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6. 4.

13. 4.

20. 4.

27. 4.

Piatok
(Košice 1)

18:00

Moskala M.

Lacika R.

Popovič O.

Strouhal K.

Košice 1

9:00
15:00

Moskala M.
Moskala M.

Popovič O.
Popovič O.

Butala J.
Sverlovič P.

Strouhal K.
Strouhal K.

Košice 2

9:00

KE 1

Lacika R. VP

Kaba M.

Kažová I.

Poproč

9:00

Lacika R.

Pôda L.

Popovič O.

Hlivka P.

Čakanovce

9:00
13:30

KE 1

Balog O.

Ulrichová I.

Lacika R.

Zborové oznamy

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

Západy slnka:
05. 04.
12. 04.
19. 04.
26. 04.

19:12
19:22
19:33
19:43

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

04

apríl 2019

Zbory :

Program pobožností na apríl 2019

HOVORY V KNIŽNICI
Blahoslavení tichí, ...
Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, ...
Mat 5,5.9
O pokoji, tichosti... a inom budeme prehovárať a načúvať v HOVOROCH
V KNIŽNICI, na POPOLUDNÍ S POÉZIOU a iným slovom dňa 28. apríla
2019 o 15.00 hod. v Knižnici CASD na Tajovského 8 v Košiciach.
Srdečne ste vítaní.
Svoj záujem prispieť slovom alebo hudbou oznámte:
M. Dragunovej /0915 932 463, mdragunova@centrum.sk/,
alebo M. Korpášovej /0918 09 33 01, margita.korpasova@gmail.com/

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

„Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani
život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné,
ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani
hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť
odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi
Kristovi, našom Pánovi“. Rim 8,37-39
Prišlo vám niekedy na um, že nič, vôbec nič
nemôže spôsobiť, aby sa k nám Boh obrátil
chrbtom? Väčšina z nás je dostatočne múdra na
to, aby verila, že existujú určité hriechy, cez
ktoré sa Boh nemôže dostať, ak ich nikdy
nevyznáme!
Ale čo s ničivou silou ohovárania,
tvrdohlavosti alebo pýchy? Spomeňte na
farizeja, ktorý sa modlil: „... ďakujem ti, že nie
som taký ako ostatní ľudia ...“ Lukáš 8:11.
Cítili ste sa už niekedy tak? Buďte úprimní!
Božou normou je dokonalosť a tú nemôžete
dosiahnuť ani v tisíckach životov. Našou
jedinou nádejou je milosť Božia, nezaslúžená
priazeň a Kristova spravodlivosť, ktorú každý
z nás môže vierou získať!
Moja a vaša miera lásky bude vždy súvisieť
s mierou odpustenia, ktorého sa vám dostalo.
Ježiš učil, že tí, ktorým bolo veľa odpustené,
budú veľmi milovať! Luk 7,47. Pavol píše: „...
kde sa rozmohol hriech, tam sa rozhojnila
milosť“ Rimanom 5,20. To znamená, že aj keď
si veľký hriešnik, Ježiš je veľký Spasiteľ.
To znamená, že Ježiš neschvaľuje vždy
tvoje správanie, ale vždy ťa miluje a prijíma.
Snažil si si niekedy dať do poriadku svoje účty

a nech si robil čokoľvek, nikdy neboli v
rovnováhe? Duchovne povedané, kvôli tomu
potrebuješ kríž. Počúvaj: „...Veď Boh v Kristovi
zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich
previnenia...“ 2 Korintským 5,19
„Ten, ktorý má nepoškvrnené rúcho
spravodlivosti utkané na nebeských krosnách, v
ktorom nie je jediná niť, na ktorú by si hriešne
ľudstvo mohlo robiť nárok, je po Božej pravici.
Aj svoje veriace deti chce odiať do dokonalého
rúcha svojej spravodlivosti. Zachránení v
Božom kráľovstve nebudú mať nič, čím by sa
mohli vystatovať. Všetka chvála a sláva bude
patriť jedine Bohu, darcovi spasenia.“ (E. G.
Whiteová, YI, 6. decembra 1894)
Na Golgote Boh dal do poriadku tvoj
„účet“.. Teraz hovorí: „V mene Krista sme
vyslanci a cez nás akoby Boh napomínal. V
mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s
Bohom! Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za
nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou
spravodlivosťou.“
2 Korintským 5,20.21
Boh teba aj mňa dnes opäť vyzýva, aby si sa
s ním zmieril. Ak vierou hľadíš na Krista, v
jeho zásluhách môžeš pred neho smelo
pristúpiť. On ťa neodmietne. Nemáš sa čoho
báť, totiž od Božej lásky ťa už nič neodlúči...
„Pristupujme tedy so smelou dôverou ku
trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a
našli milosť na pomoc v pravý čas.“ Žid 4,16;

Váš kazateľ, Oliver Popovič
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„Vezmite
na seba
moje jarmo
a učte sa
odo mňa,
lebo som
tichý a
pokorný
srdcom, a
nájdete
odpočinutie
pre svoje
duše.“
Matúš 11,29
Nežne a láskavo volá
Kristus strápených: „Vezmite

na seba moje jarmo a učte
sa odo mňa, lebo som tichý
a pokorný srdcom, a nájdete

odpočinutie pre svoje duše.“ Matúš 11,29.
Tieto Kristove slová sú pozvaním pre každého človeka. Či si
to uvedomujeme, alebo nie, všetci sme unavení a klesáme pod
ťarchou starostí. Všetci sme zaťažení bremenami, ktorých nás
môže zbaviť iba Kristus. Najťažšie bremeno, aké nesieme, je
bremeno hriechu. Keby sme túto ťarchu mali niesť sami, zničila
by nás. Na našom mieste je však ten, ktorý je bez hriechu.
„Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých
nás.“ Izaiáš 53,6.
Ježiš vzal na seba bremeno našej viny. Odbremení naše
unavené ramená. Dá nám odpočinok. Ponesie i bremeno starostí
a žiaľu. Vyzýva nás, aby sme sa mu zdôverili s každou starosťou,
lebo nás miluje a pamätá na nás.
Starší brat ľudského pokolenia je pri nebeskom tróne.
Zaujíma sa o každého človeka, ktorý k nemu prichádza ako k
svojmu Spasiteľovi. Z vlastnej skúsenosti vie, aké sú naše
slabosti i potreby a aké silné sú naše pokušenia, pretože „bol vo
všetkom skúšaný, ale bez hriechu“. Židom 4,15. Bdie nad tebou,
chvejúcim sa dieťaťom Božím. Dolieha na teba pokušenie?
Vyslobodí ťa. Si slabý? Posilní ťa. Nemáš poznanie? Poučí ťa.
Si ranený? Uzdraví ťa. Pán „určil počet hviezd a tiež
„uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany“. Žalm
147,4.3.
Keď na vás dolieha úzkosť a akékoľvek skúšky, zverte sa s
nimi Pánovi. Pomôže vám obstáť a vydržať. Ukáže vám spôsob,
ako vyriešiť problémy a ťažkosti. Čím slabší a bezradnejší sa
cítite, tým silnejší budete v jeho sile. Čím je vaše bremeno
ťažšie, tým krajší bude pokoj, ktorý zakúsite, keď to bremeno
vložíte na neho.
Priateľov môžu rozdeliť rôzne okolnosti, i nepokojné vlny
šíreho mora. Od nášho Spasiteľa nás však nemôžu oddeliť
žiadne okolnosti a žiadna vzdialenosť. Nech sme kdekoľvek,
vždy je po našej pravici, aby nám pomáhal, viedol nás, dvíhal a
tešil. Kristova láska k vykúpeným je väčšia než láska matky k jej
dieťaťu. Je našou prednosťou zostať v jeho láske a povedať:
„Verím v Krista, lebo dal svoj život za mňa.“
Ľudská láska sa môže meniť. Kristova láska je nemenná. Ak
ho prosíme o pomoc, vystiera ruku, aby nás zachránil.
„Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť

sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí
Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.“ Izaiáš 54,10.

Cirkev vo Venezuele naďalej pôsobí, napriek zložitej situácii
Cirkev adventistov s.d. vo Venezuele je zarmútená stratou jednej členky v La Gran Sabana, v juhovýchodnej časti krajiny, na
hraniciach s Brazíliou a Guyanou. Zoraida Rodríguez, aktívna členka zboru v Kumarakapay, bola zabitá 22. februára 2019 počas
konfrontácie medzi armádou a príslušníkmi blízkych pohraničných skupín. Jej manžel, ďalší dvaja členovia cirkvi a 13 ďalších
civilistov boli zranení a v súčasnosti sa liečia v nemocnici v Brazílii.
„V blízkosti hraníc sa nachádza veľa adventistických zborov, väčšinou tvorených domorodými obyvateľmi, ktorí v súčasnosti
pomáhajú zraneným, roznášajú jedlo a ponúkajú duchovnú podporu v tejto oblasti,“ povedal Jorge Atalido, predseda cirkvi vo
východnej Venezuele.
Vo východnej Venezuele žije takmer 180 000 adventistov, ktorí sa schádzajú v 856 zboroch a skupinách. V Caracase a vo
východných štátoch krajiny je veľa členov, ktorých kríza vážne zasiahla. Avšak napriek politickým a ekonomickým výzvam sú
členovia stále viac oddaní poslaniu cirkvi pri hlásaní evanjelia a poukazovaní na Kristov skorý príchod.
„Naše zbory zostávajú otvorené každý týždeň a naši verní členovia naďalej využívajú slobodu bohoslužobného stretávania,“
povedal Atalido. Len v prípadoch, keď sa konajú verejné manifestácie, sa členovia stretávajú v malých skupinách, dodal.
13 škôl, ktoré sa nachádzajú vo východnej Venezuele, naďalej funguje aj napriek tomu, že učitelia často odchádzajú a
prichádzajú, povedal Atalido. Z väčšej časti školy pokračujú v aktívnom prijímaní študentov.
V oblasti západnej Venezuely, ktorá hraničí s Kolumbiou, neboli hlásené žiadne obete medzi členmi. „Koncom februára sa naši
členovia zo zborov v blízkosti hraníc zišli k bohoslužbám v malých skupinách,“ povedal Orlando Ramirez, tajomník cirkvi v
západnej Venezuele. Zvyšok územia sa schádza ako obvykle skoro ráno v sobotu, dodal. 22 cirkevných škôl, vrátane
Venezuelskej Adventistickej univerzity, pokračuje vo svojich pravidelných programoch bez akýchkoľvek problémov.
„Je prekvapujúce, že toto najťažšie obdobie našej 109-ročnej histórie prinieslo cirkvi vo Venezuele viac jednoty, zápalu, nadšenia,
dôvery a dobročinnosti,“ povedal Ramirez.
Julio Palacio, predseda cirkvi v západnej Venezuele, povedal, že vo Venezuele nie je žiadna kríza, pretože pre Boha kríza
neexistuje a Boh je so svojou cirkvou. „Ďakujeme nášmu Bohu za Jeho starostlivosť a požehnanie voči nám,“ povedal Palacio.
„Boh nás v týchto ťažkých časoch zachoval, a zachová nás aj naďalej. Cirkev vo Venezuele žije v pokoji a bezpečí, dôverujúc v
Božiu ruku.“ Cirkev v západnej Venezuele má takmer 169 000 členov vo viac ako 915 zboroch a skupinách.
Oddelenie Zdravia v Etiópii pripravuje pôdu pre evanjelizáciu v rámci programu TMI
Pred evanjelizačnými stretnutiami v rámci programu Total Member Involvement, adventisti v Etiópii zorganizovali sériu
zdravotných expozícií (Health Expo) v rôznych častiach krajiny.
Na rozdiel od iných krajín na území Východo-centrálnej Afriky (ECD) je počet členov cirkvi adventistov s.d. v Etiópii veľmi nízky.
V krajine, kotorá má 100 miliónov obyvateľov, je len 184 000 adventistov. Cirkev adventistov siedmeho dňa nie je v Etiópii veľmi
známa a podujatia zamerané na zdravie sú dobrým spôsobom, ako sa ľudia môžu dozvedieť viac o cirkvi.
Anteneh Hailu, ktorý spolupracuje so súkromnou adventstickou spoločnosťou Parousia – zdravotno-misijnou organizáciou zo
Spojených štátov, povedal, že adventistické zdravotné posolstvo borí bariéry. Väčšina ľudí sa zúčastňuje na zdravotných
predvádzacích programoch, kde sa učia, ako sa majú starať o svoje telo.
Zdravotné expozície sa konali aj v dvoch väzniciach neďaleko Addis Abeby. 148 ľudí začalo študovať program spoločnosti Voice
of Prophecy (Hlas proroctva). 300 ďalších prišlo na rozhovory o životnom štýle v mestách Akaki, Gerji a Kebena. V dôsledku toho
sa 50 ľudí prihlásilo na štúdium Biblie – povedal Hailu.
Hailu ďalej povedal, že keď dvaja väzni boli nedávno prepustení, vyhľadali Cirkev adventistov a teraz sa pripravujú na krst.
Na evanjelizačné prednášky v Etiópii prišlo 220 medzinárodných rečníkov, ktorí sa pripojili k etiópskym evanjelistom. Pre každú
kampaň je pripravených 1300 centier a traja rečníci. Joel Okindoh, koordinátor pre evanjelizáciu vo východo-centrálnej africkej
divízii, povedal, že každý člen cirkvi je dôležitým prvkom programu TMI a musí prosiť Boha, aby mu zjavil jeho dar pre osobnú
službu.
Východo-centrálna africká divízia organizuje mega-evanjelizačné stretnutia v duchu Total Member Involvement už od roku 2015.
V roku 2019 sa zameria na Etiópiu a Južný Sudán.
Cirkev Adventistov v Turecku po 54 rokoch znovu otvorila modlitebňu v Istanbule
Návštevníci často spomínajú na modlitebňu Taksim Church v Istanbule, v Turecku ako na miesto s panoramatickým výhľadom na
úžinu Bospor a veľkolepú metropolitnú oblasť. Pre adventistov v Turecku bola táto modlitebňa, ktorá sa nachádza v blízkosti
rušného námestia Taksim, akýmsi symbolickým objektom, pretože predstavuje históriu adventistickej cirkvi v krajine.
Štvorpodlažný komplex bol zakúpený v roku 1927 a modlitebňa tu bola zriadená v roku 1958. Následne bol tejto objekt uznaný
mestom Istanbul ako dom modlitby. Avšak neskôr sa kvôli majetkovým sporom budova ocitla v rukách iného vlastníka. V priebehu
nasledujúcich 50 rokov sa cirkev neúspešne pokúšala získať budovu späť.
Po sérií súdnych sporov a dokazovaní, Karnik Doukmetzian, generálny právny poradca pri generálnej konferencii CASD,
informoval vedenie cirkvi, že Cirkev adventistov siedmeho dňa sa opäť stala zákonným vlastníkom k 9. 10. 2018.
Po malej renovácii bola modlitebňa Taksim Church znovuotvorená dňa 16. februára 2019. Na oslavnej bohoslužbe, ktorej sa
zúčastnilo asi 300 ľudí, vrátane členov, robotníkov a hostí, boli pokrstení dvaja noví veriaci. Členovia veria, že táto znovuotvorená
modlitebňa bude centrom Božieho diela v miestnej komunite aj v celej krajine.

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