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     „...Zistil som, že kvôli tebe ma Pán 

požehnával.“ 1 Moj 30,27 
Ak sa chceš v živote radovať z toho 

najlepšieho čo Boh pre teba má, v Biblii 
existuje princíp, ktorý sa potrebuješ naučiť.  
Ide o princíp  požehnania, ktoré prichádza 
skrze spoločenstvo!  

Biblia hovorí: „Kto chodieva s múdry-
mi, stane sa múdrym ...“ (Príslovia 13:20). 
Príbeh o Izraeli ktorý vstupuje do zasľú-
benej zeme nás učí, že môžeme byť v 
spoločenstve s takými ľuďmi ako bol Jozua 
a Kálef, ísť a ovládnuť krajinu, alebo sa 
potulovať s ostatnými desiatimi vyzve-
dačmi, ktorí uverili, že to nie je možné 
urobiť, a zomreli v púšti... 

 Keď Jozef vstúpil do Putífarovho 
domu, priniesol so sebou úžasné požeh-
nanie. Keď šiel do faraónovho paláca, 
prinieslo to prosperitu celému národu. 

 Keď sa chcel Jákob vrátiť späť k 
svojej vlastnej rodine, Lában, jeho svokor, 
povedal: „Kiež by som získal tvoju priazeň! 
Zistil som, že kvôli tebe ma Pán požeh-
nával“ (1. Mojžišova 30:27).  

Cirkev vo Filipách bola s Pavlom v 
dlhodobom „partnerskom” vzťahu v šírení 

evanjelia. Podporovali ho finančne a on im 
zase slúžil duchovne. Píše: „ 3 Ďakujeme 
svojmu Bohu pri každej rozpomienke na 
vás 4 vždycky v každej svojej prosbe za vás 
za všetkých s radosťou prosiac 5 vzhľadom 
na vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa 
až doteraz...“ (Filipským 1,3-5).  

A aká bola ich odmena? Pavol hovorí: 
„... veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci 
máte účasť na mojej milosti ...“ 
(Filipským 1,7). Toto slovo „milosť“ 
jednoducho znamená a zahŕňa „všetky 
Božie zdroje, ktoré kedy budeš potre-
bovať“. 

 Aké úžasné! Pavol to získal od Ježiša a 
Filipenskí to zase získali od Pavla. Nauč sa 
rozoznávať tých, ktorí chodia v Božom 
požehnaní, a dostaň sa do ich blízkosti.  

Stráň sa tých, ktorí spôsobujú rozkol, 
pochybnosti, smútok či strach.  Všímaj si, 
uč sa a načúvaj, buď v blízkosti tých,  ktorí 
sú zdrojom trvalého Božieho pokoja a 
optimizmu, lásky, požehnania a múdrosti.  

Skrze takéto spoločenstvo získaš 
skutočné požehnanie! 

                                         
 
                                                                               Váš kazateľ, Oliver Popovič 
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 „Ak 
nejete 
telo 
Syna 
človeka 
a 
nepijete 
jeho krv, 
nemáte 
života v 
sebe.„   
 
 
 
 
 
 

          Ján 6,53 
 
 
 

 
 

Pri uvažovaní o Spasiteľových prednostiach zatúžime 
po úplnej zmene a obnove podľa obrazu jeho čistoty, aby 
sme sa mohli podobať Tomu, koho uctievame. Čím viac 
budeme premýšľať o Kristovi, tým viac budeme o ňom 
hovoriť iným ľuďom a predstavovať ho svetu.  

Biblia nebola napísaná len pre učencov, určená je 
najmä obyčajným ľuďom. Veľké spásne pravdy sú jasné 
ako deň a nikto sa nezmýli ani nezablúdi, iba ak tí, čo sa 
riadia vlastným prízemným úsudkom namiesto jasne 
zjavenej Božej vôle.  

Nemali by sme prijímať nijaké ľudské svedectvo o 
tom, čo učí Písmo, ale Božie slová by sme mali skúmať 
sami. Ak dovolíme, aby za nás mysleli iní, naše duševné 
sily ochabnú a ušľachtilé vlohy sa nerozvinú. 
Nedostatkom premýšľania o témach hodných sústredenej 
pozornosti môžeme stratiť spôsobilosť pochopiť hlboký 
význam Božieho slova. Naše rozumové schopnosti sa 
umocnia skúmaním vzťahu jednotlivých tematických 
úsekov Písma, porovnávaním jedného textu s druhým a 
jednej duchovnej pravdy s druhou.  

Nič tak nezveľadí rozumové schopnosti ako štúdium 
Písma. Žiadna iná kniha tak nepovznesie myšlienky ako 
obsažné pravdy Písma. Keby ľudia študovali Božie slovo, 
ako by mali, zmýšľali by veľkoryso, mali by ušľachtilý 
charakter a boli by pevní vo svojich zámeroch a zásadách. 
S tým sa dnes stretávame už len veľmi zriedka.  

Z unáhleného prístupu k Písmu býva len malý úžitok. 
Človek môže prečítať celú Bibliu, a predsa nezachytí jej 
krásu a nepochopí jej hĺbku a skrytý význam. Štúdium 
určitej časti, kým nie je jasný jej zmysel a zrejmý jej vzťah 
k plánu spasenia, má väčšiu cenu, než prečítanie mnohých 
kapitol bez určitého zámeru a bez získania pozitívneho 
poučenia. Bibliu mávaj pri sebe. Keď máš príležitosť, čítaj 
ju a jej texty sa uč naspamäť. Aj cestou za svojimi 
povinnosťami alebo naspäť domov si môžeš prečítať určitú 
stať, uvažovať o nej, a tým si ju utvrdiť v mysli...  
                                
                                             

             EGW. CK, str. 60.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Veľká evanjelizácia v Rumunsku a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu 
Niekoľko dní po tom, čo skončila historická evanjelizačná kampaň v Rwande, sa adventistickí lídri stretli v Rumunsku kvôli 
príprave veľkej evanjelizačnej série, ktorá sa bude konať na začiatku roka 2017 po celom Rumunsku a v štátoch bývalého 
Sovietskeho zväzu. 
Predseda cirkvi Ted Wilson sa stretol so 400 rumunskými kazateľmi a so zástupcami Inter-Európskej divízie a Euro-Ázijskej 
divízie v konferenčnom centre v malebnom pohorí Sedmohradska. Wilsona sprevádzal Duane McKee, špeciálny asistent pre 
program „Totálne zapojenie členov“ a riaditeľ oddelenia Sobotnej školy a Osobnej služby Cirkvi adventistov. 
Totálne zapojenie členov – program, ktorého jadrom je aktívna účasť každého člena cirkvi na pozývaní ľudí k Ježišovi – sa podľa 
vedúcich predstaviteľov cirkvi ukázal ako kľúč k úspechu na májovej evanjelizácii, ktorá prebiehala na 2.227 miestach v Rwande. 
V dôsledku tejto evanjelizácie bolo k minulému týždňu pokrstených 98.298 ľudí, čím sa počet členov cirkvi v tejto africkej krajine 
zvýšil na viac ako 818.000 ľudí (Rwanda má 11.8 millióna obyvateľov). 
V Rumunsku má Cirkev adventistov s.d. 66.385 členov, ktorí sa schádzajú v cca 1.100 zboroch. 
Evanjelizačné stretnutia budú prebiehať na 2.000 až 2.500 miestach od 10. do 25. februára 2017 po celom Rumunsku, ktoré je 
súčasťou Inter-Európskej divízie. Okrem toho budú ďalšie stovky miest na území susednej Euro-Ázijskej divízie, ktorá zahŕňa 
Rusko, 11 bývalých sovietskych republík a Afganistan, na ktorých budú prebiehať stretnutia vo februári a marci. 
Wilson povedal: "Kazatelia a laickí členovia budú prednášať na stovkách miest po celom Rumunsku". Wilson má v úmysle, 
podobne ako v Rwande, viesť jednu sériu evanjelizačných stretnutí aj v Rumunsku. K prednášaniu budú tiež pozvaní zamestnanci 
Generálnej konferencie a ďalší cirkevní pracovníci podobne ako v Rwande, povedal McKee. 
Wilson navštívil rumunský prezidentský palác, kde ho privítali dvaja vysokí štátni činitelia: Sergiu Nistor, prezidentský poradca pre 
kultúru, náboženské záležitosti a národné jubilejné aktivity, a Diana Lorena Păun, štátny poradca v oblasti verejného zdravia. 
Na stretnutí Nistor ocenil rozvoj adventistických vzdelávacích a zdravotníckych systémov v krajine a hovoril konkrétne o plánoch 
na vybudovanie prvej Adventistickej nemocnice v Rumunsku. Cirkevní predstavitelia dúfajú, že čoskoro predstavia plány na 
vybudovanie adventistickej nemocnice v Târgu-Mores. 
Wilson apeloval na členov cirkvi po celom svete, aby sa na modlitbách pripojili k cirkevným vedúcim v Rumunsku. 
"Ja sa budem modliť, aby táto masívna evanjelizačná kampaň s totálnym zapojením členov bola Bohom prehojne požehnaná 
a aby padal neskorý dážď," povedal pre Adventist Review. "Mohlo by to byť opätovné zapálenie adventistickej evanjelizačnej 
horlivosti v Európe!" 
 

V Indii súd odmietol preplánovať sobotňajšie skúšky 
Dňa 15. júna 2016 indický súd zamietol návrh adventistov siedmeho dňa preplánovať skúšky zo soboty na iný deň, a ako dôvod 
uviedol nedostatok biblických dôkazov, že sobota je sabat a skutočnosť, že indická vláda nemá sobotu na zozname oficiálnych 
sviatkov. 
Juho-centálna indická únia a študent Justin Josh na súde napadli rozhodnutie miestnej vlády v juhozápadnom indickom štáte 
Karnataka o konaní prijímacích skúšok na vysoké školy, ktoré boli naplánované vždy na sobotu: 2. júla a 9. júla. 
Navrhovatelia podľa médií uviedli, že naplánovaním skúšok na sobotu štát porušil ústavné právo adventistických študentov na 
slobodu náboženstva, a súdu vysvetlili, že adventisti zachovávajú sobotu od západu slnka v piatok do západu slnka v sobotu po 
celý rok a v tento deň sa nezaoberajú prácou. 
Sudca Aravind Kumar povedal, že právo slobodne vyznávať, praktizovať a propagovať náboženstvo podľa článku 25 (1) indickej 
ústavy podlieha ustanoveniam o verejnom poriadku, morálke, zdraví a iným ustanoveniam. 
Cheluvaraju Ramaswamy, výkonný tajomník juho-centálnej indickej únie, povedal, že cirkev sa proti rozhodnutiu odvolá. 
"Podáme odvolanie a poukážeme súdu na názvy dní, ako sú uvedené v Biblii," povedal Ramaswamy. "Prosím, aby ste na nás 
pamätali na svojich modlitbách." 
 

Zomrel evanjelista C.D. Brooks 
Charles D. Brooks, jeden z popredných adventistických evanjelistov 20. storočia, zomrel. Dňa 5. júna o 4:30 hod. ráno podľahol 
rakovine pankreasu v Marylande v USA. Dožil sa 85 rokov. 
Brooks konal a viedol misijnú službu, ktorá vyústila do viac ako 15.000 krstov na šiestich kontinentoch a bol známy pre svoje 
inovatívne metódy používania nových médií na šírenie evanjelia, vrátane televíznej spoločnosti Breath of Life, kde Brooks slúžil 
ako zakladajúci rečník 23 rokov. 
Ted Wilson, predseda Cirkvi adventistov, označil Brooksa za "významného a veľmi milovaného činovníka v Cirkvi adventistov 
siedmeho dňa." "Bol to veľmi oddaný a úspešný evanjelista a biblický kazateľ. Starší Brooks miloval Pána, jeho prorockú cirkev 
a adventné posolstvo. On a jeho skvelá manželka Walterene dynamicky ovplyvnili doslova tisíce a tisíce ľudí na celom svete. 
Starší Brooks bol veľkým povzbudením aj pre mňa osobne," povedal Wilson. Cirkev je veľmi zarmútená touto hlbokou stratou," 
povedal Wilson. "S veľkou nádejou hľadíme na Ježišov skorý príchod, kedy brata Brooksa uvidíme znova." 
"Ak ste počuli C.D. Brooksa kázať, bol to určite nezabudnuteľný zážitok," napísali autori Benjamin Baker a Harold L. Lee vo svojej 
knihe: C.D.: The Man Behind the Message (2013).  "Jeho zreteľný hlas roztrubuje pravdu s autoritou, akú je možné vidieť za 
dnešnými kazateľnicami len zriedka. Jeho umne pretkané príbehy uchvacujú predstavivosť a prinášajú do srdca presvedčenie.“ 
Autori odhadujú, že svojou službou priviedol ku Kristovi najmenej 15.000 ľudí. 
V roku 1971 sa Brooks stal všeobecným poľným tajomníkom Generálnej konferencie. V roku 1974 bol Brooks požiadaný, aby sa 
stal zakladajúcim rečníkom televíznej spoločnosti Breath of Life (Dych života), ktorá bola založená pre afroamerických divákov. V 
tejto pozícii Brooks viedol tri alebo štyri evanjelizačné kampane každý rok, pričom založil 15 zborov. 
Carlton Byrd, súčasný rečník spoločnosti Breath of Life, povedal: “Keď rozmýšľame o majákoch, často zabúdame na tých, ktorí 
udržiavajú ich svetlo. Pastor C.D. Brooks pracoval na tom, aby svetlo svietilo. Staral sa o plameň pravdy, súcitu a lásky, a táto 
služba navždy zmenila svet. On stelesňoval Ježišove slová: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky 
a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach (Matúš 5,16).”  
"Najpamätnejší okamih pre mňa s týmto veľkým Božím mužom bol, keď som ho nedávno navštívil a hovorili sme o jeho 
zdravotných problémoch. Uistil ma: "Carlton, ak ma Boh chce uzdraviť, uzdraví ma. Ak nie, prijmem Jeho vôľu. Ja viem, v ktorom 
som uveril" (2 Timoteovi 1,12)." 
 

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

 

2. 7. 2016 – Popovič O. - Dovolenka 
24. 7. – 31. 7. 2016 – Popovič  O. – pracovne odcestovaný na Týždni duchovnej obnovy v Sátoraljaújhely (HU)  
10. 7. – 24. 7. 2016 – Lacika R. – pracovne odcestovaný na Camporee 
24. 7. – 31. 7. 2016 – Lacika R. – pracovne odcestovaný na Týždni duchovnej obnovy v Sátoraljaújhely (HU)  
 

Program pobožností na august 2016 
 

 

          24. 8. – 7. 9. 2016 – Popovič O. - Dovolenka 
 

   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. 
 

Roznášanie letákov Košice 
Dňa 14. augusta 2016 o 10:00 h. sa stretneme, aby sme roznášali 
letáky korešpondenčného kurzu v Košiciach. Všetci, ktorí máte 
záujem o túto službu sa stretneme 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 
 

 

  2. 7. 9. 7. 16. 7. 23. 7 30. 7. 

Piatok 
(Košice 1) 

19:00 Lefkovitš S. Lacika R. Popovič O. Samek K. Byrtus B. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Pôda L. 
Kažová I. 

Byrtus S. 
Byrtus S. 

Popovič O. 
Bielik S. 

Samek K. 
Samek K. 

Saraka A. 
Petruš P. 

Košice 2 9:30 Butala J. Lacika R. VP Bielik S. Popovič O. KE 1 

Poproč 9:00 Lacika R. VP Popovič O. Duchoňová A. Marföldy D. 
__________ 

 

Čakanovce 
9:00 
13:30 

Saraka L. Ulrichová I. KE 
__________ 

 
__________ 

 

  6. 8. 13. 8. 20. 8. 27. 8. 

Piatok (Košice 1) 19:00 Popovič O. Lacika R. Petruš P. Lefkovitš S. 

Košice 1 9:00 
15:00 

Saraka A. 
Balogová 

Pôda L. 
Butala J. 

Popovič O. 
Popovič O. 

Lacika R.  
Lacika R. 

Košice 2 9:30 Butala J. Kažová I. Lacika R. Kmec B. 

Poproč 9:00 Lacika R. Popovič O. Čík P. Duchoňová A. 

Čakanovce 9:00 
13:30 

Popovič O. Lacika R. Ulrichová I. Saraka L. 

Západy slnka: 
 

02. 07.      20:41 
09. 07.      20:39 
16. 07.      20:34 
23. 07.      20:27 
30. 07.      20:18 
 

06. 08.      20:08 
13. 08.      19:56 
20. 08.      19:43 
27. 08.      19:30 
 

Údaje o západe slnka  
sú prevzaté z 
http://www.sunrisesunset.
com/calendar.asp 
a platia pre geografickú 
polohu mesta Košice. 


