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Program pobožností na december 2020 

 
5.12. – R. Lacika – Rankovce  
26.12. – R. Lacika – Dovolenka  

 

   Zborové oznamy 
 
Zborová knižnica  
Knižnicu môžete navštíviť vždy v stredu po telefonickom dohovore na 
čísle mobilu: 0918 093 301. 
Internetová stránka zborovej knižnice je: www.krestanska-kniznica.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

  05. 12. 12. 12. 19. 12. 26. 12. 

Košice 1 9:00 
15:00 

Balogová L. Pôda L. Lacika R. VP  Popovič O. 

Košice 2 9:00 Butala J. Kmecová M. Popovič O. Kažová I. 

Poproč 9:00 Duchoňová A. Popovič O. VP Duchoňová A. Ulrichová I. 

Čakanovce 9:00 
13:30 

Popovič O. Lacika R. VP Balog O. Balog O. 

Západy slnka: 
 

04. 12. 15:40 
11. 12. 15:39 
18. 12. 15:40 
25. 12. 15:43 

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

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 25. ročník   December 2020   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

Mat 5,13 
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej 

dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju 
vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali. 

 
Soľ v našej kuchyni nie je žiadny luxus. 

Telo ju potrebuje práve tak ako vzduch, vodu 
a svetlo. 

 
 Pri nahliadnutí do starých obchodných 

zmlúv zistíme, že niekdajšia vrchnosť bola 
zodpovedná za obstarávanie soli pre všetkých 
svojich poddaných. Medzi Indmi a 
anglickými pánmi, ktorí v minulosti Indii 
vládli, došlo kvôli soli k takzvanej „soľnej 
vojne“. 

 
 Verní hugenoti sa dostali do nesmiernych 

ťažkostí, pretože vláda im odoprela dodať 
soľ. A tak to bola soľ, ktorá ovplyvnila 
dejiny niektorých národov. Nie je síce 
uvádzaná na žiadnom jedálnom lístku, ale 
beda, keby niekde chýbala! 

 
 Pán Ježiš povedal svojim 

nasledovníkom: „Vy ste soľ zeme.“ Nie ste 
pre svet cukrom, šľahačkou alebo zákuskom, 
ale soľou. Kde chýba soľ, tam sa skazia aj 
najlepšie potraviny. Podľa Ježišovho výroku, 
ľudia potrebujú soľ, ktorá chráni pred 

skazou. Kde táto soľ chýba, je ohrozený 
vzťah medzi mužom a ženou, medzi mladým 
a starým, medzi majstrom a učeníkom aj 
medzi priateľmi. 

 
 Je pozoruhodné, že Pán Ježiš nepovedal: 

„Vy ste soľou pre zbor a pre kresťanstvo“, 
ale kresťanom určil úlohu soli pre svet. 

 
 Soľ sa uplatní len vtedy, keď sa dostane 

von zo soľničky. Ak zostane v nej, zvlhne a 
stvrdne, a tak vznikne dvojaká škoda: pre soľ 
i pre svet. Veď svet potrebuje soľ a soľ 
potrebuje svet. „Súkromná zbožnosť“ bude 
skôr alebo neskôr smiešna, bude pošpinená a 
pošliapaná.  

 
Úlohou soli je trpieť. Musí byť 

pripravená ochutiť studený aj horúci pokrm. 
Pritom sa úplne obetuje. Cirkev, ktorá nie je 
ochotná slúžiť v chlade noci i v horúčave 
dňa, nie je cirkvou Božou. Niekedy si to 
kresťania na tejto zemi zariaďujú celkom 
pohodlne. Obetný dar a službu považujú za 
porážku. Nikdy však nezabudnime, že náš 
Pán prišiel, aby za nás trpel na kríži a nám 
poslúžil k životu. Preto plným právom 
očakáva, že budeme soľou zeme. 
 (Zdroj ZD.) 

 
                                           S prianím Božieho vedenia, 
 

 váš kazateľ,  Rastislav Lacika 
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        Iz 55,7 
 
 
 
 

 
Niektorí ľudia si myslia, že najprv musia obstáť v skúške a tým 

dokázať Pánovi, že sa zmenili, a len potom môžu prosiť o jeho 
požehnanie. Oni však smú o toto prosiť už teraz. Vo svojich 
slabostiach potrebujú pomoc Kristovho ducha a jeho milosti, inak 
nemôžu odolať zlu. Ježiš nás rád prijme takých, akí sme, hriešnych, 
bezmocných, závislých. Smieme prísť vo všetkej svojej slabosti, 
nerozvážnosti, hriešnosti a kajúcne mu padnúť k nohám. Objať nás 
náručím lásky, obviazať nám rany a zbaviť nás každej nečistoty – to 
patrí k jeho sláve. 

Práve tu sa však tisíce dopúšťajú rovnakej chyby: neveria, že Ježiš 
im odpúšťa osobne, jednotlivo. Neberú Boha za slovo. Tí, čo spĺňajú 
podmienky, majú prednosť poznať sami na sebe, že odpustenie je 
zadarmo ponúknuté za každý hriech. Nepochybujte teda, či Božie 
zasľúbenia platia aj pre vás. Sú pre každého kajúcneho hriešnika. 
Prostredníctvom slúžiacich anjelov Kristus dáva moc a milosť 
každému veriacemu človekovi. Nikto nie je taký hriešny, aby v 
Ježišovi, ktorý zomrel za nás, nemohol nájsť silu, čistotu a 
spravodlivosť. Kristus chce ľudí zbaviť hriechom poškvrnených a 
znečistených šiat a zaodiať ich čistým rúchom spravodlivosti. Nabáda 
ich teda k životu, a nie k smrti. 

Boh nezaobchádza s nami ako jeden smrteľník s druhým. Zmýšľa 
o nás láskavo a súcitne. Hovorí: „Nech bezbožný opustí svoju cestu a 
muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby 
sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa.“ 
„Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno.“ 
Izaiáš 55,7; 44,22. 

On nenávidí hriech, ale miluje hriešnika a v Kristovej osobe dal 
sám seba, aby všetci, ktorí chcú, mohli byť zachránení a v kráľovstve 
slávy mali večný život. Ani by sa to už nedalo mocnejšie a nežnejšie, 
než tak, ako sa on rozhodol vyjadriť nám svoju lásku. Hovorí: „Či 
zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého 
zrodila? Keby aj ony pozabudli, ja na teba nezabudnem.„ Izaiáš 
49,15. 

Ak pochybuješ a máš strach, nezúfaj, pretože Ježiš žije, aby sa za 
nás prihováral. Ďakuj Bohu za dar jeho drahého Syna a pros, aby 
jeho smrť za teba nebola márna. Duch ťa nabáda dnes a ty smieš ísť 
k Ježišovi a smelo ho žiadať o požehnanie. 

Pri čítaní zasľúbení pamätaj, že sú výrazom nevýslovnej lásky a 
zľutovania. Veľké srdce večnej Lásky sprevádza hriešnika 
bezmedzným súcitom. „V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, 
odpustenie hriechov.“ Efezským 1,7. Áno, len ver, že Boh je tvojím 
pomocníkom. On chce v človekovi obnoviť svoj mravný obraz. Keď 
k nemu prichádzaš s vyznaním a pokáním, on prichádza k tebe s 
milosrdenstvom a odpustením. 
 

 Cesta ku Kristovi str. 36 - 38
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Nový začiatok pre kosovský zbor v Prištine 
Kosovské mesto Priština s počtom obyvateľov asi 250 000 je jedno z najmladších v Európe. Priemerný vek jeho 
obyvateľov je 25 rokov, väčšinu tvoria kosovskí Albánci. Aj keď je sloboda viery a svedomia výslovne zaručená v štátnej 
ústave, kresťanstvo má malé zastúpenie. 
Miestni členovia adventistického spoločenstva starnú a je ich málo - ale svojho záväzku byť majákom nádeje sa stále 
držia. V poslednej dobe hľadajú nový účel pre svoju zborovú budovu, ktorá je každý týždeň otvorená len na pár hodín 
pre sobotnú bohoslužbu. 
Od januára 2021 prichádza do Prištiny nová príležitosť, pretože k nim prichádzajú pracovníci organizácie Adventist 
Frontier Mission (AFM) z Brazílie. Plán zahŕňa vytvorenie detského opatrovateľského centra, kurzy angličtiny, zdravotné 
kurzy a vytvorenie študijných skupín Discover Bible. Konečným cieľom je založiť v meste nové domáce zbory, ktorých 
centrom bude zborová budova. 
Nové stredisko prinesie pridanú hodnotu do života cirkvi v Prištine. Vďaka plánu otvoriť dvere modlitebne väčšinu dní v 
týždni sa bohoslužobná budova stane aj slúžiacou budovou. 
„To je dobrá správa pre cirkev aj pre komunitu,“ povedal Dr. Conrad Vine, prezident organizácie Adventist Frontier 
Missions. „Som rád, že sme dokázali nadviazať partnerstvo s transeurópskou divíziou, aby sme podporili plán únie pre 
juhovýchodnú Európu priniesť nádej a uzdravenie obyvateľom Prištiny.“ 
 
Zbor v meste Žlté Vody na Ukrajine rozdáva ľuďom duchovný chlieb 
Začiatkom októbra sa zbor v ukrajinskom meste Žlté Vody obrátil na vedenie mesta so žiadosťou postaviť stan na 
distribúciu literatúry. Zbor sa za to modlil a mestské úrady vydali povolenie na 3 miesta. 
Zbor dostal povolenie postaviť stany v blízkosti obchodov 50 a 9. Členovia rozložili stan aj v blízkosti stánku s chlebom a 
teraz každú sobotu ľudia dostávajú okrem chleba fyzického aj chlieb duchovný. 
Zborové spoločenstvo sa pustilo do práce s nadšením. Každú sobotu sa koná špeciálne modlitebné stretnutie za ľudí a 
literatúru. Starší zboru Jevgenij Suvorov odvádza skvelú prácu. 
Do práce sa zapojili aj Pathfinderi. Distribuujú detskú literatúru a brožúry a pozývajú deti na kurzy v ich klube. Stany 
pritiahli veľký záujem obyvateľov regiónu. Začali sa objavovať pravidelní čitatelia. Predajcovia v okolitých obchodoch už 
netrpezlivo očakávajú stan, aby si aj oni mohli niečo prečítať. Všetky časopisy a brožúry sú opatrené adresou zboru s 
uvedením času bohoslužieb. 
Zbor v meste Žlté Vody vyjadruje hlbokú vďačnosť veriacim z Krivého Rohu za pomoc a finančnú podporu pri rozvoji 
služby. Zbor teraz plánuje otvorenie mobilnej knižnice s podávaním bylinkových čajov, ako aj vytvorenie „modlitebnej 
skrinky“, kde sa budú zhromažďovať žiadosti o modlitby. Zbor sa modlí a verí, že čoskoro uvidí ovocie tejto práce. 
 
Rast zborov v Indii 
V roku 1998 neboli v indickom štáte Harijána adventisti siedmeho dňa. V celej oblasti pôsobilo iba niekoľko kazateľov. 
Šírenie Božej lásky tu bolo ťažkou výzvou, ale pre cirkev adventistov to bolo dôležitou prioritou. V spolupráci 
s oddelením cirkvi pre globálnu misiu, spoločnosť Maranatha Volunteers International postavila za dva roky (1998 – 
1999) 37 modlitební. Tieto budovy sa potom stali základňou pre budúci rast v tejto oblasti, ktorá nepozná adventizmus. 
V priebehu rokov tieto budovy umožňovali hlásanie Božej lásky a Cirkev adventistov tu začala získavať členov, čo nie je 
ľahká úloha v nekresťanskej oblasti. Do roku 2003 sa počet členov cirkvi zvýšil na 2 575. Dnes je v štáte Harijána 7 751 
adventistov. Po celom štáte bolo založených ďalších 96 zborov. 
Organizácia Maranatha Volunteers International pôsobí v Indii nepretržite od roku 1998, založila si tu pobočku a buduje 
bohoslužobné a vzdelávacie budovy po celej krajine. V roku 2019 začala Maranatha vŕtať studne s vodou v oblastiach, 
ktoré potrebujú čistú vodu. Celkovo Maranatha postavila v Indii už viac ako 2 400 stavieb. 
 
V latinskej Amerike sa konala online biblická súťaž 
Na území Inter-Americkej divízie sa konala online biblická súťaž Bible Connection 2020. Víťazom sa stal 18-ročný 
Ruben Gustavo Maltez z El Salvadorskej únie. Bol to už 17. ročník danej súťaže. Státisíce detí a mladých ľudí na celom 
území študovali určené biblické knihy v snahe obohatiť svoj duchovný život a podporiť celoživotný návyk študovania 
Písma. 
Maltez s celkovým skóre 900 bodov porazil v tomto ročníku 23 ďalších finalistov. Správne odpovedal na 72 otázok za 15 
minút a 14 sekúnd. Bol ocenený štvorročným štipendiom na Antillean Adventist University v Portoriku. 
27-ročná Luisa Maria Briceño z Juhokolumbijskej únie sa umiestnila na druhom mieste s výsledkom 890 bodov za čas 
18:36. Získala študijné štipendium na adventistickej univerzite v Montemorelos v Mexiku. 
18-ročný Emerson Agustin z Haitskej únie obsadil tretie miesto s celkovým skóre 890 bodov získaných za čas 22:37. 
Dvadsaťštyri finalistov z 24 cirkevných únií v tejto oblasti bolo skúšaných zo znalostí 42 kapitol knihy Jób a tiež 
niekoľkých kapitol z knihy Veľký spor vekov od Ellen Whiteovej. Počas trojhodinového súťažného podujatia finalisti 
odpovedali na 78 otázok s voliteľnou hodnotou 5, 10, 15 a 20 bodov. 
Program veľkého finále zahŕňal piesne, modlitby a duchovné posolstvo predtým, ako finalisti odpovedali na päť kôl 
otázok. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


