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Zbory :

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

„Kto je

„Budovať a brániť socialistickú vlasť, buď
pripravený!” Tento povel vedúceho dvíhal k
čelám pravice pionierov a z mladých hrdiel
burácalo: Vždy pripravený!!! Ako pionieri,
sme sa týmto heslom povzbudzovali k obrane
socialistickej vlasti (pionieri- kategória
ideologicky
podfarbených,
vzdialených
príbuzných dnešným skautom, či pathfindrom).
Strážcovia
„najspravodlivejšieho“
spoločenského
zriadenia
(rozumej
socialistického, sa aj takýmto spôsobom snažili
vplývať na tých najmenších a udržiavať ich
v neustálej bdelosti. Príčinou bol zákerný
a zlomyseľný úhlavný nepriateľ, západný
imperializmus. Ten totiž nikdy nespal... Časom,
však veľká časť našej spoločnosti bolestivo
zistila,
že s identifikáciou skutočného
nepriateľa, to tak celkom pravdivé nebolo.
Hold, mýliť sa je ľudské...
Keď som sa oboznámil
s ideovo
„najspiatočníckejšou“ knihou, t.j. s Božím
slovom, všimol som si, že myšlienka bdelosti
a pripravenosti má v nej dôležité miesto.
Pobavene som si uvedomil, že ani táto múdrosť
zrejme nepochádzala z hláv súdruhov, ale si ju
jednoducho niekde „vypožičali“ .
Svoje
korene
má
zrejme
v
starovekom vojenskom prostredí. Aby vojaci
neboli zaskočení nepriateľom, museli zostať
neustále bdelí. Myšlienka ostražitosti je aj
v Biblii veľmi často deklarovaná, navyše
s mimoriadnou naliehavosťou.

Sám Ježiš svojich nasledovníkov vyzýva
k bdelosti. Každý kto otvára Božie slovo zistí,
že to má svoje opodstatnenie. Existujú na to
minimálne tri závažné dôvody. Tie sa týkajú
najdôležitejšej udalosti, ktorá sa v histórii
ľudstva čoskoro udeje, druhého slávneho
príchodu Ježiša Krista...
Dôvodom k bdelosti je:
1.Neznalosť presného času príchodu Pána.
„...neviete kedy príde Pán“(MK 13,35;) To
znamená, že na stretnutie s Bohom je potrebné
byť pripravený každý deň.
2. Existencia
skutočného a zákerného
nepriateľa – diabla. Na rozdiel od
„imperialistov“, nás ten Zlý, chce pripraviť
nielen o slobodu, ale usiluje o náš zánik.
Nikdy nespí a “„obchádza ako revúci lev
a hľadá koho by zožral“. (1Pet 1,8;)
3. Ochrana pred zlyhaním. Bdelosť spojená
s modlitbou, je jedinečnou ochranou pred
útokmi toho zlého a zlyhaním.“... bdejte
a modlite sa“ (Mar 13,33;) „ bdejte a modlite
sa aby ste neprišli do pokušenia“(Mt
16,41;)hovorí Ježiš Kristus.
Prajem Vám, sestry a bratia, aby sme na výzvu
k bdelosti nezabúdali. Pamätali na ňu a naše
postoje uviedli do súladu s vzácnymi
odporúčaniami Biblie, aby sa aj pri nás naplnili
slová zo Zj. Jána:
”Hľa, prijdem ako zlodej! Blahoslavený, kto
bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil
nahý, a aby nevideli jeho hanby”. Zj 16,15;

S prianím Božieho vedenia,
váš kazateľ, Oliver Popovič

múdry, nech
to
zachováva,
a pochopí
tak milostivé
skutky
Hospodinove.“
Žalm 107,43

Je mnoho spôsobov, ako sa nám Pán Boh chce dať
poznať a spojiť sa s nami. Príroda neprestajne oslovuje
naše zmysly. Vnímavé srdce dojme Božia láska a sláva
zjavená v dielach Božích rúk. Pozorné ucho môže počuť a
chápať Božiu zvesť v prírode. Zelené lúky, vysoké stromy,
púčiky a kvety, vznášajúci sa oblak, dážď, žblnkotavý
potok, velebnosť nebies – to všetko oslovuje naše srdcia a
pozýva nás, aby sme sa zoznámili s Tým, ktorý to všetko
stvoril.
Náš Spasiteľ spájal svoje vzácne naučenia s javmi
prírody. Stromy, vtáci, lúčne kvety, vrchy, jazerá a
nádherné nebo práve tak ako udalosti a prostredie
každodenného života súvisia so slovami pravdy, aby si
myseľ aj uprostred naliehavých starostí namáhavého
ľudského života pripomínala jeho zvesť.
Boh chce, aby si jeho deti cenili jeho diela a radovali
sa z prostoty, tichej krásy, ktorou vyzdobil náš pozemský
domov. On ale nad všetok vonkajší pôvab miluje krásu
charakteru a chce, aby sme sa usilovali o čistotu,
jednoduchosť a nevtieravý pôvab taký zjavný v ríši
kvetov.
Keby sme boli ochotní načúvať, stvorené Božie diela
by nám dali vzácne naučenia o poslušnosti a dôvere. Od
hviezd, ktoré na svojich nepostihnuteľných dráhach z
roka na rok sledujú svoj určený smer, až po maličký
atóm, celá príroda poslúcha vôľu Stvoriteľa. Boh sa stará
o všetko, čo stvoril a ochraňuje to. On udržiava
nespočetné svety vo vesmíre, no súčasne dbá o potreby
malého vrabčeka, ktorý si bezstarostne nôti svoju
melódiu. Keď ľudia pracujú, alebo sa modlia, keď si
večer líhajú, alebo ráno vstávajú, keď boháč hoduje v
paláci, či keď si chudák sadá so svojimi deťmi k
skromnému stolu, nebeský Otec to všetko pozoruje. Ani
slza nespadne, aby si to Boh nevšimol a neunikne mu ani
jediný úsmev.
Keby sme tomu neochvejne verili, rozplynuli by sa
všetky zbytočné starosti. V našom živote by nebolo toľko
sklamania, koľko ho je teraz. Všetko totiž, veľké či malé,
je v rukách Boha, ktorého nepomýlia ani mnohonásobné
starosti a nepredesí ho ani ich závažnosť. Potom by sme
sa tešili z odpočinku duše, ktorý je mnohým dávno
neznámy.
Cesta ku Kristovi 57 -58

strana č. 3

strana č. 4

Správy Adventistickej informačnej služby
Bratislava hostí 11. stretnutie laickej organizácie ASI CS
V dňoch 19. – 21.11. 2015 sa bude v Bratislave konať ďalšie výročné stretnutie česko-slovenskej pobočky
celosvetovej misijnej organizácie adventistických laikov ASI (Adventist-Laymen’s Services and Industries).
Účastníci uvidia prezentácie nových projektov, vypočujú si správy z doterajšej práce a v bohatom programe ich
čakajú inšpirujúci rečníci. Dwight K. Nelson z Andrews university a Christian Berdahl, zakladateľ misijnej
organizácie Shepherd’s Call Ministry z USA, prehovoria na tradičných piatkových seminároch i pri sobotnom
programe. Práca laikov bude prezentovaná aj prostredníctvom výstavných stánkov prinášajúcich motiváciu k
misijnej práci. Svojou účasťou, modlitbou či darom tu môžu záujemcovia podporiť misijné projekty v Slovenskej a
Českej republike pre rok 2016.
Prostredníctvom elektronického formulára na webových stránkach www.asi-cs.cz sa môžu záujemcovia
zaregistrovať a objednať ďalšie potrebné služby (ubytovanie, stravu atď.). Celý program, stravovanie i výstavné
stánky sa budú konať v hoteli NH OneGate v Bratislave.
Správa o raste cirkvi aj o tienistých stránkach
Cirkev adventistov siedmeho dňa neustále rastie. Za posledných šesť mesiacov počet členov narástol o 1. 6
percent. Avšak potenciálny rast aj naďalej trpí kvôli značnej strate členstva už 50 rokov.
David Trim, riaditeľ Úradu archívu, štatistiky a výskumu pri Cirkvi adventistov siedmeho dňa, predniesol
najnovšiu správu o retencii a znovuzískavaní členstva počas výročného zasadnutia pracovného výboru GC
v nedeľu 11. októbra 2015.
K 30. júnu 2015, dosiahol počet členov cirkvi takmer 18,8 milióna, pričom 31. decembra 2014 to bolo cca 18,5
milióna, povedal Trim. Za týchto šesť mesiacov, sa počet zhromaždení (zborov a skupín) zvýšil na 149 850.
Zbory vznikajú mimoriadnym tempom, povedal Trim. „Chválime Boha a ďakujeme za zakladateľov zborov po
celom svete, ktorí sú z veľkej časti zodpovední za nárast počtu členov cirkvi.“
Nedostatočná retencia (udržanie) členov však naďalej predstavuje vážny problém. „Straty podkopávajú veľa,
veľa prírastkov,“ povedal Trim. Od roku 1965 do konca roku 2014 bolo pokrstených viac ako 33 miliónov ľudí.
Z toho počtu viac ako 13 miliónov ľudí z cirkvi odišlo - prakticky štyria z každých 10 členov, povedal.
Čísla naznačujú, že zbory možno neboli dostatočne priateľské, milujúce alebo podporné, povedal Trim. Najviac
uvádzaný dôvod, ktorý viedol k odchodu bývalých členov, je cítené pokrytectvo členov cirkvi, povedal. Väčšina
zo všetkých opýtaných, až 63 percent, boli mladí ľudia, keď sa prestali navštevovať zbory.
Avšak zaujímavosťou je, že len veľmi málo bývalých členov je k cirkvi nepriateľských. Celkom 58 percent ich
tvrdí, že za určitých okolností by boli otvorení pre opätovný návrat k adventizmu, povedal Trim.
Svetová zdravotnícka organizácia ocenila adventistické školy ako obhajcov zdravia
Začiatkom októbra Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uznala vzdelávací systém adventistov siedmeho
dňa ako propagátora zdravia. Medzinárodná sieť WHO - EPODE, ktorá spolupracuje s vládami s cieľom
zabezpečiť udržateľnosť komunitných programov a prevenciu obezity na celom svete, certifikovala 25
základných a stredných škôl cirkvi adventistov siedmeho dňa v Salvádore, pri slávnostnom ceremoniáli na El
Salvador Adventist Training School. Tieto školy sa zúčastňujú cirkevnej iniciatívy „Chcem žiť zdravo“. Iniciatíva
Inter-Americkej divízie „Chcem žiť zdravo“ zahŕňa podporu ôsmich prírodných prostriedkov potrebných k
zdravšiemu životu: vodu, odpočinok, cvičenie, slnko, vzduch, výživu, striedmosť, a nádej v Bohu.
Adventista Jiji Konousi Konrote zvolený prezidentom Fidži
Starší zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa v rotumanskom zbore v Suve, hlavnom meste súostrovie Fidži v
južnom Pacifiku, generálmajor Jioji Konousi Konrote, bol zvolený prezidentom krajiny. Úrad prezidenta
prevezme 5.11. Podľa Ústavy Fidži ide o funkciu skôr ceremoniálnu, zahŕňa však určité právomoci týkajúce sa
napríklad národnej krízy. Prezident volený na 3 roky je na Fidži tiež vrchným veliteľom ozbrojených síl.
Zvolenie generála Konroteho je historicky unikátny nielen kvôli jeho vyznaniu, ale aj preto, že na Fidži patrí k
menšinovému etniku Rotumanov. Ústava Fidži len od roku 2013 otvorila možnosť zvolenia prezidentom krajiny
niekomu inému, ako jednému z kmeňových náčelníkov.
Na Fidži došlo v posledných dvoch desaťročiach k štyrom štátnym prevratom a politická situácia je stále krehká.
Cirkev je aj preto veľmi zdržanlivá v komentovaní politických rozhodnutí vrátane tejto voľby. Na Fidži sú teraz
adventisti na mnohých kľúčových vládnych postoch. Naša cirkev je tu široko rešpektovaná. Cirkev má na
súostroví asi 25 tisíc členov v 260 zboroch. Dominantným vyznaním je tu kresťanský Metodizmus s viac ako
štvrť miliónom veriacich.

Program pobožností na november 2015
7. 11.

14. 11.

21. 11.

28. 11.

Piatok (Košice 1)

18:00

Popovič O.

Lacika R.

Kažová I.

Pôda L.

Košice 1

9:00
15:00

Lacika R.
Lacika R.

Butala J.
Popovič O.

Kormos Erik

Saraka A.
Mládežnícka

Košice 2

9:30

Popovič O.

Lacika R.

KE 1

Byrtus B.

Poproč

9:00

Kolesár F.

Duchoňová A.

KE 1

Popovič O.

Čakanovce

9:00
13:30

Lefkovits S.

Popovič O.

KE1

Lacika R.

MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 2015
Košice
18:00
Poproč
17:00
Čakanovce

NEDEĽA

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

Saraka A.

Sverlovič P.

Petruš P.

Butala J.

Popovič O.

Lacika R.

Popovič O.

Lacika R.

Pôdová M. st.

Jaklovská M.

------------

Duchoňová A.

Lacika R.

Popovič O.

Zborové oznamy
Modlitebný týždeň 7. – 14. novembra 2015
Druhú sobotu MT t. j. 14. novembra 2015, tak ako býva zvykom, bude
dobrovoľný pôst.
Prvá zbierka počas sobotnej školy bude použitá pre potreby zboru a druhá
zbierka bude použitá na podporu evanjelizačných projektov.

Návšteva z Maďarska
V sobotu 21. 11. 2015 na spol. zhromaždení bude slúžiť br. kazateľ Kormos
Erik z Maďarska (Sátoraljaújhely).

Pozývame vás na popoludnie s poéziou
Uskutoční sa dňa 29. 11. 2015 /nedeľa/ o 15.00 h v Knižnici CASD Zbor
Košice I, Tajovského ul. 8.
Svoj záujem o prednes oznámte M. Korpášovej do 8. 11. 2015,
na tel. č.: 0918 093 301.

Západy slnka:
06. 11.
13. 11.
20. 11.
27. 11.

16:09
15:59
15:51
15:44

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

Kancelária v Košiciach:
Telefón: 055 6220 918

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

