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     Mat 22,39
Celý dom bol takmer hore nohami, 

pretože sa stratil kľúč. Otec, matka, deti, 
všetci sa podieľali na hľadaní. Každý 
vedel, o aký dôležitý kľúč ide. Ak ho 
nenájdu, všetky tie vzácne veci im budú 
nanič, pretože sa k nim nedostanú. 

 
Ľudské srdcia sa často podobajú 

zamknutým dverám. Tušíme, že za nimi 
je mnoho dobrého a ušľachtilého, ale 
nemôžeme dovnútra, pretože nám chýba 
kľúč. Mnoho našich spoluobčanov ide 
mlčky a vážne svojou cestou. Iní sa nám 
javia tvrdí a mrzutí. Niekde ale musí byť 
kľúč i k ich srdcu! 

 
Prečo si Pán Ježiš získaval ľudí? Mal 

kľúč k dverám ľudských sŕdc a vedel, 
ako ich otvoriť. Kľúč sa volal: viera, že 
v srdci každého človeka zostal ešte kúsok 
dobra, ktoré tam Boh vložil. Mali by sme 
sa naučiť používať tento kľúč. Pokúsme 
sa o to. Skús schválne už dnes osloviť to 
dobré v srdci človeka, dovolávaj sa 
dobrých pohnútok, ktoré predsa driemu 
v srdci každého. Uvidíš, ako sa začnú 

roztápať ľady. Nemávaj nad nikým 
rukou, i keby sa ti zdalo, že si to zaslúži. 
Snáď to budeš práve ty, komu sa podarí 
rozdúchať to dobré, ktoré Boh vložil do 
srdca každého človeka.  

 
Cesta k srdcu druhého človeka 

vyžaduje pokoru, trpezlivosť a lásku, ale 
to je jediná možnosť, ktorá dokáže 
otvoriť zamknuté dvere. Tak to myslel 
Pán Ježiš, keď povedal, aby sme milovali 
svojho blížneho ako seba. V láske, akú 
mal Pán Ježiš, máme hľadať svojich 
blížnych. Slová môžu znieť frázovite, 
snáď ako jalové reči, ale životu, 
z ktorého vyžaruje Božia láska, odolá 
málokto. 

 
Dnes možno stretneš mnoho ľudí. 

Poznajú v tebe Božiu lásku? Tón tvojho 
hlasu snáď pre nich bude znamenať viac 
ako tvoje slová. Máme okolo seba stále 
veľké pole pôsobnosti. Lásku, ktorú nám 
Boh dal a ktorú sme sami okúsili, šírme 
ďalej. 

                                                                    Podľa ZD

                                         
                                                                                Váš kazateľ, Rastislav Lacika 
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„Ako si 
mňa poslal 
do sveta, aj 
ja som ich 
poslal do 
sveta.„ „Ja 
v nich a ty 
vo mne..., 
aby svet 
poznal, že 
si ma ty 
poslal.„   
 
 
 
 
 
 
 

       2 Kor 3,18 
 
 
 
 

 
Božie deti sú povolané predstavovať Krista, 

zjavovať Pánovu dobrotu a jeho milosrdenstvo... 
Ako nám Ježiš zjavil skutočnú Otcovu povahu, tak 
aj my máme Krista zjavovať svetu, ktorý nepozná 
jeho súcitnú lásku. Ježiš povedal: „Ako si mňa poslal 
do sveta, aj ja som ich poslal do sveta.„ „Ja v nich a 
ty vo mne..., aby svet poznal, že si ma ty poslal.„ Ján 
17,18.23. Apoštol Pavel hovorí Ježišovým učeníkom: 
„Veď je zjavné, že ste listom Kristovým,„ ktorý 
„znajú a čítajú všetci ľudia„. 2. Korinťanom 3,3.2. 
Ježiš posiela svetu list v každom svojom dieťati. Ak 
si Kristovým nasledovníkom, aj v tebe posiela list 
rodine, ulici, obci, v ktorej bývaš. Ježiš, ktorý 
prebýva v tebe, chce osloviť srdcia tých, čo ho 
nepoznajú. Snáď nečítajú Písmo, alebo nepočujú 
hlas, ktorý ich z jeho stránok oslovuje, a v jeho diele 
nevidia Božiu lásku. Ak si však pravým 
predstaviteľom Ježiša, môže sa stať, že ich privedieš 
k tomu, aby pochopili niečo z jeho dobroty, aby ho 
milovali a slúžili mu.  

 Kresťania sú povolaní niesť svetlo na ceste do 
nebeského kráľovstva. Majú odzrkadľovať svetu 
svetlo, ktorým ich osvecuje Kristus. Ich život a 
povaha by mali ľuďom pomôcť k správnej predstave 
o Kristovi a jeho službe.  

Pri zvestovaní Krista máme urobiť všetko, aby 
jeho služba bola taká pútavá, aká vo skutočnosti je. 
Kresťania, ktorí sa len mračia a sú stále zarmútení, 
ktorí repcú a nariekajú, nesprávne predstavujú Boha 
aj kresťanský život. Pôsobia dojmom, že Boh nemá 
záľubu v šťastí svojich detí a tým falošne svedčia o 
nebeskom Otcovi.  

 
                                

                          EGW. CK, str. 77.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Ted Wilson položil základný kameň pre Adventistickú lekárksu fakultu v Rwande 
Ted Wilson, predseda Cirkvi adventistov siedmeho dňa, položil základný kameň novej lekárskej fakulty v Rwande, ktorá 
by sa podľa predstaviteľov cirkvi mohla stať klenotom adventistického medicínskeho vzdelávania. 
12. mája Wilson nahádzal lopatou betón do pripravenej formy na ceremónii symbolizujúcej začiatok výstavby 6,1 USD-
miliónového komplexu v areáli Adventist University of Central Africa (AUCA) v hlavnom meste Rwandy, Kigali. 
Prvá časť medicínskej školy, ktorá zahŕňa dámske a pánske internáty, jedáleň a ubytovňu pre hosťov, má byť otvorená 
pre študentov v septembri 2017. Výučba bude prebiehať v centre modernej vedy, ktoré bolo otvorené v minulom roku. 
Lekárska fakulta bude v poradí siedmou medzi medicínskymi školami prevádzkovanými cirkvou adventistov. 
Cirkev adventistov prevádzkuje lekárske fakulty v Mexiku, Argentíne, Peru, na Filipínach; a v Loma Linde, USA. 
Univerzita sa pripravuje na nápor študentov z celej Afriky a možno aj z Európy a Severnej Ameriky. 
Na začiatku bude otvorená prvá trieda pre 30 ošetrovateľských študentov, ale očakáva sa, že keď lekárska fakulta 
dosiahne plnú kapacitu, vyškolí ročne asi 450 študentov. Ďalšia fáza bude zahŕňať anatomické laboratórium a 
nemocnicu a bude stáť 20 až 30 miliónov dolárov. 
Podľa cirkevných predstaviteľov, v stredovýchodnom regióne Afriky je jeden lekár na 17.000 ľudí. Prostredníctvom 
medicínskej školy Cirkev adventistov pripraví budúcich lekárov a zdravotníkov, aby mohli pomáhať nespočetnému počtu 
ľudí, ktorí nemajú prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 
 
V rámci evanjelizačnej akcie v Rwande bolo pokrstených takmer 30.000 ľudí  
Týždeň pred ukončením evanjelizačnej série prednášok v Rwande bolo pokrstených takmer 30.000 ľudí, pričom miestna 
cirkev smeruje k dosiahnutiu 100.000 krstov do budúcej soboty. 
Celkovo 29.029 ľudí prijalo Ježiša skrze krst v sobotu 21. mája, v polovici dvoj-týždňovej evanjelizačnej akcie, ktorá 
prebieha na viac ako 2200 miestach po celej krajine. Miestni cirkevní predstavitelia stanovili cieľ 30 krstov na každom 
mieste, teda celkovo 60.000 krstov, a teraz sa modlia za splnenie cieľa 100.000 pokrstených ľudí. 
Avšak informácie z rôznych miest v severozápadnej Rwande potvrdili, že budúcu sobotu možno očakávať oveľa väčšie 
čísla. Napríklad v zbore Kanyefurwe v meste Mahoko, kde prednášky navštevuje každý večer asi 1000 ľudí, bolo minulú 
sobotu pripravených ku krstu 82 ľudí. Ale v skutočnosti bolo pokrstených len 21, pretože zvyšok požiadal o krst na 28. 
mája. 
V každom prípade, Rwanda je blízko rekordu v adventistickej histórii aj s počtom krstov, ktoré prebehli minulú sobotu. 
Doposiaľ najväčší krst prebehol v máji 2015, kedy bolo pokrstených 30.000 ľudí po celoštátnej evanjelizácii v Zimbabwe. 
Dňa 13. mája, kedy začali evanjelizačné stretnutia, mala Rwanda asi 720.000 členov cirkvi. V Rwande žije 11,8 miliónov 
obyvateľov – väčšinou kresťanov.  
Tieto krsty sú výsledkom niekoľkomesačného úsilia známeho ako "zapojenie všetkých členov" – (program GK - “Total 
Membership Involvement”). Rwandská skúsenosť je inšpiráciou pre mnohých členov cirkvi a bude opakovaná po celej 
divízii každý rok. Od budúceho mesiaca bude každý člen cirkvi v tejto divízii vyzvaný, aby v priebehu roka priviedol 
jedného človeka ku Kristovi pod heslom: "zapojenie všetkých členov: získajte jedného, nestraťte žiadneho, čiňte 
všetkých učeníkmi." 
Podobný koncept je už zavedený v južnej Afrike v rámci programu s názvom "jeden člen, jedna duša". 
 
V Dominikánskej republike odhalili sochu Nabuchodonozora, aby poukázali na štúdium Biblie 
Cirkev adventistov siedmeho dňa v Dominikánskej republike poukázala na Písmo prostredníctvom sochy kráľa 
Nabuchodonozora ako je opísaná v 2. kapitole proroka Daniela, počas ceremónie v meste San Juan de la Maguana. 
Dňa 16. apríla 2016 sa stovky členov cirkvi zúčastnili špeciálneho programu odhalenia vyše 3-metrovej sochy, ktorú 
vytvoril uznávaný umelec Freddy Alcantara, pri centrálnom mestskom parku. 
"Chceme upútať pozornosť ľudí na Božie slovo," povedal Cesario Acevedo, predseda cirkvi v Dominikánskej republike. 
"Chceme vzbudiť zvedavosť a zdieľať s nimi veľké pravdy predstavené skrze Nabuchodonozorov prorocký sen. Musíme 
vytvoriť nové metódy, nové spôsoby, ktoré nám umožnia dostať sa k ľuďom s biblickým posolstvom." 
Socha bola pôvodne navrhnutá z betónu, ale na podujatí bola predstavená sklolaminátová verzia, ktorá sa bude ľahšie 
dopravovať do veľkých miest v krajine. 
Predstavitelia cirkvi plánujú so sochou navštíviť rôzne mestá po celom ostrove, aby poukázali na prorocké posolstvo v 
Biblii. Na koniec tohto roka sa pripravujú ďalšie sochy predstavujúce štyri šelmy z knihy Daniel. 
Cirkev adventistov siedmeho dňa v Dominikánskej republike má takmer 312.000 členov, ktorí sa schádzajú v 1.277 
zboroch a zhromaždeniach. 
 
Adventistická spoločnosť pre pomoc nevidiacim prešla pod vedenie Severoamerickej divízie 
Adventistická inštitúcia Christian Record Services for the Blind so sídlom v Nebraske, USA poskytujúca kresťanské 
služby pre nevidiacich, ktorá pôsobila pod vedením svetovej cirkvi, prešla pod vedenie severoamerickej divízie (NAD). 
"Veríme, že toto partnerstvo povzbudí zbory v NAD aby podporili službu Christian Records, v snahe pomôcť slepým 
vidieť Ježiša, "povedal Daniel R. Jackson, predseda NAD and predseda rady Christian Record. 
"Toto rozhodnutie umožní Christian Record plniť konkrétne zámery v spolupráci s miestnymi zbormi v Severnej Amerike, 
na Bermudách a v Mikronézii," povedala Diane Thurber, prezidentka Christian Record. 
Christian Record predá svoju budovu a presťahuje sa do nového zariadenia. Inštitúcia bude naďalej poskytovať 
materiály v Braillovom písme, vo veľkej tlači a zvuku, Biblie a pomôcky štúdia Biblie, lekcie sobotnej školy, a jedinečné 
táborové zážitky prostredníctvom národných táborov pre nevidiace deti. 
 

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

 

          2. 6. – 23. 6. – kazateľ R. Lacika je na dovolenke 
        10. 6. – 12. 6. – kazateľ O. Popovič je na víkende duchovnej obnovy  
        24. 6. – 26. 6. – kazateľ R. Lacika je na Áčku 

 

   Zborové oznamy 
 

Zborový guláš 
Dňa 3. júla 2016 sa uskutoční zborový guláš. Všetci ste srdečne pozvaní. 
Miesto: Ťahanovce a čas: 9.00 hod. Pozvite aj svojich priateľov. 
 

Víkend duchovnej obnovy  
10. 6. – 12. 6. 2016 sa uskutoční víkend duchovnej obnovy. Bližšie info podá 
br. Popovič. 
 
Krst 
Dňa 18. 6. 2016 o 19.00 h. na Tajovského 8 budeme mať slávnosť svätého 
krstu. Všetci ste srdečne pozvaní. 
 

Návšteva z Maďarska 
V sobotu 25. 6. 2016 budeme mať návštevu z Maďarska zo Sátoraljaújhely. Všetky zbory budeme 
mať spoločné zhromaždenie na Tajovského 8. 
 
 
 
 

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 

 
 

  4. 6. 11. 6. 18. 6. 25. 6. 

Piatok 
(Košice 1) 

19:00 Lefkovitš S. Petruš P. 
Krst  

Popovič O. 
Byrtus B. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Popovič O. VP 

Popovič O. 
Saraka A. 

Balogová L. 
Kern B.  
Kern B. 

Kormos E. 
Kormos E. 

Košice 2 9:30 Kažová I. Butala J. Kolesár F. KE 1 

Poproč 9:00 Duchoňová A. Pôda L. Duchoňová A. KE 1 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
KE VP Ulrichová I. KE 1 KE 1 

Západy slnka: 
 

03. 06. 20:31 
10. 06. 20:37 
17. 06. 20:40 
24. 06. 20:42 

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

com/calendar.asp 

a platia pre geografickú 

polohu mesta Košice. 


