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V niektorých domorodých kmeňoch 
Afriky je dodnes zvykom, že za nevestu 
ženích musí zaplatiť. Výška ceny sa riadi 
podla „kvality“ dievčaťa. Ak nie je nevesta 
pekná, alebo ak má nejakú vadu, potom je to 
pre rodinu veľké nešťastie. S takým dievča-
ťom sa aj zle zaobchádza, pretože bude zlým 
prínosom. Nikto ju nechce. 

 
Jedného dňa vstúpil statný mladý černoch 

do chyže príslušníka kmeňa Bantu. „Chcem 
sa oženiť s tvojou dcérou,“ vysvetlil mu. 
Otec bol ohromený. Niečo také nikdy neča-
kal, pretože jeho dcéra bola škaredá. Nikto 
nepočítal, že by pre ňu prišiel nejaký ctiteľ, 
nieto ešte tak pekný človek. Poponáhľal sa 
uvítať hosťa a potom váhavo povedal cenu za 
nevestu: „Jednu kravu.“ Vlastne by bolo 
stačilo, keby požadoval jednu kozu a z tej by 
zľavoval behom jednania až na tri sliepky. 
Ale keď už tú cenu povedal, tak čakal, čo 
urobí hosť. Mladý muž len zavrtel hlavou. 
„Nie,“ povedal. „Ja ti dám za to dievča 
šestnásť kráv!“ Otec zalapal po dychu. 
„Šestnásť kráv! Kedy sa stalo, aby niekto 
zaplatil za jedno dievča šestnásť kráv! Veď 
moja žena stála štyri kravy a to bola vtedy 
najkrajšie dievča v dedine.“ 

 „Šestnásť kráv a ani o jednu menej!“ 
uistil ho hosť. „Ale prečo?“ pýtali sa otec aj 
matka. „Prečo?“ pýtali sa ďalší príbuzní, 
ktorí boli prítomní. „Pretože ju mám rád. 
Cením si ju omnoho viac, než tých šestnásť 
kráv.“ Trvalo to niekoľko mesiacov, než dal 
cenu dohromady. Ale potom priviedol svo-
jich šestnásť kráv a odviedol si svoju milo-
vanú nevestu domov. Nevesta sa zmenila 
na nepoznanie. Keď šla k studni s džbánom 
na vodu, každý sa za ňou obzeral, pretože 
kráčala ako kráľovná. Po niekoľkých mesia-
coh manželstva nebolo krajšej ženy. Jej oči 
žiarili šťastím. Láska a ocenenie jej manžela 
ju doslova zmenili. 
   

Tento príbeh mi hovorí, ako ma Boh 
nesmierne miluje. Aj za nás zaplatil Pán Ježiš 
vysokú cenu. Dal to najcennejšie, čo mohol – 
svoj život. Každému z nás Boh hovorí 
prostrednícvom proroka: 

 
Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý, 

milujem ťa.                                                                                                                        
      Iz 43,4 
Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho 

jednorodeného syna. 
    Ján 3,16 

                                         
 

S prianím Božieho požehnania,  
 
                                                                                            váš kazateľ, Rastislav Lacika 
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„Ja sa 
nechcem 
chváliť 
ničím 
iným, iba 
krížom 
nášho 
Pána 
Ježiša 
Krista.“        
    
 
 
 
 

       Galaťanom 6,14 
 

 
 
 

 
Posvätení poslovia, ktorí v prvopočiatkoch kresťanstva 

oznamovali hynúcemu svetu radostnú zvesť o spáse, 
nepripúšťali, aby čo len jediné pomyslenie na vlastnú slávu 
malo im znemožniť zvestovať ukrižovaného Krista. Netúžili 
po moci a nechceli ani vynikať. Skrytí v Spasiteľovi velebili 
veľkolepý plán spasenia a život Krista, pôvodcu a 
dokonávateľa tohto plánu. Obsahom ich učenia bol Kristus, 
ten istý včera, dnes i naveky.  

Keby dnešní učitelia Božieho slova stále viac vyvyšovali 
Kristov kríž, potom by ich služba bola oveľa úspešnejšia. 
Keby hriešnici mohli byť privedení k tomu, že by jediným 
opravdivým pohľadom kríž naozaj uvideli; keby mohli 
skutočne vidieť ukrižovaného Spasiteľa, potom by si 
uvedomili hĺbku Božieho zľutovania i ohavnosť hriechu.  

Kristova smrť je dôkazom veľkej Božej lásky k človekovi. 
Je to jediná záruka spásy. Kresťanovi vziať kríž by znamenalo 
odstrániť slnko z oblohy. Kríž nás približuje k Bohu a 
zmieruje nás s ním. Boh svojou zľutovnou otcovskou láskou 
sleduje utrpenie, ktoré jeho Syn podstúpil, aby ľudí zachránil 
pred večnou smrťou a prijíma nás v tomto „svojom 
Milovanom„.  

Bez kríža by človek nemohol mať nijaké spoločenstvo s 
nebeským Otcom. Od Kristovho kríža závisí všetka naša 
nádej. Z neho vyžaruje svetlo Spasiteľovej lásky a keď 
hriešnik spod kríža hľadí na toho, ktorý pre jeho spásu 
zomrel, môže sa plne radovať, lebo mu boli odpustené 
hriechy. Človek v pokľaku viery pod krížom dosahuje to 
najvyššie miesto, aké len môže dosiahnuť.  

Kríž nás učí, že nebeský Otec nás miluje večnou láskou. 
Môžeme sa potom diviť, že Pavol zvolal: „Ja sa nechcem 
chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša 
Krista„ Galaťanom 6,14. Aj my máme prednosť chváliť sa 
krížom a bezvýhradne sa odovzdať tomu, ktorý sa obetoval 
za nás. S odbleskom lúčov svetla z Golgoty v našej tvári 
smieme zjavovať svetlo tým, čo žijú v duchovnej tme.  

                                     
                                

EGW. Skutky apoštolov, str. 127 - 128.
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Adventistické vykopávky sú medzi top 10 objavmi biblickej archeológie v roku 2015 
Dve z 10 najlepších objavov biblickej archeológie v roku 2015 podľa časopisu Christianity Today pochádzajú z 
vykopávok sponzorovaných školou Southern Adventist University. 
"Archeologické nálezy zverejnené v roku 2015 nám dali nové informácie o biblických udalostiach a ľuďoch," uvádza 
Christianity Today, popredný kresťanský časopis v Spojených štátoch. 
Pod číslom 5 na zozname figuruje nápis „Ešbál“, ktorý bol nájdený v lokalite Khirbet Qeiyafa (Churvat Keijafa), v údolí 
Elah v južnom Izraeli. Nápis sa datuje do obdobia Saula a Dávida a spomína sa v ňom muž menom Ešbál, čo bolo meno 
jedného zo synov kráľa Saula (1Par 8,33). Nález sa objavil v titulkoch novín po celom svete v júni 2015 a podnietil 
stretnutie medzi riaditeľmi výskumu a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.  
Churvat Keijafa sa stalo zásadným miestom prebiehajúcich diskusií o ranej histórii Judska. Nové informácie z náleziska, 
vrátane tohto nápisu, potvrdzujú skorý dátum monarchií Saula a Davida, ktorý by niektorí učenci radi vypudili z histórie. 
Pod číslom 4 je na zozname časopisu kanaánsky keramický úlomok, ktorý sa našiel v Tel Lachish (Lachiš). Toto je 
prvýkrát, kedy sa našiel pra-kanánsky nápis za posledných 30 rokov archeológie v Izraeli. Nápis je zaradený do doby 
kanánskeho chrámu neskorej doby bronzovej v Lachiši, čo bolo jedno z najvýznamnejších miest Kanaánu v období 
sudcov. 
"Fragmentárny nápis je veľmi ťažko čitateľný, ale poskytuje dôležité informácie o vývoji pra-kanánskej abecedy, ako sa 
vyvinula z hebrejčiny, gréčtiny, a potom latinčiny," povedal Michael G. Hasel, profesor blízkovýchodných štúdií a 
archeológie na Southern Adventist University, a riaditeľ pre vykopávky. 
Na zozname Top 10 nálezov pod číslom 3 aj je objav odtlačku Ezechiášovej pečate, o ktorom písal Hasel v Adventist 
Review v decembri 2015. 
Archeologický inštitút Southern Adventist University, spolu s Hebrejskou univerzitou v Jeruzaleme, spolusponzoruje 
expedície do Churvat Keijafa a Lachiša. V lete bude projekt pokračovať od 16. júna do 24. júla, pričom účastníci dúfajú, 
že odhalia viac pochovaných tajomstiev starobylého mesta Lachiš. 
Ak sa chcete zúčastniť výpravy, navštívte southern.edu/lachish . 
 
V Kazachstane bol adventista odsúdený na dva roky v pracovnom tábore za vierovyznanie 
Yklas Kabduakasov, adventista siedmeho dňa, bol nedávno odsúdený na dva roky v pracovnom tábore za 
"podnecovanie náboženskej nenávisti." Kabduakasov bol obvinený za podnecujúce vyjadrenia počas prednášok na 
univerzite hlavnom meste. Toto obvinenie však Kabduakasov dôrazne poprel. 
22. decembra, sudca Mestského súdu rozhodol o opätovnom otvorení prípadu za účelom preskúmania zvukových a 
video dôkazov proti Kabduakasovovi, pričom prokurátor žiadal tvrdší trest. Začiatkom tohto roka bol Kabduakasov 
odsúdený okresným súdom v meste Esilskij na sedem rokov obmedzenia slobody doma, však odvolací súd bol 
požiadaný, aby preskúmal udelený trest a namiesto obmedzenia slobody rozhodol o odsúdení na väzenie. 
Ganoune Diop, riaditeľ pre verejné záležitosti a náboženskú slobodu Cirkvi adventistov siedmeho dňa vyzval kazašské 
orgány, aby konali v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd, zmlúv a dohovorov a 
zabezpečili pre všetkých svojich občanov slobodu náboženského vyznania alebo viery." 
Kabduakasovova advokátka, Shaldykova Gulmira, povedala, že nesúhlasí s rozhodnutím súdu a považuje verdikt za 
"príliš krutý." Povedala, že má v úmysle prerokovať záležitosť s Kabduakasovom a odporučiť mu podanie odvolania. 
Michael Kaminsky, predseda Cirkvi adventistov siedmeho dňa v európsko-ázijskom regióne napísal v e-maili, že "sme 
jednotní v modlitbách za nášho brata a jeho rodinu. Prosím, pripojte sa k našej cirkevnej rodine v modlitbe za jeho 
slobodu. " 
 
Cirkev v Nórsku rozdáva Biblie sýrskym utečencom 
Cirkev adventistov v severnom Nórsku zaobstarala pre utečencov Biblie v arabčine a perzštine (Farsi). Minulý rok prišiel 
do Nórska veľký počet utečencov cez nórsko-ruskú hranicu, ktorá sa nachádza v blízkosti mesta Vadso v severnom 
Nórsku. Traja sýrski utečenci v decembri obdržali Biblie v arabčine na bohoslužbe v adventistickej modlitebni v meste 
Vadsø, Nórsko. Elias Samer Nema, jeden z utečencov, ktorí prišli do utečeneckého centra vo Vadsø, sa opýtal jednej 
dobrovoľníčky, či nevie o nejakej cirkvi, ktorá nemá okázalý formát  a rituálnu bohoslužbu. "Určite, áno," povedala žena, 
ktorá náhodou bola členkou cirkvi adventistov siedmeho dňa, a ktorá plynule hovorila arabsky. 
Nasledujúcu sobotu už bol Elias prítomný v miestnom zbore cirkvi adventistov a odvtedy ho navštevuje. Jedna z mála 
vecí, ktorú si Elias priniesol zo Sýrie bola jeho Biblia. Elias chcel povedať o Ježišovi aj ďalším utečencom, a zaobstarať 
im Biblie. 
Hilde Huru, starší zboru vo Vadso, sa obrátil na Nórsku biblickú spoločnosť, ktorá im potom venovala niekoľko Biblí v 
arabčine a perzštine na rozdávanie. 
"Vidíme hlbokú vďačnosť v očiach tých, ktorí dostali Biblie. Je to pre nich naozaj dôležité," povedal Huru. 
Počas sobotnej školy má malý zbor vo Vadso viacjazyčné triedy. Huru pripravuje pre utečencov výtlačky lekcií Sobotnej 
školy v arabčine a perzštine, aby mohli študovať spoločne. 
"Na blízkom východe som nikdy nestretol nikoho s takou láskou k Bohu, akú máte vy", povedal jeden z utečencov. Huru 
dúfa, že ich dojem časom nezbledne. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  
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Program pobožností na február 2016 
 

 

12. 2. – 14. 2. – kazateľ O. Popovič je na stretnutí KD v Kysaku 
12. 2. – 14. 2. – kazateľ R. Lacika je na stretnutí KD v Kysaku 
21. 2. – 23. 2. – kazateľ O. Popovič je na stretnutí Výzvy lásky 
 

   Zborové oznamy 
 

Krst 

Dňa 19. 2. 2016 o 17.00 h. na Tajovského 8 budeme mať slávnosť svätého krstu. 
Privítame bratov a sestry z Rankoviec. 
 

Pobožnosť privítania detí 

Dňa 27. 2. 2016 bude poobedná pobožnosť venovaná našim najmenším. Budeme 
privítavať deti do nášho spoločenstva. 
 

Modlitebný týždeň KD 
V týždni od 6. 2. do 13. 2. prebehne v zboroch modlitebný týždeň kresťanského domova 
pod názvom „Manželstvo, raj alebo peklo?“ My sa stretneme v pondelok o 18.00 h. na 
Tajovského 8 k prečítaniu prednášky. Tešíme sa na vašu účasť. 
 

Chata KD 
Srdečne vás pozývame na víkendové stretnutie, zamerané na upevňovanie vzťahov 
s názvom: „Bližšie k sebe“. Stretnutie sa uskutoční od 12. 2. do 14. 2. 2016 v peknom 
prostredí Školy v prírode v Kysaku. Cena na jedného účastníka je 22 €. Termín prihlásenia  je do 5. 2. 2016. na adrese: 
Lucia Balogová 0903 623 232 balogova@greening.sk, alebo Mariana Miľková 0907 945 310 adamkomilko@gmail.com 
http://kosice.casd.sk/udalost/36908/ 
 

Mobilný odber krvi 
Dňa 23. 2. 2016 v utorok, v čase od 8.00 h. do 11.00 h. sa uskutoční mobilný odber krvi na Tajovského 8. Účasť na 
darovaní krvi je potrebné vopred ohlásiť najneskôr do 11.2. 2016. Kontakt: e-mail  petermilko13@gmail.com. Telefón - 
mobil: 0907 945310, 0907 447829 
 

Kurz angličtiny 
Od 7. 2. 2016 na Tajovského 8 začne bezplatný  kurz  angličtiny. Ako základ pre spoločné  štúdium poslúži anglicko – 
slovenský text Písma Svätého. Teší sa na teba skvelý kolektív a  lektori Miška, Kristínka a Milan. 
http://kosice.casd.sk/udalost/kurz-anglictiny/ 
 

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 
 

 

  6. 2. 13. 2. 20. 2. 27. 2. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Kern B. Pôda L. 
17:00 Krst 
Byrtus S. 

Lefkovits S. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Kern B. 
Kern B. 

Schwarcz R. 
Schwarcz R. 

Lacika R. 
Mládežnícka 

Popovič O. 
Popovič O. 

Košice 2 9:30 Kolesár F. Byrtus B. Schwarcz R. Lacika R. 

Poproč 9:00 Popovič O. Duchoňová A. Saraka A. Petruš P. 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Lacika R. ----------- Saraka L. Ulrichová I. 

Západy slnka: 
 

05. 02. 16:37 
12. 02. 16:49 
19. 02. 17:00 
26. 02. 17:12 

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

com/calendar.asp 

a platia pre geografickú 
polohu mesta Košice. 


