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Rozmýšľali ste niekedy nad tým, kto zmenil váš 

život? Kto ho ovplyvnil tak, že na neho nemôžete 
zabudnúť? Možno je to vaša manželka, manžel, alebo 
deti. Možno to bol učiteľ, možno niekto z práce. Ja by 
som chcel vašu pozornosť upriamiť na niekoho iného. 
Pred viac ako dvetisíc rokmi Ježiš prišiel prvýkrát na 
túto zem. On zmenil môj život a chce zmeniť aj život 
každého človeka. Prečo zmenil môj život? Pretože 
v biblii je jeden krásny text Ján 3.16: „Veď Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“ 
Prečo zmenil môj život? Pretože Boh nás tak miloval, že 
poslal svojho jediného syna, aby za nás zomrel. Nie je to 
nádherné. Jemu tak na nás záležalo, že bol ochotný prísť 
na túto zem a položiť za nás svoj život. On zomrel za 
moje aj tvoje hriechy. On zmenil môj život. 

Čítal som jeden príbeh, ktorý na mňa veľmi 
zapôsobil. 

Jedna stredoškolská učiteľka v New Yorku sa 
rozhodla odmeniť každého študenta tak, že mu povie, 
akým bol pre svoje okolie prínosom, čo zmenil. 
Každému venovala modrú stužku, na ktorej bolo zlatými 
písmenami napísané: „Zmenil si môj život". 

Potom učiteľka poverila študentov, aby urobili prie-
skum, ktorého úlohou bolo zistiť, ako takéto uznanie 
zapôsobí v spoločnosti. Každému študentovi dala ďalšie 
tri stužky, aby aj oni ďalej rozširovali takýto spôsob 
prejavu vďačnosti.  

Jeden zo študentov zašiel za úradníkom z neďalekej 
firmy a poďakoval mu za to, že mu poradil pri výbere 
povolania. Vzal modrú stužku a pripevnil mu ju na 
košeľu. Potom mu dal zvyšné dve stužky a povedal: 
„Prosím vás, nájdite niekoho, kto si to zaslúži, a 
vyznamenajte ho - dajte mu modrú stužku." 

Ešte v ten deň išiel úradník k svojmu šéfovi. Mimo-
chodom, šéf bol dosť známy svojou mrzutosťou. 
Úradník ho usadil do kresla a povedal mu, že hlboko 
obdivuje jeho geniálne tvorivé schopnosti. Šéf bol veľmi 
prekvapený. Úradník ho poprosil o dovolenie odovzdať 
mu ako darček modrú stužku a pripnúť mu ju na kabát.  

Úradník vzal stužku a pripevnil ju šéfovi na sako, 
priamo nad srdce. Keď mu dával poslednú stužku, 
povedal : „Urobili by ste mi jednu láskavosť? Vezmite si 
ešte túto stužku a poďakujte ňou niekomu. Chlapec, od 
ktorého tieto stužky mám, dostal v škole takú úlohu a my 
máme tento akt uznania šíriť ďalej a zistiť, ako to vplýva 
na ľudí." 

Keď v ten večer prišiel šéf domov, zašiel za svojím 
štrnásťročným synom a povedal mu: „Dnes sa mi stala 
neuveriteľná vec. Bol som vo svojej kancelárii, keď 
vošiel jeden úradník a povedal, že ma obdivuje a za 
moje, vraj geniálne schopnosti, mi venoval modrú 
stužku. Len si predstav! Vraj geniálne schopnosti! Potom 
mi na sako pripevnil túto stužku, na ktorej stojí: 'Zmenil 
si môj život'. Dal mi ešte jednu a požiadal ma, aby som 
našiel človeka, ktorý si zaslúži moju vďaku. Cestou 
domov som v aute začal rozmýšľať, koho poctím touto 
stužkou, a spomenul som si na teba. Chcem ti poďa-
kovať. 

Mám teraz také hektické obdobie, a keď prídem 
domov, nemám na teba čas. Niekedy na teba kričím za 
zlé známky alebo za to, že máš neporiadok v izbe. Ale 
dnes večer ti chcem povedať, že ty si zmenil môj život. 
Si, okrem mamy, najdôležitejší človek v mojom živote. 
Si úžasné dieťa a ja ťa mám rád!" 

Vyľakaný chlapec stále viac a viac vzlykal a 
nemohol sa utíšiť. Triasol sa na celom tele. Zdvihol zrak 
k otcovi a cez slzy povedal: „Zajtra som chcel spáchať 
samovraždu, pretože som si myslel, že ma nemáš rád. 
Teraz už nechcem." 

Možno sme prežívali niečo podobné. Nemali sme 
čas na svoje deti, svoju manželku, manžela, rodičov, 
známych. Možno na nás nemal nikto čas. Nikto nám 
nepovedal slovo uznania. Cítili sme sa osamotený. Ale 
ako som na začiatku písal Boh nás tak miloval, že svojho 
jediného syna poslal na túto zem. On zomrel za mňa, za 
teba.  

Preto sa zastavme a vyjadrime našim blížnym slová 
uznania. To že ich máme radi, čo pre nás znamenajú. 

A povedzme aj nášmu okoliu, ako Ježiš zmenil môj 
život.

 
                                           S prianím Božieho požehnania, váš kazateľ 
                                                                                                                         Rastislav Lacika 
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Spasiteľ strávil väčšiu časť svojho života na zemi 

medzi ľuďmi tak, že trpezlivo pracoval v tesárskej dielni v 
Nazarete. Slúžiaci anjeli sprevádzali Pána života, keď sa 
nepoznaný a bez pôct stýkal s roľníkmi a robotníkmi. Pri 
svojej remeselnej práci konal svoje poslanie práve tak 
verne, ako keď uzdravil chorého, alebo keď v Galilei 
kráčal po rozbúrených vlnách. Aj v tých najmenších 
povinnostiach a v najnižšom postavení života môžeme žiť 
a pracovať s Ježišom.  

Apoštol hovorí: „Bratia, nech každý zostáva pred 
Bohom v tom, v čom bol povolaný!„ 1. Korinťanom 7,24. 
Obchodník môže viesť svoj obchod tak, aby svojou 
poctivosťou oslávil Pána. Ak je pravým nasledovníkom 
Krista, všetko, čo koná, bude ľuďom svedčiť o jeho 
náboženstve a zjavovať im Kristovho ducha. Mechanik 
môže byť snaživým a verným predstaviteľom Toho, ktorý 
spolupracoval s robotníkmi medzi galilejskými kopcami. 
Ktokoľvek vzýva Kristovo meno, mal by pracovať tak, aby 
ľudia pri pohľade na jeho dobré skutky mohli oslavovať 
svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa.  

Mnohí ospravedlňovali vlastnú neochotu slúžiť 
svojimi darmi Kristovi poukazovaním na to, že iní dostali 
väčšie dary a prednosti. Všeobecne sa myslí, že Božej 
službe majú svoje schopnosti posvätiť len mimoriadne 
obdarení jedinci. Ľudia sa domnievajú, že schopnosti 
dostala len určitá uprednostnená trieda a ostatní nemajú 
podiel na práci ani na odmene. Ale v podobenstve to tak 
nie je. Keď pán domu povolal svojich sluhov, každému 
zveril určitú povinnosť. 

Láskavým duchom môžeme spĺňať aj tie zdanlivo 
najponižujúcejšie povinnosti, keď to budeme robiť „z tej 
duše ako Pánovi„. Kološanom 3,23. Ak je v srdci Božia 
láska, prejaví sa v živote. Obklopí nás príjemná Kristova 
vôňa, takže svojím vplyvom budeme ľudí zušľachťovať a 
obšťastňovať. 
Nevyčkávajte na veľké príležitosti či mimoriadne 
schopnosti, aby ste mohli ísť do Božieho diela. Nemyslite 
na to, ako o vás bude zmýšľať svet. Ak váš každodenný 
život svedčí o čistote a úprimnosti vašej viery a ľudia sú 
presvedčení, že im chcete len dobre, vaše úsilie nevyjde 
nazmar. 

                                                                                                                             

                Cesta ku Kristovi 55 -56
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

ADRA otvorila centrum pre utečencov v Belehrade 
Pritom, ako desiatky tisíc utečencov naďalej utekajú do Európy, ADRA v Srbsku pracuje nadčas, aby zabezpečila 
starostlivosť pre zraniteľné rodiny v čase krízy. 
Začiatkom septembra ADRA spolu s partnermi otvorila Azylové informačné centrum v Belehrade s cieľom pomôcť 
utečencom prechádzajúcim cez Srbsko, kde poskytuje spoľahlivé informácie o ich právach a dostupných zdrojoch v ich 
vlastných jazykoch. Informácie sa poskytujú v arabčine, urdu, farsi, pashtu, angličtine a francúzštine. K dispozícii sú tiež 
prekladatelia, ktorí pomáhajú pri otázkach týkajúcich sa právnych postupov pre žiadateľov o azyl, pri každodenných 
životných problémoch a lekárskej alebo psychosociálnej podpore. 
Utečenci, ktorí navštívia centrum môžu využívať počítače a bezplatné Wi-Fi pripojenie k internetu, nájsť informácie alebo 
skontaktovať sa s blízkymi. 
ADRA už rozdala 2000 balíčkov jedla a vody utečencom vstupujúcim do mesta Zaječar vo východnom Srbsku. Agentúra 
tiež rozdáva hygienické potreby, plienky, detské výživy, topánky, hygienické utierky, atď. 
Podľa OSN, do Srbska denne prichádza 1000 utečencov, ktorí sú na ceste do Európskej únie. 
 
Zbúraná modlitebňa na Šalamúnových ostrovoch  
Nahnevaní miestni obyvatelia zbúrali novú adventistickú cirkevnú budovu na Šalamúnových ostrovoch a malá skupina 
adventistov je nútená opustiť svoj ostrov do konca tohto mesiaca. 
Ostrov Anuta je anglikánska bašta v ďalekej východnej provincii Temotu na Šalamúnových ostrovoch. Miestny 
adventista Selwyn Faramarama pracuje na ostrove od minulého roka ako biblický pracovník s finančnou podporou 
organizácií Volunteers in Action (VIA) a Solomon Islands Mission (SIM). Traja ľudia už boli pokrstení a piati ďalší študujú 
Bibliu v rámci prípravy na krst. 
Nová budova modlitebne bola postavená so súhlasom vlastníka pôdy, ktorý je adventista, ale údajne bez povolenia 
miestnych úradov. 
Podľa niektorých informácií, modlitebňu zbúrala skupina anglikánov pod vedením miestneho Anglikánskeho kňaza. 
Selwyn Faramarama chce hľadať zmierenie s obyvateľmi. 
  
Rím oficiálne otvoril Námestie Martina Luthera 
V Ríme bolo 16. Septembra slávnostne otvorené námestie "Piazza Martin Lutero: Teologo tedesco della Riforma (1483-
1546)", alebo "Námestie Martina Luthera: nemeckého teológa reformácie". Námestie sa nachádza v parku Colle Oppio, 
v blízkosti Kolosea. Akciu dychtivo očakávali evangelikáli a protestanti v Ríme. 
"Je to dôležitý moment pre adventistov, baptistov, lutheránov, metodistov, pre armádu spásy, waldenskú cirkev, a pre 
celý protestantský svet," povedala Dora Bognandi, hovorkyňa výboru evangelikálnych cirkví Ríma a zástupkyňa riaditeľa 
oddelenia pre verejné záležitosti a náboženskú slobodu v talianskej únii cirkvi adventistov siedmeho dňa, vo svojom 
úvodnom prejave. 
Tejto historickej udalosti sa zúčastnilo mnoho zástupcov inštitúcií, kresťanských cirkví a iných náboženských vyznaní, 
vrátane niekoľkých kazateľov a vedúcich cirkvi adventistov siedmeho dňa. 
"Dnešné gesto znamená, že Rím musí rešpektovať každé náboženstvo a vieru. Je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky, 
povedal Einstein. A tu sme rozbili niektoré predsudky," povedal starosta Ríma Ignazio Marino. 
 
Adventistickí zdravotní pracovníci slávnostne odovzdali miesto pre novú kliniku v Zambii  
Osem kilometrov od hlavného mesta Zambie, Lusaka, v mestečku Chalala bude postavené nové adventistické 
ambulantné zdravotné stredisko. Centrum bude využívať inovatívne metódy retencie a odmeňovania zamestnancov, 
ktoré pomôžu prilákať viac adventistických zdravotníckych pracovníkov do cirkevnej práce. Dopyt po adventistickej 
zdravotnej starostlivosti v Lusake rastie kvôli rastúcemu dopytu podporovanému nárastom počtu obyvateľstva a vďaka 
výnimočnej povesti, ktorú si adventisti získali z Lusaka Eye Hospital, Lusaka Dental Clinic a z Lusaka Adventist Clinic. 
Projekt začal pred desiatimi rokmi darovaním pozemku od mesta, pôvodne za účelom výstavby ubytovacieho zariadenia 
pre novú nemocnicu Lusaka Eye Hospital. Zdravotné stredisko Chalala Adventist Medical Center bude spočiatku 
ponúkať služby v oblasti všeobecného lekárstva, pediatrie, oftalmológie, dentálneho ošetrenia, laboratórií a farmácie. 
Stredisko bude stáť na 4-hektárovom pozemku. Rozpočet stavebného projektu je vyčíslený na milión dolárov. Polovicu 
z tejto sumy odkázal vo svojom závete istý absolvent Loma Linda University. 
 
Siedmi adventisti boli zabití pri útokoch v Kamerune 
Skupina známa teroristickými útokmi v západnej Afrike vtrhla do dediny a zabila deväť ľudí, vrátane siedmich 
adventistov. Tieto útoky sa uskutočnili v noci 17. septembra v obci Aissa Harde, ktorá sa nachádza v ďalekej severnej 
časti Kamerunu, 11 kilometrov od mesta Mora. 
Ťažko ozbrojení muži vtrhli do dediny, prepadli domy a vypálili obchody, čím spôsobili výrazné straty na životoch a 
majetku. 
Toto je prvýkrát, čo straty na životoch zasiahli adventistov siedmeho dňa, odkedy podozriví bojovníci skupiny Boko 
Haram začali svoju nezákonnú činnosť na ďalekom severe Kamerunu, povedal Richard Hendjena, predseda Cirkvi 
adventistov siedmeho dňa v severnom Kamerune. Hendjena prosí ľudí na celom svete, aby mysleli na svojich 
modlitbách na ľudí postihnutých násilím. 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  
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Program pobožností na október 2015 

 

9. – 11. 10. je  kazateľ O. Popovič odcestovaný na školení lektorov KD v ČR 
2. – 4. 10. je kazateľ R. Lacika odcestovaný na Áčku 
 

   Zborové oznamy 
 

Cyklus prednášok na tému Nastal čas... 
9. – 17. októbra na Tajovského 8 vždy o 18.00 hod. bude prebiehať prednáškový cyklus. 
Prednášať bude Troy Smith, ktorý je absolventom evanjelizačnej školy PEACE v severnom 
Anglicku. 
  
Okrskové zhromaždenie 
Dňa 17. 10. sa uskutoční v Bielom dome okrskové stretnutie zborov 
východného okrsku. Rečníkom bude evanjelista Troy Smith. Všetci 
ste srdečne pozvaní. 
 

Mobilný odber krvi 
Dňa 13. októbra 2015 od 8.00 – 11.00 h. sa uskutoční mobilný odber 
krvi v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti DŽUNGĽA, 
Člnková 27, Košice. Účasť je potrebné nahlásiť najneskôr do 11. 10. 
na petermilko13@gmail.com, alebo 0907 945 310. 
 

Pozývame generáciu 50+ 
Na 3 - dňový pobyt v Herľanoch v dňoch 4. - 6. októbra 2015 s CIEĽOM obohatiť pekné 
jesenné dni: rekreáciou, prechádzkami, oddychom, biblickým zamýšľaním sa, poznaním 
o emocionálnom zdraví, čítaním kníh z knižnice. 
Poskytnutý bude pobyt hotelového typu a celodenná strava.  
 

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 

 
 

  03. 10. 10. 10. 17. 10. 24. 10. 31. 10. 

Piatok (Košice 1) 18:00 Popovič O. Smith Troy Popovič O. Lacika R. Kažová I. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Muráň J. 
Muráň J. 

Smith Troy 
Smith Troy 

Okrskové 
zhromaždenie 

Saraka A. 
Popovič O. 

Bielik S. 
Bielik S. 

Košice 2 9:30 
Popovič  O. 

VP 
Lacika R. ------------- Lacika R. Butala J. 

Poproč 9:00 Duchoňová A. Pôda L. ------------- Lefkovits S. Popovič O. 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Ulrichová I. ------------- ------------- Popovič O. ------------- 

Západy slnka: 
 

02. 10. 18:14 
09. 10. 18:00 
16. 10. 17:46 
23. 10. 17:33 
30. 10.     16:20 

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

com/calendar.asp 

a platia pre geografickú 

polohu mesta Košice. 


