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V život nám niekedy uštedrí rôzne rany, 
ale či zostaneme v stave zatrpknutosti, je 
viac menej našou záležitosťou. Môžeme 
zostať obeťami, ktoré sa stále zožierajú nad 
tým, ako a prečo sa veci stali tak a nie inak, 
alebo to, čo sme prežili nás posunie ďalej, 
k rastu a zosilneniu.  

Pri rybníku Bethesda sa Ježiš stretol 
s človekom, ktorý bol 38 rokov bezvládny. 
Keď sa dozvedel ako dlho je nemocný, 
spýtal sa ho: „Chceš byť uzdravený”? Po 
38 rokoch pokladal tento muž svoju 
chorobu už sa súčasť svojej identity. Už tak 
dlho sa nepohol, že ako obeť aj rozmýšľal: 
„Pane, nemám človeka, ktorý by ma 
...dopravil do rybníka” (Ján 5,7). Inak 
povedané: „Nikto sa o mňa nezaujíma”. 
Ale Ježiš sa o neho zaujímal, prikázal mu, 
aby vstal a chodil. 

Keď vo viere upočúvnul Ježiša,  preko-
nal svoju bezmocnosť a  dlhoročnú sebaľú-
tosť a okamžite bol zdravý.  

Boh ťa nikdy nenúti k uzdraveniu, ani  
vtedy, keď ťa niečo veľmi bolí. Po uzdra-
vení musíš túžiť a veriť, že Ježiš ti môže 
pomôcť. Aj keď to navonok nevieš vyslo-
viť a  nie je to  vidieť, Ježiš rozozná sku-
točnú túžbu tvojej duše.  

Rany v živote môžeme utŕžiť z rôznych 
strán, Cirkev tomu nie je žiadnou 
výnimkou. Tvoria ju totiž ľudia, ktorí  svoj 
život v Bohu  ešte len „ladia” a v cirkvi sa 
formujú. A tak niekedy so svojimi 
duchovnými súrodencami prichádzajú do 
sporu a navzájom si bolestivo ubližujú. To 
ale nie je dôvod, aby  veriaci opúšťali svoje 
zhromaždenia. Apoštol Pavol múdro 
hovorí: „znášajúc jeden druhého a odpúš-
ťajúc si, keby mal niekto na niekoho 
žalobu, jako aj Kristus odpustil vám, tak aj 
vy. Ale nad to nado všetko oblečte si lásku, 
ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží 
nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému 
ste aj povolaní v jednom tele, a buďte 
vďační.” Kol 3,13-15; 

Odtrhnutý, oddelený od tela nebudeš 
schopný života. Budeš „bezvládny a 
chromý”. Nebudeš cítiť skutočné napl-
nenie,  budeš cítiť, že si na okraji a začneš 
duchovne umierať. Je potrebné vydať také 
isté množstvo úsilia pre uzdravenie ako pre 
rozhodnutie ostať bezvládnym, ale výsle-
dok je veľmi rozdielny. V prvom prípade  
máš nádej a výhľad do budúcnosti a v 
prípade druhom každá udalosť ťa ochromí 
viac a viac...  Ako si vyberieš? 

                                         
 

  
                                                                                Váš kazateľ, Oliver Popovič 
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„Keď my 
všetci s 
odhalenou 
tvárou akoby 
v zrkadle 
pozeráme na 
slávu Pána, 
premieňame 
sa na taký istý 
obraz v stále 
väčšej sláve 
— a to všetko 
mocou Pána, 
ktorý je 
Duch..“        

    
 
 
       2 Kor 3,18 

 
 

Keď Kristus vzal na seba ľudskú prirodzenosť, spojil 
ľudstvo a seba putom lásky, ktoré nepretrhne nijaká moc 
okrem rozhodnutia samého človeka. Satan sa bude ustavične 
snažiť, aby nás zviedol pretrhnúť toto puto. Chce, aby sme sa 
vzdali Krista. A práve tu musíme bdieť, zápasiť, modliť sa, 
aby nás nič nezviedlo zvoliť si iného pána, lebo to vždy 
máme možnosť urobiť. Zrak však majme stále upretý na 
Krista a on nás ochráni. Keď budeme hľadieť na Ježiša, 
budeme v bezpečí. Nič nás nemôže vytrhnúť z jeho rúk. Ak 
stále hľadíme na neho, „Duch Pánov nás premieňa na ten 
istý obraz zo slávy do slávy.„ 2. Korinťanom 3,18. 

Aj prví učeníci len takto získali podobnosť drahému 
Spasiteľovi. Keď počuli Ježišove slová, uvedomili si, že ho 
potrebujú. Hľadali ho, našli ho, nasledovali ho. Boli s ním 
doma, v izbe, pri stole i na poli. Boli s ním ako žiaci s 
učiteľom a denne prijímali z jeho úst naučenia o svätej 
pravde. Hľadeli na neho ako sluhovia na svojho pána, aby 
poznali svoju povinnosť. Učeníci boli ľudia „utrpeniu 
podrobení ako aj vy„. Jakoba 5,17. Museli rovnako bojovať s 
hriechom. Potrebovali tú istú milosť, aby mohli žiť svätým 
životom. 

Ani Ján, milovaný učeník, ktorý najvernejšie odzrkadľoval 
Spasiteľovu podobu, nemal svoju ušľachtilosť od narodenia. 
Bol nielen sebavedomý a ctibažný, ale aj prudký a urážlivý. 
Keď sa mu však zjavil Kristov božský charakter, uvidel aj 
vlastnú nedostatočnosť a toto poznanie ho pokorilo. Sila a 
trpezlivosť, moc a neha, majestát a krotkosť, ktoré pozoroval 
v každodennom živote Božieho Syna, naplňovali ho obdivom 
a láskou. Kristus dennodenne priťahoval jeho srdce a on z 
lásky k svojmu Pánovi strácal zo zreteľa vlastné ja. Jeho 
nedotklivá, ctibažná povaha sa podvolila tvárnej Kristovej 
moci. Znovuzrodzujúci vplyv Ducha Svätého mu zmenil 
srdce. Moc Kristovej lásky mu pretvorila povahu. To je 
nepochybne dôsledokspojenia s Ježišom. Keď Kristus 
prebýva v srdci, obmäkčuje ho, podmaňuje dušu, prebúdza 
myšlienky a túžby po Bohu a nebi. 

 
                                

                          EGW. CK, str. 49.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

 
Počas evanjelizačnej slávnosti vo Venezuele bolo pokrstených 4 012 nových veriacich  
Počas historickej evanjelizačnej slávnosti v Caracase vo Venezuele, ktorá sa konala 16. apríla 2016 bolo pokrstených 4 012 
nových členov cirkvi adventistov s.d. Tejto udalosti, ktorá sa konala na Univerzitnom štadióne v Caracase sa zúčastnilo viac ako 
20 000 ľudí. Slávnosť bola vyvrcholením 8-mesačného intenzívneho evanjelizačného úsilia po celej Východo-Venezuelskej únii. 
Tento radostný evanjelizačný výsledok si vyžiadal pastorov, vedúcich malých skupín a laických členov, ktorí pracovali spoločne 
v 5 000 malých skupinách v 8 združeniach východnej Venezuely. V samotnom Caracase prebiehali stretnutia v 800 malých 
skupinách, ktoré vyústili do 200 evanjelizačných prednášok, ktoré prebehli v modlitebniach týždeň pred touto udalosťou pod 
vedením miestnych a medzinárodných evanjelistov z celej Inter-Americkej divízie (IAD). 
Vďaka Priekopníkom Globálnej Misie bolo založených tiež 100 nových zborov po celom území tejto únie. 
Táto udalosť bola prvou svojho druhu akú organizovala cirkev v Caracase a zároveň to bola najväčšia evanjelizačná kampaň v 
106-ročnej adventistickej histórii v tejto krajine. 
Predseda cirkvi Ted Wilson povzbudil zhromaždených veriacich, aby hľadali vzťah s Ježišom, študovali Božie slovo a dovolili 
Duchu Svätému zmeniť ich život. 
Ricardo Marin, tajomník cirkvi v južnej stredoamerickej únii (Kostarika a Nigaragua), hovorí, že teraz videl na vlastné oči, ako sú 
členovia cirkvi vo Venezuele odhodlaní dôverovať Bohu, aj keď nemajú čo jesť. Marin bol jedným z 51 kazateľov z IAD, ktorí 
pricestovali do Venezuely, aby viedli „žatevnú“ evanjelizačnú kampaň. Kázal v modlitebni v Alto del Aguila, na okraji mesta. Marin 
bol dojatý, keď sa dozvedel, že jedna členka si nemohla kúpiť jedlo viac ako týždeň, pretože štátny systém jej pridelil nákup 
potravín na sobotu. 
"Rozhodla sa dôverovať Bohu namiesto toho, aby si išla nakúpiť v sobotu," povedal Marin. "Som ohromený, keď vidím všetkých 
našich členov akí sú naplnení láskou a odhodlaní zvestovať Božiu lásku s tým málom, čo majú. Netrápia sa tým, že sú hladní, oni 
veria a dôverujú Bohu, "dodal Marin. 
Cirkev vo východnej Venezuele zažíva trvalý rast a v súčasnosti má takmer 158 000 členov. Únia má 112 pastorov, ktorí 
dohliadajú na 814 zborov. Predseda IAD, Israel leito povedal: "Mnohí pastori odišli z krajiny, a tak sme začali špeciálne školenia 
pre starších zborov v celej Únii, aby mohli byť plne spôsobilí viesť naše zhromaždenie spolu s dohliadajúcimi pastormi." 
"Pred rokmi bol plat pastora v prepočte 1 400 dolárov, no v posledných rokoch, kvôli devalvácii miestnej meny klesol na asi 25 
dolárov. Vďaka Bohu za to, ako naďalej žehná týmto oddaným veriacim vo Venezuele." 
Na slávnosti účinkovalo asi 1 000 zborových spevákov, 200-členný orchester a celkovo 600 hudobníkov z celej únie. 
Predstavitelia cirkvi sa už tešia na budúcoročnú evanjelizáciu, ktorá sa bude konať začiatkom apríla v Inter-oceánskej mexickej 
únii. 
 
Pri silnom zemetrasení v Ekvádore zahynulo 413 ľudí a vyše 2 500 bolo zranených 
Juhoamerická krajina Ekvádor vyhlásila stav núdze po zemetrasení o sile 7,8 stupňov Richterovej stupnice, ktoré zasiahlo krajinu 
v sobotu 16. apríla o 6.58 hod. ráno. 413 ľudí prišlo o život a viac ako 2 500 ich bolo zranených. Zemetrasenie spôsobilo rozsiahle 
škody a zasiahlo štyri miestne modlitebne cirkvi adventistov. 
Mesto Pedernales (asi 46 000 obyvateľov) nachádzajúce sa 270 kilometrov západne od hlavného mesta Quito, bolo zrovnané so 
zemou, oznámil starosta mesta. 
600 členov miestneho zboru zriadilo centrá na zber jedla a oblečenia pre ľudí postihnutých zemetrasením. 
Giovanny Izquierdo, predseda cirkvi v Ekvádore, povedal: "Členovia zboru Palmitas (jeden zo zborov v meste Pedernales), boli 
práve v modlitebni, keď región zasiahlo zemetrasenie. Okamžite vybehli von. Krátko na to sa budova modlitebne zrútila. Zbor má 
80 členov. Neskôr uviedol na Twitteri: "Počas tejto tragédie nezahynul žiadny člen cirkvi, utrpeli sme len materiálne škody. 
Ďakujem vám za to, že sa za nás modlíte." 
Ďalšie tri modlitebne zničené pri zemetrasení boli: Central adventist Church - tiež v Pedernales, modlitebňa v mestečku Maria 
Luiza a tretia neuvedená modlitebňa. 
Ted Wilson, predseda Cirkvi adventistov, prosí o modlitby za pomoc a podporu pre ľudí v Ekvádore. 
Wilson tiež požiadal členov cirkvi, aby sa modlili za ľudí v Japonsku a Mjanmarsku, ktorí v poslednej dobe tiež zažili 
zemetrasenie. 
Wilson povedal: "Ako sa blížime ku koncu času, Ježiš si nás chce použiť ako pozitívny vplyv vo všetkých ťažkých situáciách, aby 
skrze nás mohla byť zjavená Kristova láska." 
 
Adventistická mobilná klinika bude poskytovať služby v novom utečeneckom tábore v Grécku 
Grécka misia Cirkvi adventistov s.d. a ASI Európa podpísali Memorandum o porozumení, na základe ktorého adventistický 
autobus vybavený prostriedkami lekárskej pomoci (Adventist Help) bude opäť pomáhať utečencom. 
V minulom roku sa do pomoci zapojilo asi 100 dobrovoľníkov – zdravotníkov i nezdravotníkov na gréckom ostrove Lesbos, ktorí 
poskytovali okamžitú praktickú pomoc vyše 500 000 ľuďom, ktorí podstúpili krkolomnú cestu cez Egejské more z Turecka. V 
druhej fáze sa autobus presunul do nového utečeneckého tábora ležiaceho asi hodinu na sever od Atén. Adventist Help bude 
poskytovať všetky zdravotnícke služby v tábore Oinofyta. 
Memorandum, ktoré podpísali prezident Gréckej Misie, Claudio Gulyas a viceprezident ASI, Claus Nybo 7.4.2016 znamená, že 
grécke vojenské letectvo, ktoré tábor prevádzkuje, teraz odovzdalo ASI kľúč od brány tábora a hlavnej budovy. 
Koordinátorom druhej fázy projektu Adventist Help bude Švajčiar Markus Alt. Je nadšený, že ľudia budú mať prístup nielen 
k autobusu, ale aj do blízkeho zdravotníckeho zariadenia, v ktorom je miesto pre 38 lekárov, aj keď v súčasnej dobe grécky štát 
môže zaplatiť len troch a jeden z nich je zubár. "Je tam plne vybavené laboratórium, röntgenové oddelenie, očné, ušné, srdcové, 
zubné, gynekologické a ďalšie oddelenia - pripravené na použitie," povedal Alt. 
Rozhodnutie presunúť sa od pobrežia do nového utečeneckého tábora súvisí s nedávnou dohodou medzi tureckou vládou a 
Európskou úniou, čo viedlo k zníženiu počtu utečencov prichádzajúcich na lodiach, berúc do úvahy uzavretie balkánskej cesty, 
následkom čoho mnohí utečenci uviazli v Grécku. 
Ak by ste chceli dobrovoľne pomôcť v projekte Adventist Help, kontaktujte sa na: http://adventisthelp.org/contact/ 

 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  
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Program pobožností na máj 2016 
 

 

        6. 5. – 8. 5. – kazateľ O. Popovič je na Kazateľskom s manželkami 
           6. 5. – 8. 5. – kazateľ R. Lacika je na Kazateľskom s manželkami 
           27. 5. – 29. 5. – kazateľ O. Popovič je na konferencii BRI Debrecín 
           27. 5. – 29. 5. – kazateľ R. Lacika je na stretnutí Joel na Šírave 
 

   Zborové oznamy 
 

Cyklus prednášok: Po stopách velikánov dejín 
Od 13. 5. do 15. 5. 2016, vždy o 18.00 h na Hlavnej 68, bude cyklus prednášok, ktoré 
bude prednášať Marek Riečan. 

1. Prednáška: Nebúkadnecar – pýcha a pád 
2. Prednáška: Kýros – osloboditeľ z Perzie 
3. Prednáška: Chetiti - národ, na ktorý dejiny zabudli 

 

Pobyt Herľany 40+ a 50+  
Pozývame generácie  40+ a  50+ na 4-dňový pobyt v Herľanoch 
v dňoch 5. - 8. júna 2016 / nedeľa - streda/. 
Pobyt sa bude niesť: 1. V duchu verša 2 Kor 4,16:  
                                         „...vnútorný /človek / SA OBNOVUJE deň čo deň.“ 
                                       2. Viac času v PRÍRODE. 
                                       3. Pre svoje ZDRAVIE - nordic walking. 
Pobyt je dotovaný. Na 1 osobu zostáva hradiť 54 € a cestovné do 4 €. 
Suma sa ešte upraví. 
Svoj záujem nahláste M. Dragunovej / 0915 93 24 63/ alebo 
                                   M. Korpášovej /0918 09 33 01/ do 15. apríla 2016, 
spolu so zálohou 15 €. Doplatok celej sumy  do 15. mája 2016. 
Tešíme sa na spoločenstvo s vami. 
 

Recyklácia 
Dajme veciam druhú šancu... a pomôžme si navzájom. 
Ako bude prebiehať? 1. Darujte. Kedy: od 16. 5. do 20. 5. 2016 od 12.00 h do 17.00 h.  
2. Vyberte si. Kedy: od 18. 5. do 20. 5. 2016 od 12.00 h do 17.00 h. Kde: Strojárenska 3, Košice 
 

Členské zhromaždenie KE1 
V sobotu 14. 5. 2016 po dopoludňajšej pobožnosti bude členské zhromaždenie zboru KE1. 
 

Zmena začiatku piatkových pobožností 
V mesiacoch máj, jún, júl a august sa začiatok piatkových pobožností presúva na 19.00 hod. 
 

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 
 

 

  7. 5. 14. 5. 21. 5. 28. 5. 

Piatok 
(Košice 1) 

19:00 Pôda L. 
18:00 KE 2 
Prednáška 

Lacika R. Byrtus B. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Saraka A. 
Kažová I. 

Riečan M.   
Riečan M. 

Popovič O.  
Popovič O. 

Soós B. 
Soós B. 

Košice 2 9:30 Kmec B. Popovič O. Lacika R. Butala J. 

Poproč 9:00 Lefkovitš S. Duchoňová A. Petruš P. ----------- 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Saraka L. Lacika R. Ulrichová I. Lefkovitš S. 

Západy slnka: 
 

06. 05. 19:57 
13. 05. 20:06 
20. 05. 20:16 
28. 05. 20:24 

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

com/calendar.asp 

a platia pre geografickú 

polohu mesta Košice. 


