strana č. 4

Program pobožností na júl 2015
11. 7.

18. 7.

25. 7.

19:00

Popovič O.

Petruš S.

Saraka L.

Byrtus S.

Košice 1

9:00
15:00
9:00
14:30
9:00
14:30
9:00
13:30

Byrtus S.
Pôda L.

Popovič O.
Popovič O.

Lefkovitš S.
Popovič O.

Saraka A.
Butala J.

Lacika R.

Kažová I.

Popovič O.

Byrtus B.

Popovič O.

Lacika R.

Duchoňová A.

Byrtus S.

Saraka L.

Ulrichová I.

Ulrichová I.

Poproč
Čakanovce

Program pobožností na august 2015
Piatok (Košice 1)
Košice 1
Košice 2
Poproč

Čakanovce

19:00

Popovič O.

9:00 Lefkovitš S.
15:00
Pôda L.
9:00
Byrtus S.
14:30
9:00
Lacika R.
14:30
9:00
Popovič O.
13:30

8. 8.

15. 8.

22. 8.

29. 8.

Petruš S.

Byrtus S.

Pôda L.

Čík P.

Popovič O.
Popovič O.

Kažová I.
Byrtus S.

Butala J.
Balogová L.

Lacika R.
Lacika R.

Lacika R.

Pôda L.

Popovič O.

Butala J.
Byrtus B.

Duchoňová A.

Popovič O.

Saraka A.

__________

_________

__________

Čík P.

„A dám vám
nové srdce
a nového
ducha dám do
vášho vnútra,
odstránim to

9. 8. – 23. 8. 2015 – Lacika R. – Dovolenka

Zborové oznamy
Západy slnka:

Zborový guláš
Dňa 5. júla 2015 sa uskutoční zborový guláš. Všetci ste srdečne pozvaní.
Miesto: Ťahanovce a čas: 9.00 hod. Pozvite aj svojich priateľov.

Pozývame generáciu 50+
Na 3 - dňový pobyt v Herľanoch v dňoch 4. - 6. októbra 2015 s CIEĽOM
obohatiť pekné jesenné dni: rekreáciou, prechádzkami, oddychom,
biblickým zamýšľaním sa, poznaním o emocionálnom zdraví, čítaním kníh
z knižnice.
Poskytnutý bude pobyt hotelového typu a celodenná strava. Na 1 osobu
zostáva hradiť 32,- € a cestovné do 4,- €.
Svoj záujem nahláste M. Dragúnovej a M. Korpášovej do konca júna
2015, spolu so zálohou 10,- €.

03. 07.
10. 07.
17. 07.
24. 07.
31. 07.

20:41
20:38
20:33
20:25
20:16

07. 08.
14. 08.
21. 08.
28. 08.

20:06
19:54
19:41
19:28

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

a platia pre geografickú
polohu mesta Košice.

Zbory Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Kontakt

Košice 1:
Tajovského 8
Košice 2:
Hlavná 68
Poproč: Nová 7
Čakanovce:
Čakanovce 63
http://kosice.casd.sk

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

Kancelária v Košiciach:
Telefón: 055 6220 918

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

__________

20. 7. – 26. 7. 2015 – Popovič O. – pracovne odcestovaný na misijnom tábore v Sátoraljaújhely (HU)
12. 7. – 19. 7. 2015 – Lacika R. – Tábor detí
19. 7. – 26. 7. 2015 – Lacika R. – Biblický týždeň

1. 8.

7-8 Júl - August 2015

Zbory :

4. 7.

Piatok (Košice 1)

Košice 2

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s.d. 20. ročník

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

kamenné srdce
z vášho tela
a dám vám
srdce mäsité.“
Ezechiel 36,26

Keď ti Duch Svätý prebudil svedomie, čiastočne si si uvedomil
zákernú moc viny a na úbohosť hriechu hľadíš s odporom. Chápeš,
že ťa odlúčil od Boha a že si v zajatí moci zla. Čím viac sa chceš z
neho vymaniť, tým viac poznávaš svoju bezmocnosť. Tvoje
pohnútky nie sú čisté, tvoje srdce je poškvrnené. Cítiš, že tvoj život
je plný sebectva a hriechu. Túžiš po odpustení, očistení a
vyslobodení. Čo máš robiť, aby si získal súlad s Bohom, podobnosť
jemu?
Potrebuješ nebeské odpustenie, pokoj a lásku v duši. Za peniaze
sa to nedá kúpiť, rozum na to nestačí, múdrosť to nevie dosiahnuť.
Nieto nádeje, že by si to docielil vlastným úsilím. Boh ti to však
ponúka ako dar, „bez peňazí a bez platenia„. Izaiáš 55,1. Stačí
vystrieť ruku a uchopiť to. Pán hovorí: „Ak sú vaše hriechy ako
šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť
ako vlna.„ Izaiáš 1,18.
Vyznal si svoje hriechy a v srdci si sa ich zriekol. Si rozhodnutý
odovzdať sa Bohu. Choď teda k nemu a pros ho, aby zmyl tvoje
hriechy a dal ti nové srdce. Ver, že on to urobí, pretože to zasľúbil.
Ježiš za svojho pozemského života učil, že dar, ktorý nám Boh
zasľubuje, musíme prijímať vierou a vtedy je náš. Ježiš uzdravil ľudí
z rôznych chorôb, keď uverili v jeho moc. Pomáhal im v tom, čo
mohli vidieť, a tým prebúdzal v nich dôveru, aby sa spoľahli na
neho aj v tom, čo vidieť nemôžu. Tak ich privádzal k viere, že má
moc odpúšťať hriechy. Jasne to povedal pri uzdravení človeka
postihnutého porážkou: „Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc
odpúšťať hriechy na zemi, – povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi
svoje lôžko, a choď domov!„ Matúš 9,6. Takisto hovorí evanjelista
Ján, keď píše o Kristových divoch: „Ale toto je napísané, aby ste

verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a veriac – aby ste mali život v
jeho mene„. Ján 20,31.
Takisto si aj ty v moci hriechu. Nemôžeš odčiniť svoje už
spáchané hriechy. Nemôžeš si zmeniť srdce a stať sa svätým. Boh
však sľubuje, že to všetko pre teba vykoná prostredníctvom Krista.
A ty veríš tomuto sľubu. Vyznávaš svoje hriechy a odovzdávaš sa
Bohu. Chceš mu slúžiť. Len čo to urobíš, Boh splní slovo, ktoré ti
dal. Ak veríš zasľúbeniu – ver, že ti odpustil a očistil ťa, – Boh svoj
sľub splní a ty si uzdravený práve tak, ako keď Kristus dal
ochrnutému moc chodiť, len čo ten uveril, že je uzdravený. Ak
veríš, je to tak.
Cesta ku Kristovi str. 34 – 35
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Správy Adventistickej informačnej služby
V Andorre bol založený prvý zbor Cirkvi adventistov s.d.

Každý, kto putuje na tejto zemi vymeraným
priestorom svojich dní – možno niekedy krátkym
– zanecháva za sebou stopy. Niektoré sú zmazané
tak rýchlo ako stopy pútnika v púšti. Vietor na ne
naveje ďalší piesok a plocha je znovu nedotknutá
ako predtým. Kto z tých ľudí, ktorí boli pri mori,
by si nespomenul na piesok mokrý od poslednej
vlny? So zvláštnym uspokojením sa pozeral na
stopy, ktoré za sebou zanechával. Ale mohlo sa
stať, že keď išiel späť, slnko piesok vysušilo
a vietor na ne nafúkal nový piesok alebo prišla
ďalšia vlna a stopy zahladila. A určite každý
pozná stopy v snehu. Vždy, keď idem tou bielou,
neporušenou krajinou, spomeniem si na jeden
príbeh. Neviem, či sa udial presne tak, ako ho
chcem vyrozprávať, ale to nie je až tak podstatné.
Ide o viac, ide o to, čo skutočne sú alebo môžu
byť zanechané stopy.
Človek išiel zasneženou zimnou prírodou.
Chcel putovať celý deň cez hory a doly. Slabo
mrzlo, bolo jasno a tak mal znamenitý pohľad do
diaľky. Putoval mlčky a nevýslovne sa radoval z
tohto dňa. Čas od času sa zastavil, aby si trochu
vydýchol. Čierne vrany posedávali nepokojné na
holých stromoch a mal takmer dojem, akoby sa
dívali na neho a pozorovali jeho pohyb.
Veveričky skákali z vetvy na vetvu. Nemali ani
trochu strach. Doteraz žiadna ľudská noha nešla v
zime touto cestou. Putoval náročným terénom, ale
napriek tomu sa veľmi tešil z toho pokojného,
jasného zimného dňa.
Pomaly sa začalo schyľovať k večeru. Tiene
večera začali nenápadne farbiť ligotajúcu sa bielu
krajinu. Vrany v korunách stromov si posadali
pospolu a pripravovali sa na nočný odpočinok.
Veveričky tiež zmizli a zajko ako posledný
prebehol cez cestu. Ani nezrýchlil svoje tempo,
keď uvidel človeka.
Bola už takmer úplná tma. Zrazu sa
osamelému pútnikovi zdalo, akoby počul za

sebou zdiaľky volať človeka. Najskôr sa
domnieval, že sa mýli. Kto by tu mohol byť? Ale
hlas volal znovu a znovu a zdalo sa dokonca, že
sa približuje. „Čo mám robiť?“ pýtal sa sám seba.
„Mám na toho druhého počkať? Bude to trvať
dlho, než sa dostane sem hore, veď musí tiež po
ceste oddychovať. A cesta späť je dlhá a bola by
namáhavá tiež aj pre mňa.“ Potom sa ale zahanbil
za svoje myšlienky. „Je to brat, kto ma volá, a
pretože volá, určite potrebuje pomoc.“ Pomaly
išiel cestou späť. Na veľkom rázcestí sa posadil
na konár a čakal.
Keď volajúci došiel k rázcestiu a uvidel toho
druhého, udýchane prichádzal bližšie. Po krátkom
pozdrave sa posadil k nemu a dlhšiu dobu mlčal,
aby si odpočinul. Potom začal hovoriť: „Ďakujem
vám, že ste počkali. Zablúdil som v lese, potom
som videl vaše stopy a šiel som podľa nich. Bez
vás by som bol v snehu a mraze zahynul, s vami
nájdem cestu domov.“ A potom dodal ešte raz:
„Ďakujem vám za vaše stopy. Ďakujem vám, že
ste čakali!“
Putovali spolu nocou domov a len sneh a
hviezdy im svietili na cestu. V ich srdciach bola
vďačnosť a mnoho, mnoho radosti.
Také slová zanechávali stopy v srdci toho, kto
je počujúci, komu patria. Slová môžu zapáliť
svetlo. Slová môžu tiež zhasnúť svetlo a zbaviť
život významu. Niekto vyslovil slovko lásky a
druhý si ho po celý život niesol stále so sebou.
Usmernil ho k dobrému nielen preto, že
ukazovalo na Boha, ale že mu tiež dalo spoznať
dobrotu a pochopenie iného človeka. Pán Boh si
to tak prial: Človek potrebuje človeka, a všetko
dobré, čo môže človek dať druhému, je len
čiastočka Božej lásky, ktorá nesie všetkých. Len s
bratom, sestrou obstojí človek pred Bohom.
Spracoval Rastislav Lacika podľa ZD

9. mája 2015 bol slávnostne otvorený prvý oficiálny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Andorre.
Už viac ako 40 rokov sa Cirkev adventistov s.d. snaží založiť zbor v Andorrskom kniežatstve, čo je veľmi malá krajina
uprostred Pyrenejského pohoria, medzi Španielskom a Francúzskom. Modlitba a práca niekoľkých oddaných rodín
žijúcich v Andorre a Španielsku vyústili do založenia asociácie „Associació Cristiana Adventista d'Andorra.“
Andorrské štátne zriadenie je založené na dohode medzi španielskym biskupom zo Seo de Urgel a francúzskym grófom
z Foix z roku 1269, ktorá je dodnes platná. Krajina má dve hlavy štátu alebo kniežatá; jedno knieža je prezident
Francúzska, a druhé je biskup zo Seo de Urgel (Katalánsko, Španielsko). Hoci obe kniežatá vládnu a rozvíjajú vonkajšie
vzťahy pre národ, ani jeden z nich skutočne nevládne.
Andorrská ústava zaručuje nediskrimináciu z náboženských dôvodov, a slobodu kultu a náboženstva, ale obsahuje aj
konkrétnu zmienku, ktorá poskytuje ochranu a prvenstvo tradičnej cirkvi tejto krajiny. Kvôli týmto zákonom musel byť
prvý zbor Cirkvi adventistov s.d. v krajine zaregistrovaný ako „asociácia“ (občianske združenie).
„Associació Cristiana Adventista d'Andorra“ (ACADA), bola oficiálne zaregistrovaná a uznaná miestnymi orgánmi, a
spĺňa požiadavky právnych predpisov Andorry.
Po uznaní ACADA, členovia mohli otvoriť a začať prevádzkovať zariadenie, ktoré môže byť využívané na bohoslužby.
Slávnostné otvorenie viedol Jesús Calvo, predseda španielskej únie zborov. Andorra je súčasťou španielskej únie
zborov CASD v Inter-európskej divízii. Na otvorení bol prítomný aj kazateľ zboru, Daniel Posse, a jeho manželka Sandra
Patrone, ktorí slúžia aj v neďalekých zboroch v mestách Lleida a Aitona, v Španielsku.
V novej modlitebni sa každý týždeň schádza k bohoslužbám takmer 25 svätiteľov soboty.

Členka parlamentu na Veľkonočnom ostrove svätí sobotu
"Otec svätil sobotu a ja ju svätím takisto, takže v tento deň venujeme čas čítaniu Božieho slova, čo je pre mňa veľmi
dôležité. Aj predseda parlamentu podporuje svätenie soboty. Strávili sme spolu niekoľko mesiacov pri štúdiu Biblie v
sobotu v parlamente a pozvali sme veľa ďalších ľudí", povedala Erity Teave, predsedkyňa Rady Náčelníkov
Veľkonočného ostrova, jedného z najodľahlejších miest na svete. Erity je dcéra Juana Teave, prvého rodáka z ostrova,
ktorý bol pokrstený v roku 2006 kazateľom CASD Eleodorom Castillom.
Erity sa nedávno stretla s miestnym kazateľom na ostrove Josém Luisom Cabrerom, ktorý na ostrove vybavoval
povolenie na filmovanie s Tedom Wilsonom, predsedom GC CASD. Erity prijala pozvanie kazateľa Cabreru k účasti na
prednáškach o zdraví a potravinách, ktoré Cirkev adventistov na ostrove organizovala. Aj predseda parlamentu Leviante
Araki Tepano prejavil veľký záujem o prácu Adventistov siedmeho dňa a žiadal 100 misijných kníh "Health & Wellness" v
jazyku Rapa Nui aj v španielčine, aby ich mohol rozdať všetkým členom parlamentu a zamestnancom radnice.
Počas stretnutia, Erity dostala misijné knihy a vyrozprávala príbeh, ako jej otec prijal Boha a posolstvo o sobote, a
vyjadrila túžbu nasledovať jeho kroky, a byť pokrstená. A tak, 7. 5.2015 Erity bola pokrstená v miestnom zbore cirkvi
adventistov v Tahai Beach. Keď predseda parlamentu videl toto svedectvo viery a lásky, súhlasil, že bude študovať
Bibliu, a povedal, že tiež svätí sobotu.
Erity požiadala cirkev o pomoc v mnohých problémoch na ostrove. „Existuje tu veľa sociálnych problémov, ako je
alkoholizmus, zneužívanie drog, rozbité rodiny, nedostatok pracovných miest, zatrpknutosť a zdravotné problémy,“
povedala Erity. „Budeme veľmi vďační za akúkoľvek pomoc, ktorú cirkev môže poskytnúť, a zvlášť za knihu Helth &
Wellness. Prosím tiež o kázne do televízie a iných médií, aby bolo oslovených viac ľudí. Ďakujem.“
Prítomnosť adventistov siedmeho dňa na Veľkonočnom ostrove (Rapa Nui) siada do roku 1978 kedy tam dorazila
Eugenia Villarroel, adventistka ktorá sa presťahovala na ostrov zo Santiago de Chile.

Zázrak na Mount Evereste: adventistický horolezec unikol pred smrťou v lavíne po zemetrasení v
Nepále
Ernesto Olivares Miranda, adventista siedmeho dňa z Čile, je členom tímu horolezcov, ktorí boli na Mount Evereste, keď
v sobotu 25. apríla zasiahlo Nepál zemetrasenie o sile 7,8 stupňa.
„Boli sme v základnom tábore, keď sa zem začala triasť. Bolo počuť ako sa ľadovec hýbe a praská. Mraky, ktoré
prikrývali okolité hory nám neumožnili veľa vidieť. Náhle bol hluk hlasnejší, a od hôr sa ozývala ozvena. Znelo to akoby
sa niečo približovalo, ale nič sme nevideli. Boli to večné sekundy neistoty. Na pár sekúnd sme zacítili ako sa cez nás
prehnal silný vietor a začal padať sneh.“ Povedal Olivares Miranda. Olivares a jeho tím boli v základnom tábore vo výške
5360 m nad morom.
Olivares a jeho tím boli 50 m od miesta, kadiaľ sa prehnala lavína. „V tej chvíli som prosil Boha, aby mi dovolil ešte raz
sa objať s mojou rodinou. Spomenul som si na 91. Žalm, „Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, ... aby si si neuderil
svojej nohy o kameň“ povedal Olivares Rozhlasu Adventist University of Chile, „v tú chvíľu som sa dovolával tohto
zasľúbenia.“
O niekoľko hodín neskôr, pracovníci organizácie ADRA nadviazali kontakt s Olivaresom cez aplikáciu WhatsApp dostali
informáciu o Olivaresovom mieste pobytu a stave.
Čílske médiá oznámili, že po zemetrasení Olivares a jeho tím pomáhali záchranárom. Olivares povedal pre Chile
Adventist University Radio, že jeho tím pri zostupovaní z Everestu navštívil viacero základných táborov v snahe pomôcť
iným.

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

