniciatíve pridali traja adventistickí 
dobrovoľníci. Jedným z nich bol Patrick Maeder, pastor miestneho adventistického zboru a Donato Stasi, 
ktorý je sprostredkovateľom medzi organizáciou a cirkvou adventistov. 
Počas uplynulých štyroch rokov boli v tomto zimnom období dobrovoľníci na moste 24 hodín denne. 
Medzi nimi je jeden, ktorý bol pred niekoľkými rokmi zachránený pred samovraždou. 
Ich metóda je jednoduchá. "Každý rok na chodníku mosta nainštalujú dve malé drevené búdky," 
vysvetľujú miestni obyvatelia. "Jeden ponúka bezplatné jedlo, zatiaľ čo druhý ponúka ochranu pred 
nepriaznivým počasím. Medzi dvomi búdkami je postavených niekoľko stoličiek a otvorený oheň pre tých, 
ktorí majú záujem o rozhovor a potrebujú sa zahriať." Túto iniciatívu už takmer 40 rokov podporujú 
orgány mesta, majitelia podnikov a miestni obyvatelia. 

Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  
 


