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Pred niekoľkými tisícročiami vyjadril Dávid 

svoju najhlbšiu túžbu týmito slovami: 
„Ako jeleň dychtí po bystrinách, tak moja 

duša túži po tebe, Bože” (Žalm 42,2)   
Väčšina ľudí zakúša chvíle, keď cítia, že 

potrebujú  niečo nové, čo by upokojilo ich smäd 
po tom, čo im chýba. Akási nedefinovateľná 
prázdnota, neuspokojená duchovná túžba  svedčí 
o skutočnosti, že Boh vložil  do nášho srdca  
niečo, čo naše pozemské bytie presahuje. Je to 
túžba po večnosti. Naša radosť nemôže byť 
dokonalá, pokiaľ sa naše hľadanie neskončí 
úspešne a nenavrátime sa „domov“. 

Ako ale nájdeme cestu späť? Kristova 
odpoveď na túto najdôležitejšiu otázku nie je 
zložitá. Je pochopiteľná a prijateľná pre všetkých 
ľudí, pre jednoduchších, ako aj pre tých 
hĺbavejších.  Je vyjadrená týmito slovami: „Ale 
všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa 
deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno” 
(Ján 1.2) 

Teda všetci tí,  ktorí  svoju minulosť s pádmi 
a zlyhaniami,  budúcnosť s plánmi, túžbami či 
obavami vložia s dôverou do Ježišových rúk sa 
naplnia slová ktoré On zasľúbil. 

 V knihe Cesta ku Kristovi sa o tomto  
zasľúbení dočítame toto: „Nemôžeš odčiniť svoje 
už spáchané hriechy. Nemôžeš si zmeniť srdce 
a stať sa svätým. Boh však sľubuje, že to všetko 
pre teba vykoná prostredníctvom Krista.  

 
A ty veríš tomuto sľubu. Vyznávaš svoje 

hriechy a odovzdávaš sa Bohu. Chceš mu slúžiť. 
Len čo to urobíš, Boh splní  slovo, ktoré ti dal. Ak 
veríš zasľúbeniu – ver, že ti odpustil a očistil ťa, – 
Boh svoj sľub splní a ty si uzdravený práve tak, 
ako keď Kristus dal ochrnutému moc chodiť, len 
čo ten uveril, že je uzdravený. Ak veríš, je to tak. 
Nečakaj, kým pocítiš, že si uzdravený, ale povedz: 
„Verím tomu, je to tak, a to nie preto, že to cítim, 
ale preto, že to Boh zasľúbil.“(EGW. Cesta ku 
Kristovi, str.51 angl.) 

Iba Kristovo evanjelium ponúka takúto cestu 
ku spáse. Iné náboženské systémy žiadajú od 
ľudí, aby sa pozdvihli svojou vlastnou silou. Ale 
keď prichádza Ježiš Kristus, sám nás dvíha 
k Bohu. Jeho celý život, smrť ako aj vzkriesenie 
bol dôkazom toho, čo bolo predzvedené vo 
význame  jeho mena: „ ...a nazveš jeho meno 
JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich 
hriechov”.(Mat 1,21) 

Aj my môžeme zažiť upokojujúcu skúsenosť, 
že sme spoznali Krista. Pretože  spoločenstvo 
s ním otvára cestu k vnútornému pokoju, ON je 
zdrojom nášho šťastia, našej budúcnosti. Jeho 
slová sú stále aktuálne a majú aj pre teba stále 
osobný význam, rovnako ako pre ľudí pred 
dvadsiatimi storočiami. On je ten, ktorý 
odstraňuje strach. Dáva nádej do budúcnosti. 
V ňom môžeš nájsť odpoveď na najväčšie 
a najpálčivejšie  otázky tvojho života. 

                                                         

                                             S prianím Božieho vedenia, váš kazateľ 
                                                                                                                                     

  Oliver Popovič 

9 



strana  č. 2 

 

 

„Syn človeka 

neprišiel 

preto, aby 

jemu slúžili, 

ale aby on 

slúžil a dal 

dušu ako 

výkupné za 

mnohých„        
    
 
 

        Matúš 20,28 
 
 

 
 

 
 

Boh je zdrojom života, svetla a radosti vesmíru. Ako 
svetelné lúče zo slnka a potoky vody prúdiace zo živého zdroja, 
tak z neho vychádzajú požehnania pre všetky bytosti, ktoré 
stvoril. A v ktoromkoľvek srdci je Boží život, prejaví sa to 
skutkami lásky a požehnania voči iným.  

Náš Spasiteľ mal vždy radosť, keď mohol pozdvihnúť a 
zachrániť padlých ľudí. Preto bez ohľadu na vlastný život 
vytrpel kríž a pohrdol pohanením. Aj anjeli majú stále na zreteli 
šťastie iných. V tom spočíva ich radosť. To, čo by sebecké srdcia 
pokladali za ponižujúcu službu úbohým a všestranne mravne i 
spoločensky poníženým ľuďom, práve to je dielom bezhriešnych 
anjelov. Duch Kristovej sebaobetavej lásky je duchom neba a 
samou podstatou jeho blaženosti. Kristovi nasledovníci budú 
vlastniť tohto ducha a konať toto dielo.  

Keď je v srdci Kristova láska, nemôže v ňom zostať utajená 
práve tak, ako nemožno utajiť príjemnú vôňu. Posväcujúci vplyv 
lásky pocíti každý, s kým prichádzame do styku. Kristov duch v 
srdci sa podobá prameňu na púšti, ktorý osviežuje smädných a v 
hynúcich prebúdza túžbu po vode života.  

Láska k Ježišovi sa prejaví v túžbe pracovať tak, ako pracoval 
on pre požehnanie a povznesenie ľudstva. Naplní nás súcitom s 
trpiacimi a prebudí našu ohľaduplnosť a nežnosť voči všetkým 
tvorom, o ktoré sa stará náš nebeský Otec. 

Spasiteľov pozemský život sa nevyznačoval pohodlím či 
sebeckým záujmom o seba, ale vytrvalým, obetavým a 
neúnavným úsilím o spásu hynúceho ľudstva. Od jasieľ po 
Golgotu šiel cestou sebazapierania a nevyhýbal sa neľahkým 
povinnostiam, namáhavým cestám ani vyčerpávajúcej práci a 
starostiam. Povedal: „Syn človeka neprišiel preto, aby jemu 
slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých„. 
Matúš 20,28. To bolo hlavným cieľom jeho života a všetko 
ostatné bolo druhoradé a nepodstatné. Konať Božiu vôľu a 
dokonať Pánovo dielo bolo mu jedlom i nápojom. V jeho úsilí 
nemalo miesto vlastné ja ani sebecký záujem.  

Účastníci Kristovej milosti ochotne prinesú akúkoľvek obeť, 
aby tí, za ktorých zomrel, mohli získať nebeský dar. Vynaložia 
všetko úsilie, aby svojím životom robili svet lepším. Tento duch 
je neklamným plodom skutočne obráteného človeka. Len čo 
človek príde ku Kristovi, rodí sa v ňom túžba oznámiť iným, 
akého vzácneho priateľa našiel v Ježišovi. Spásna a posväcujúca 
pravda nemôže zostať zavretá v jeho srdci. Ak nosíme rúcho 
Kristovej spravodlivosti a tešíme sa z prítomnosti jeho Ducha, 
nebudeme môcť mlčať. Ak sme okúsili a videli, že Pán je dobrý, 
budeme mať o čom hovoriť. Budeme k nemu pozývať iných, 
ako keď Filip našiel Spasiteľa. Vynasnažíme sa predstaviť im 
Kristov pôvab a neviditeľné skutočnosti budúceho sveta. 
Pocítime mocnú túžbu ísť Ježišovou cestou. 

                                                                                                                             
                Cesta ku Kristovi 51 -52
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

ADRA poskytuje vzdelanie vysídleným Iračanom v Kurdistane 
Násilie v Iraku spôsobilo vysídlenie viac ako 3 miliónov ľudí, z ktorých 50 percent utieklo do kurdských 
gubernií na severe Iraku, kde pôsobí Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj (ADRA). 
Už viac ako šesť mesiacov ADRA pôsobí v Tábore IDP v Baharke a poskytuje služby pre rodiny, ktoré 
utiekli z bojových oblastí v Iraku. Programy ADRA sa zameriavajú na neformálne vzdelávane, ochranu a 
obnovu živobytia pre najviac ohrozené rodiny v tábore. 
Agentúra tiež poskytuje jedno výživné jedlo pre každé zúčastnené dieťa a organizuje rekreačné aktivity 
pre 400 detí. Medzi detské rekreačné aktivity patria športové podujatia, súťaže v kreslení, hudba a hry, 
atď. 
UNICEF poskytuje stany pre vzdelávanie a vhodné priestory, ktoré umožnia zamestnať deti 
konštruktívnym a bezpečným spôsobom. 
 
Lídri v Malajzii zorganizovali prázdninovú Biblickú školu s cieľom posilniť evanjelizáciu dospelých 
Nedávna evanjelizačná séria v štáte Sarawak, v Malajzii poskytla jedinečnú zmenu v službe deťom. Keď 
sa cirkevní pracovníci v mestečku Kampung Simboh pripravovali na evanjelizačnú sériu, ktorá sa mala 
konať 2.-8. augusta, ich pôvodný plán bol zameraný na dospelých. Avšak čoskoro si uvedomili, že je 
potrebné sa zamerať aj na deti, s cieľom získať väčší záber na rodiny v okolitých oblastiach. 
A ako deti zareagovali? Na prvú prednášku prišlo 89 detí. Zdalo sa, že téma "Deti Kráľa - kráľovské 
dobrodružstvo", deti fascinovala. V tomto programe sa deti mohli učiť prostredníctvom hier, remesiel a 
interaktívnych príbehov. 
Návštevnosť Biblickej školy každý večer stúpala a v piatok večer dosiahla počet 135 detí. V sobotu ráno 
prišlo 179 detí, keďže mnohí pravidelní účastníci priviedli so sebou priateľov a príbuzných. 
Na záver evanjelizačných prednášok bolo pokrstených celkom 69 ľudí a organizátori pochopili, že 
program zameraný na celú rodinu s osobitným dôrazom na deti môže byť dôležitým nástrojom v 
nábožensky rozmanitých oblastiach. 
Kampung Simboh sa nachádza asi 23 kilometrov od misijného centra v meste Kuching v štáte Sarawak. 
Malajzia je prevažne islamská krajina, ale sú v nej slobodne praktizované aj náboženstvá ako budhizmus, 
hinduizmus, sikhizmus, rôzne čínske náboženstvá, domorodé náboženstvá a kresťanstvo. V Malajzii žije 
viac ako 23 miliónov obyvateľov. Cirkev adventistov tam má 28 zborov a viac ako 5500 členov. 
 
Adventisti vo východnej Venezuele zorganizovali historické týždňové podujatie  
1. až 9. augusta, 2015 Cirkev adventistov siedmeho dňa v Caracase, vo Venezuele, zmobilizovala tisícky 
svojich členov, ktorí poskytli úsmev, priniesli nádej, skrášlili parky, a ponúkli pomoc desiatkam ľudí v 
uliciach a komunitách vo východnej časti krajiny. Bola to tretia takáto udalosť v priebehu niekoľkých 
rokov. 
Predstavitelia cirkvi vyzývali k najkomplexnejšej službe pre komunitu v Caracase a v ďalších 28 
východných mestách v krajine. Viac ako 12.000 dobrovoľníkov si vzalo voľno z práce a vzdali sa svojho 
programu, aby sa dotklo životov viac ako 200.000 osôb. 
Počas tejto historickej iniciatívy, tisícky mladých i starých adventistov darovali 1.295 litrov krvi, zasadili 
desiatky stromov, ponúkli bezplatné zdravotné vyšetrenie, organizovali zdravotné expo, navštívili chorých 
v nemocniciach a priniesli úsmev tým, ktorí sú v domoch s opatrovateľskou službou, upratali parky a 
mestské ulice. Matky tiež darovali svoje materské mlieko. 
Členovia Cirkvi tiež klopali na dvere, modlili sa, roznášali letáky, čistili pláže, organizovali zber šatstva, 
zúčastnili sa pochodu 5K po hlavných uliciach, ponúkli kadernícke služby, teplé jedlá pre bezdomovcov, 
učili tisícky detí v prázdninovej Biblickej škole, zúčastnili sa na kampani za ukončenie násilia páchaného 
na deťoch, a na ďalších aktivitách. 
Akcia pritiahla pozornosť viac ako 70 médií, vrátane štátnej televízie, rozhlasových staníc, tlačených 
médií a sociálnych médií. Cirkevná televízia Esperanza TV Venezuela informovala o denných aktivitách 
na on-line kanáli. 
Východo-Venezuelská únia je jedným z dvoch veľkých cirkevných regiónov vo Venezuele, kde žije viac 
ako 146.400 adventistov siedmeho dňa, ktorí sa schádzajú v 539 zboroch a v 275 zhromaždeniach. V 
západnej časti krajiny pôsobí západo-Venezuelská únia. 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  
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Program pobožností na september 2015 

 

   Zborové oznamy 
 

Zmena začiatku piatkových pobožností 
V mesiaci september sa začiatok piatkových pobožností presúva na 
18.00 hod. 
 

Krst 
Dňa 11. 9. budeme mať slávnosť svätého krstu na Bukovci. O 17.00 

hod. budeme mať pobožnosť na Tajovského 8 a po pobožnosti sa 

k samotnému aktu krstu presunieme na Bukovec. 
 

Prednášky Zjavenie Jána 
Dňa 16. 9. o 17.00 hod. na Hlavnej 68 po prázdninách pokračujú 
prednášky pre priateľov z knihy Zjavenie. 
 

Východná Vysoká 
11. – 13. 9. sa uskutoční mládežnícka akcia Východná Vysoká. Téma: Žiješ v simbióze? 

Miesto konania je Dom Henryho Dunata, Mlynčeky.  
 

1. Konferencia žien 
25. – 27. 9. sa uskutoční v Račkovej doline 1. konferencia žien. Prvá konferencia žien nesie 

názov Štyri ročné obdobia alebo Všetko má svoj čas. Touto témou nás prevedie Mgr. 

Milena Mikulková, lektorka zručností pre život. Viac info na www.casd.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 
 

Druhý kazateľ: Rastislav Lacika 
Telefón: 055 3813 095, Mobil: 0917 207 073 
e-mail: rastislavlacika@gmail.com 

 
 

  5. 9. 12. 9. 19. 9. 26. 9. 

Piatok (Košice 1) 18:00 Popovič O. 
17:00 Byrtus S. 

Krst 
Saraka L. Byrtus B. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Lacika R. 
Lacika R. 

Popovič O. VP  
Popovič O. 

Škrla M.  
Škrla M. 

Saraka A. 
Kažová I. 

Košice 2 9:30 Popovič O. Lacika R. Butala J. Pôda L. 

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

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Ulrichová I. Hreňo M. ------------- Lacika R. 

Západy slnka: 
 

04. 09. 19:19 
11. 09. 18:59 
18. 09. 18:44 
25. 09. 18:29 

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

com/calendar.asp 

a platia pre geografickú 
polohu mesta Košice. 


