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„.. A Kálef tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi, a 
vravel: Áno, len poďme hore a zaujmeme ju dedične, 
lebo sa jej istotne zmocníme.“ (4Moj 13,31; viď 4,Moj 
14,6...) 
 

Potom, čo v zasľúbenej zemi videli „obrov”, z 
navrátivších dvanástich izraelských zvedov, desiati 
povedali, že krajinu obsadiť nebude možné. Ale 
zostávajúci dvaja, Jozua a Kálef povedali: „...istotne sa 
jej zmocníme“.  

 
Ako vieme, keď sa ľudu po správe desiatich zvedov 

zmocnil duch apatie a nevery,  Kálef  bol nútený s 
Božím ľudom putovať po púšti ešte 40 rokov. V čase, 
keď Izraeliti prekročili Jordán, mal osemdesiat rokov. 
Potom uplynulo ďalších päť rokov,  keď dobité územie 
rozdelili medzi izraelskými kmeňmi. Kálef si na tieto 
udalosti spomínal takto:  „Bolo mi štyridsať rokov, keď 
ma bol poslal Mojžiš, služobník Hospodinov, z Kádeš-
barnee prešpehovať zem, a doniesol som mu odtiaľ 
správu, jako som o tom myslel vo svojom srdci. Lež moji 
bratia, ktorí boli odišli so mnou hore, zmalátnili srdce 
ľudu, ale ja som cele nasledoval Hospodina, svojho 
Boha“. Jozue 14,7.8 

 
Keď ako štyridsaťročný budeš pestovať negatívne 

postoje, tak s najväčšou pravdepodobnosťou  ich budeš 
mať aj v osemdesiatke (ak sa jej dožiješ).  Známy 
psychológ Martin Seligman urobil prieskum medzi 
ľuďmi v stovkách kresťanských zborov. Zistil, že sa 
ľudia dajú rozčleniť do štyroch skupín, od 
najoptimistickejších, pozitívnych až po tých najmenej. 

 
Deväťdesiat percent optimistov sa dožilo osem-

desiat päť rokov, zatiaľ čo z negatívne zmýšľajúcich, 
večných pesimistov iba 34%. 

Dvanásti vyzvedači prešli zasľúbenú zem, ale iba 
Jozua a Kálef mali vieru povedať, „zvládneme to - 

istotne sa jej zmocníme...“. A neskôr aj po štyridsiatich 
piatich rokoch bol Kálef  tak nadšený a energický ako 
vždy!  Hádajte, čo sa asi stalo s tými desiatimi  
ostatnými vyzvedačmi? Áno, zomreli. Ani jeden z nich 
nedosiahol taký vek ako Kálef. 

 
Bratia, sestry, milí priatelia, je to jednoduchý obraz.  

Príbeh o zasľúbenej krajine, ktorú Hospodin pripravil 
pre svoj ľud. Príbeh o ľude,  ktorí sa negatívne 
naladenými vyzvedačmi nechal demotivovať  a následne 
musel podstúpiť 40 ročné putovanie,  kým do nej mohol 
vstúpiť.  

No je to predovšetkým príbeh, ktorý nás  motivuje, 
aby sme v ústrety budúcnosti  boli odvážni a plní viery. 
Príbeh o dvoch, o vytrvalých vodcoch  Kálefovi  a 
Jozuovi, o ich viere a optimizme. Nikdy to totiž  
nevzdali a verili Hospodinovým zasľúbeniam. 

 
 Príbeh je svojím spôsobom predobrazom a  ukazuje 

na skutočného „Veľvodcu“  viery,  na Ježiša Krista,  
ktorý chce svoj ľud doviesť do tej skutočnej zasľúbenej 
zeme, tak, ako nám to zasľúbil: „Nech sa neľaká vaše 
srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho 
Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by 
som vám to, pretože vám.“ „...idem prihotoviť miesto a 
keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a 
poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy 
boli.“  Ján 14,1-3; 

 
 „...hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa 

Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel 
kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu 
Božieho.  Lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov 
také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc neustali vo 
svojich dušiach.“ Žid 12,2.3 

                                                                               
                                               

                                         
                                                                                                                           

    Váš kazateľ, Oliver Popovič 
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„Lebo je to 
Boh, ktorý 
povedal, aby 
sa zo tmy 
zaskvelo 
svetlo, ktorý 
sa zaskvel v 
našich 
srdciach na 
osvietenie 
známosti 
slávy Božej v 
tvári Ježiša 
Krista.„   
 
 
 
 
 
 
 

       2 Kor 4,6 
 
 
 
 

Človek sa hriechom odlúčil od Boha. Bez plánu vykúpenia by 
ho čakala len večná oddelenosť a temnota nekonečnej noci. 
Spoločenstvo s Bohom je znovu umožnené len Spasiteľovou obeťou. 
Osobne sa k jeho prítomnosti nemôžeme ani priblížiť, vo svojom 
hriechu sa na jeho tvár nemôžeme ani len pozrieť, môžeme však na 
neho hľadieť a mať s ním spoločenstvo v Spasiteľovi Ježišovi 
Kristovi. Poznanie Božej slávy je zjavené „na tvári Ježiša Krista„. 
Boh „v Kristovi zmieril svet so sebou„. 2. Korinťanom 4,6; 5,19. 

„Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami... Syn, plný 
milosti a pravdy. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí.„ Ján 
1,14.4. Cena nášho vykúpenia – Kristov život a jeho smrť – sú pre 
nás nielen zasľúbením a zárukou života, nielen prostriedkom, ktorý 
nám znovu otvoril poklady múdrosti, ale sú aj oveľa väčším a 
vyšším zjavením jeho charakteru, než aké poznal i svätý pár v 
Edene. 

A kým Kristus otvára nebesia človeku, život, ktorý udeľuje, 
otvára srdce človeka nebesiam. Hriech nás od Boha nielen oddeľuje, 
ale aj ničí v duši človeka túžbu po Bohu a schopnosť spoznať ho. 
Kristovým poslaním je odstrániť celé toto dielo zla. On má moc 
oživiť a obnoviť hriechom ochromené schopnosti duše, zatemnenú 
myseľ a zvrátenú vôľu. Otvára bohatstvá vesmíru a udeľuje nám 
schopnosť vnímať ich a privlastňovať si ich. 

Kristus je „svetlo, ktoré osvecuje každého človeka 
prichádzajúceho na svet„. Ján 1,9. Práve tak ako každá ľudská bytosť 
prijíma životprostredníctvom Krista, rovnako každá ľudská duša 
prijíma aj lúč božského svetla. V každom srdci je nielen 
intelektuálna, ale aj duchovná sila: vnímanie toho, čo je správne a 
túžba po tom, čo je dobré. Proti týmto princípom však pôsobí 
protichodná sila. Následky jedenia zo stromu poznania dobra a zla 
sú zrejmé zo skúseností každého človeka. Už v jeho prirodzenosti je 
sklon k zlému, sila, ktorej sám nemôže odolať. Ak má proti tejto sile 
obstáť a dosiahnuť ten ideál, ktorý v hĺbke duše uznáva ako 
najvyššiu hodnotu, môže nájsť pomoc len v jedinej sile, a tou je 
Kristus. Spolupráca s touto silou je najväčšou potrebou človeka a 
práve toto má byť aj najvyšším cieľom každého výchovného 
snaženia. 

Pravý učiteľ nie je spokojný, ak jeho študenti dosahujú 
priemerné výsledky. Vedie ich na tú najvyššiu úroveň, na akú sa 
môžu dostať. Nestačí mu, že im odovzdáva len technické vedomosti, 
že z nich robí obratných účtovníkov, šikovných umelcov a úspešných 
obchodníkov. Jeho ambíciou je nadchnúť ich pre ideály a zásady 
pravdy, poslušnosti, úcty, nezávislosti a čistoty – pre zásady v 
prospech stability a povznesenia spoločnosti. Túži po tom, aby si zo 
všetkého najviac osvojili veľkú úlohu ľudského života – nesebeckú 
službu. 
                                                            EGW. VÝCH str. 24.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Inter-Americká divízia oficiálne spúšťa tri nové adventistické televízne kanály 
V polovici septembra Adventisti siedmeho dňa v Inter-Americkej divízii oficiálne spustili tri nové televízne kanály. 
Predstavitelia z Hope Channel a vedúci pracovníci z Inter-Americkej divízie (IAD) sa zúčastnili na špeciálnej 
hodinovej slávnosti v ústredí cirkvi v Miami, na Floride, USA, na ktorej bolo oficiálne spustené vysielanie Hope 
Channel Inter-America v angličtine, v španielčine a francúzštine na satelite, internete a na Roku. 
"Chceme dať svetu vedieť, že Ježiš príde skoro," povedal Israel Leito, predseda Inter-Americkej divízie cirkvi. 
"Chceme, aby sa táto správa dostala do každej domácnosti, každej kultúry, a aby znela vo všetkých hlavných 
jazykoch, ktoré sa tu používajú," dodal. Cieľom televíznych kanálov bude informovať, učiť a vyvolať zmeny v 
životoch ľudí v v ich vlastnej kultúre na území IAD, dodal pastor Leito. 
Divízia zainvestovala veľké finančné prostriedky, aby Hope Channel Inter-America, Esperanza TV Interamérica 
a Esperance TV Interamerique, mohli vysielať 24 hodín denne, sedem dní v týždni, aby oslovili viac ako 280 
miliónov ľudí na celom území, povedal Abel Márquez, vedúci oddelenia komunikácie pri Inter-Americkej divízii, 
ktorý zároveň vedie Hope Channel Inter-America. "Je to historická udalosť, ktorá prispieva k splneniu poslania 
cirkvi na našom území." Dodal Márquez. 
Hope Channel Inter-America sa pripojí ku globálnej sieti televíznych kanálov Hope Channel na satelite Eutelsat 
113W. 
Živé vysielanie Hope Channel Inter-America môžete sledovať on-line aj na adrese hopetv.org. 
Sudca odmieta pracovať v sobotu, ak bude menovaný za sudcu Najvyššieho súdu 
Sudca, ktorý prešiel previerkou na post sudcu Najvyššieho súdu v Keni povedal, že je verným adventistom 
siedmeho dňa, a ak bude vymenovaný, nebude pracovať v sobotu. 
Doterajší sudca odvolacieho súdu David Maraga oznámil Najvyššej súdnej rade, ktorá je zodpovedná za 
nominovanie kandidátov najvyššieho súdu prezidentovi, že nevstúpi do súdnej siene v sobotu - ani v spore 
týkajúceho sa prezidentských volieb. 
"Bolo by pre mňa veľmi ťažké sedieť v sobotu v súdnej sieni a prerokovávať prípad," povedal Maraga v odpovedi 
na otázku člena komisie ako by sa zachoval v hypotetickej situácii. "Radšej by som poprosil kolegov na súde, 
aby mi vyšli v ústrety a oslobodili ma od rokovania, ak by sa pretiahlo aj na sobotu." 
Maraga, ktorý sa prezentuje ako zásadový a oddaný adventista, povedal, že jeho praxou v sobotu je uctievať 
Boha v modlitebni. 
Dodal, že vynechať sobotnú bohoslužbu ho môže donútiť len otázka života a smrti - napríklad nehoda na jeho 
ceste do modlitebne. V takom prípade by zastavil a pomáhal zraneným," uvádza Kenský Štandardný denník vo 
svojom článku s veľkým titulkom "Nevzdám sa cirkvi kvôli kompromisu v práci." 
Najvyššia súdna rada preverovala Maragu v snahe obsadiť tri voľné pozície v sedemčlennom Najvyššom súde 
tejto africkej krajiny. Odporúčania komisie sú odovzdané prezidentovi, ktorý ich po odsúhlasení pošle do 
parlamentu na konečné schválenie. 
109-ročná nedeľná škola v Škótsku sa zmenila na adventistické zdravotné centrum 
109-ročná budova nedeľnej školy v Škótsku sa zmenila na adventistické centrum zdravotnej služby a misie za 
pomoci štátnej dotácie. Vládna agentúra, ktorá pomáha renovovať historické budovy prispela na projekt dotáciou 
vo výške 104.280 libier (139.000 dolárov). Nové centrum zdravého života "Hope Healthy Living Center" sa 
nachádza v meste Paisley, len 11 km východne od Glasgowu a 80 km od Edinburghu. 
John Wilby, pokladník zboru v Paisley, povedal, že nové centrum dokáže obslúžiť 25 percent obyvateľov 
Škótska (z celkového počtu 5,3 milióna) a že zbor sa aktívne snažil získať zvyšných 470.000 dolárov, aby sa tak 
stalo. 
"Škótsko je najsekulárnejšia časť Spojeného kráľovstva (Veľkej Británie), kde 52 percent ľudí tvrdí, že nemá 
žiadne náboženské vyznanie a dve tretiny uvádzajú, že do kostola nechodia nikdy alebo len zriedka," povedal 
Wilby, s odvolaním sa na nedávny prieskum. "Náš prístup k evanjelizácii nasleduje Kristov príklad: On sa zblížil 
s ľuďmi, identifikoval ich potreby a pomáhal k ich uzdraveniu. Sme naozaj presvedčení, ako uvádza Ellen 
Whiteová, že zdravotná služba je pravou rukou evanjelia." 
Dvojposchodová budova Hope Healthy Living Center, ktorá sa má podľa plánu otvoriť v roku 2017, bude mať na 
prvom poschodí priestory recepcie a kancelárie, auditórium, 128-miestne centrum aktivít, kuchyňu a jedáleň. Na 
druhom poschodí bude auditórium s 230 sedadlami a miestnosť pre ďalších 40 osôb. 
Toto adventistické centrum bude ponúkať zdravotné vyšetrenia; protifajčiarske semináre, kurzy zdravého 
varenia; workshopy o výžive, drogách a alkohole; cvičenia a kurzy starostlivosti o nohy v spolupráci s miestnymi 
zdravotníckymi orgánmi. 
V posledných rokoch zdravotná evanjelizácia získala v cirkvi adventistov s.d. väčšiu dôležitosť, aj vďaka tomu, 
že prezident Ted Wilson zaradil "Komplexnú zdravotnú ebanjelizáciu " medzi priority. 
Na území Britského unijného združenia, ktoré zahŕňa aj Škótsko, sa objavili aj iné adventistické zdravotnícke 
zariadenia. The Cuisle Center, ktoré bolo otvorené vlani na jeseň v hlavnom meste Írska, Dubline, ponúka 
zdravé snacky, ako aj zdravotné vyšetrenia, masáže, poradenstvo a jednoducho bezpečné miesto pre rozhovory 
a relaxáciu. 
 

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

 
 

   Zborové oznamy 
 

Hovory v knižnici 
Pozývame vás na popoludnie s poéziou, na potulky vašimi a inými 
veršami, textami,... Dňa 16. októbra 2016 o 16.00 h, t. j. v nedeľu na 
Tajovského 8. Svoj záujem oznámte M. Dragunovej / 0915 932 463 /, 
alebo M. Korpášovej / 0918 093 301 / do 1.10.2016. Tešíme sa na 
váš záujem. 
 

Prednášky Zjavenie Jána 
Dňa 28. 9. 2016, t. j. v stredu o 17.00 h, na Tajovského 8 začínajú 
prednášky z knihy Zjavenie. 
 

Štúdium Biblie 
Každý utorok o 17.00 h na Tajovského 8 pokračuje po prázdninách štúdium Božieho slova. 
 

Mimoriadna Konferencia Česko-Slovenskej únie 
Dňa 23.10.2016 sa v Brne uskutoční mimoriadna Konferencia Česko-Slovenskej únie cirkvi. 
Hlavnou témou bude otázka uzavierania manželstiev, rozvodov a opätovných sobášov. 
 
 
 
 

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 
 

 

  1. 10. 8. 10. 15. 10. 22. 10. 29. 10. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Lacika R. Kažová I. Popovič O. Márföldi D. Petruš P. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Pôda L. 
ADRA 

Butala J. 
Balogová L. 

Lacika R. 
Lacika R. 

Saraka A. 
Márföldi D. 

Popovič O. 
Popovič O. 

Košice 2 9:30 Lacika R. Kmec B. Popovič O. VP Márföldi D. 
Rodinná sobota 

Lacika R. 

Poproč 9:00 Saraka A. Duchoňová A. Soós B. Lacika R. Lefkovitš S. 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
_________ 

 
Lacika R. Ulrichová I. Popovič O. 

__________ 
 

Západy slnka: 
 

07. 10. 18:02 
14. 10. 17:48 
21. 10. 17:35 
28. 10. 17:22 

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

com/calendar.asp 

a platia pre geografickú 

polohu mesta Košice. 


