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  „... A zo všetkého, čo mi dáš, ó, Bože, dám 
ti istotne desatinu”. 1 Moj 28,22; 

Jákob nebol zrovna človekom dávania. 
Naopak bol jeho protikladom. Od svojho brata 
vymámil prvorodenstvo, vďaka čomu sa mu 
dostalo dvojnásobného dedičného podielu. 
Potom, keď bol v službách u svojho svokra, 
svojím spôsobom aj jeho využil. Jednej noci sa 
ale Jákob vo sne stretol s Bohom a celý jeho 
život sa zmenil. Keď sa na druhý deň zobudil, 
povedal Bohu: „.... A zo všetkého, čo mi dáš, ó, 
Bože, dám ti istotne desatinu”. 1 Moj 28,22. 

Všimni si, že toto sa udialo niekoľko storočí 
pred tým, ako vstúpil do platnosti Mojžišov 
zákon. A tam čítame: „A každý desiatok zeme, 
buď zo semena zeme buď z ovocia stromu, je 
Hospodinov, je svätým Hospodinovi” 3 Moj 
27,30.  To znamená, že to nebol zákon, ktorý 
primel Jákoba, aby dal Bohu desiatok, ale k 
tomuto činu ho iniciovala láska k Bohu.  

Je možné dávať bez lásky, sú takí ktorí 
dávajú z donútenia, alebo aby urobili na 
druhých, (vrátane Boha), dojem, možno tiež 
preto, aby si to odpísali z daní.... no milovať 
bez dávania nie je možné! Biblia hovorí: 
„Lebo tak miloval svet, že svojho 
jednorodeného syna dal...” Ján 3,16. Na Boha 
sa najviac podobáme vtedy, keď dávame! 
Ježiš prehlásil: „ Ale hľadajte najprv kráľovstvo 
Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám 
bude pridané” Mat 6,33.  

Dávaním desiatkov dávaš na prvé miesto 
Božie kráľovstvo. Keď ťa Boh vedie 
k odovzdávaniu desiatkov,  učí ťa tomu,  aby si 
si zvykol, že on má byť v tvojom živote vo 
všetkom na prvom mieste. Ak takto budeš činiť, 
tak sa aj pri tebe naplnia Ježišove slová: 
„...všetko ostatné vám bude pridané”. 

Možno už vieš o tom, že desiatok je dobré 
verne  odovzdať  do domu Božieho. Už si sa na 
to možno vnútorne aj pripravoval, ale si ešte 
neurobil  rozhodný krok.  Začni s tým hneď a 
s tým, čo máš. Mnohokrát citovaný 
Rockefellerov výrok o desiatkoch znie takto:  
„Nebol by som schopný dať desiatok vtedy, keď 
môj príjem dosiahol 10 mil. dolárov, keby som 
nedal desiatok už z prvej mojej výplaty, ktorý 
činil 1dolár 50 centov týždenne”.  

Odovzdávanie desiatkov ukazuje, že si 
zvíťazil nad vlastnými záujmami a strachom z 
nedostatku. 

Milá sestra  a brat, prajem ti,  aby si aj ty 
prežil/a  požehnania a zasľúbenia, ktoré sú 
spojené práve s dávaním a obetavosťou, tak  
ako o tom píše Božie slovo: „Doneste celý 
desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v 
mojom dome, a nože ma potom skúste v tom, 
hovorí Hospodin Zástupov, či vám nepootvá-
ram nebeských prieduchov a nevylejem vám 
požehnania až prehojne”. Mal 3,10.  

                                          
 

        Váš kazateľ, Oliver Popovič 
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Hodnota zdvorilosti sa nedoceňuje. Mnohým, ktorí sú v srdciach 
láskaví, chýbajú láskavé spôsoby. Mnohým, ktorí vzbudzujú úctu svojou 
úprimnosťou a poctivosťou, chýba srdečnosť. To marí ich vlastné šťastie a 
škodí ich službe druhým. Pre nedostatok uvážlivosti obetujú svojou 
nezdvorilosťou mnohé z najblaženejších a najužitočnejších životných 
skúseností.  

Najmä rodičia a učitelia by mali pestovať pohodu a zdvorilosť. Všetci 
môžu mať radostný výzor, prívetivý hlas a zdvorilé spôsoby, ktoré sú 
prvkami moci. Radostné a žiarivé vystupovanie deti priťahuje. Keď im 
preukážete láskavosť a zdvorilosť, potom sa rovnako prejavia k vám i k 
sebe navzájom.  

Pravej zdvorilosti sa nemožno naučiť len zachovávaním pravidiel 
etikety. Slušné správanie treba dodržiavať za všetkých okolností. Ak tým 
neporušujeme zásady, ohľaduplnosť k druhým vedie k zhode s prijatými 
zvyklosťami, ale pravá zdvorilosť nevyžaduje obetovať zásady 
konvenciám. Zavrhuje kastovníctvo, učí sebaúcte, úcte k dôstojnosti 
človeka, ohľaduplnosti ku každému členovi veľkého ľudského bratstva.  

Existuje nebezpečenstvo, že preceníme hodnotu spôsobov aj formy a 
vzdelávaniu v tomto smere budeme venovať príliš veľa času. Život 
odhodlaného úsilia vyžaduje od každého mladého človeka aj pri tých 
najbežnejších životných povinnostiach tvrdú, často nepríjemnú prácu, ba 
i oveľa viac na uľahčenie bremena nevedomosti a biedy na svete, čo už 
necháva len málo priestoru pre konvencionalizmus.  

Mnohí, čo kladú veľký dôraz na etiketu, prejavujú málo ohľadu ku 
všetkému, čo nedosahuje ich umelo vytvorený štandard. Toto je falošná 
výchova. Vytvára kritickú pýchu a úzku výlučnosť.  

Podstatou pravej zdvorilosti je ohľaduplnosť k druhým. Základná a 
trvalá výchova je tá, ktorá šíri súcit a podporuje všeobecnú láskavosť. 
Takzvaná kultúra, ktorá nevedie mládež k tomu, aby bola úctivá k 
svojim rodičom, vážila si ich prednosti, znášala ich chyby a pomáhala 
ich potrebám, ktorá ju nerobí ohľaduplnou a láskavou, štedrou a 
ochotnou k mladším, starším a nešťastným a zároveň zdvorilou k 
všetkým, zlyhala na celej čiare.  

Skutočné zušľachtenie myšlienok a spôsobov sa najlepšie osvojuje v 
škole božského Učiteľa. Jeho láska preniká srdce a dáva povahe tie 
šľachetné prvky, ktoré ju pretvárajú tak, že sa podobá jeho vlastnej 
povahe. Takáto výchova dáva dôstojnosť, láskavosť a vytvára zdvorilé 
spôsoby, ktoré nikdy nemožno porovnávať s povrchným pozlátkom 
módnej spoločnosti.  

Biblia požaduje zdvorilosť a podáva mnoho príkladov nesebeckého 
ducha, láskavého pôvabu a príťažlivej letory, ktorá charakterizuje pravú 
zdvorilosť. Sú to len odrazy Kristovho charakteru. Všetky pravé 
láskavosti a zdvorilosti na svete, aj u tých, čo nevyznávajú jeho meno, sú 
od neho. On túži po tom, aby sa tieto črty dokonale odrážali v jeho 
deťoch a aby sa jeho krása zračila na každom z nás.  

Najcennejšie, čo bolo kedy napísané o etike, je Spasiteľov vzácny 
príkaz, ktorý vyslovil Duch Svätý prostredníctvom apoštola Pavla. Tieto 
slová by mali byť zapísané do pamäti každej ľudskej bytosti, mladej či 
starej:  

„Ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy tak vzájomne milovali..„ 
Ján 19,34 
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Srbské adventististické vydavateľstvo získalo ocenenie na Medzinárodnom knižnom 
veľtrhu v Belehrade 
Srbské adventistické vydavateľstvo Preporod získalo zvláštne ocenenie na nedávnom 61. 
Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Belehrade. Titul, "Mihajlo Pupin - najväčší kresťan medzi vedcami" 
získal ocenenie za príspevok k vede. 
Dragan Pejovski, riaditeľ vydavateľstva, povedal: "Vo veľmi silnej konkurencii medzi stovkami 
vydavateľov, náš titul získal uznanie, pretože [príbeh] Mihajla Pupina jasne zdôrazňuje, že bez 
duchovnosti a viery v Boha neexistuje pravá veda." 
Belehradský medzinárodný knižný veľtrh je významná kultúrna udalosť, ktorá pritiahne približne 150 000 
návštevníkov. Pre cirkev adventistov to predstavuje vynikajúcu príležitosť podeliť sa o biblické hodnoty. 
Preporod sa tejto akcie tradične zúčastňuje, a počas roka vydavateľstvo zaznamenalo výrazný nárast 
predaja, ako aj otvorenosti návštevníkov voči duchovným veciam. 
Členovia Cirkvi adventistov vnímajú veľtrh ako špeciálny misijný projekt. Veľtrh sa stáva miestom 
stretnutia s ľuďmi, ktorí túžia po biblických pravdách a knihách, ktoré im pomáhajú priblížiť sa k Bohu. 
Medzi najpredávanejšie knihy patria dva tituly od Ellen Whiteovej: Túžba vekov a Veľký spor vekov. 
Čitatelia sa tiež veľmi zaujímajú o zdravotnícku a psychologickú literatúru, ktorá podporuje zdravý životný 
štýl a myslenie. 
 

V Nigérii bola schválená výstavba novej adventistickej univerzity 
Nigérijská vláda schválila otvorenie novej adventistickej univerzity, ktorá bude pomenovaná po Jessem 
Cliffordovi, prvom misionárovi, ktorý priniesol adventné posolstvo do dolnej časti Nigeru v roku 1923. 
Clifford University, ktorá bude druhou adventistickou univerzitou v Nigérii, dostala povolenie spolu so 
siedmimi ďalšími vysokými školami na zasadnutí federálnej výkonnej rady vlády 2. novembra. 
Clifford University bude postavená na pozemku v mestečku Ihie vo východnej Nigérii, ktorý patril 
adventistickej škole, kým nebol zabavený vládou po občianskej vojne v rokoch 1967-70. Vláda vrátila 
pozemok cirkvi v roku 2013. 
Druhá adventistická univerzita v Nigérii je Babcock University, ktorá bola založená v roku 1959 a 
nachádza sa medzi mestami Ibadan a Lagos. 
Uzoma Nwosi, vedúci oddelenia komunikácie pre Východo-Nigérijské únijné združenie, povedal: 
"Potrebujeme masívnu podporu od jednotlivcov, organizácií a iných, aby škola začala fungovať pod 
Božím vedením a v súlade s adventistickou filozofiou vzdelávania." 
 

V Bangladéši sa otvára adventistická zdravotnícka škola 
Od januára 2017, kedy bude otvorená prvá cirkevná zdravotnícka škola v Bangladéši, adventistickí 
študenti, ktorí sa chcú stať zdravotníkmi (sestrami, ošetrovateľmi, sanitármi) už nebudú musieť zápasiť 
s problémami kvôli povinnému sobotnému štúdiu.  
Predseda cirkvi adventistov Ted Wilson spolu s ďalšími cirkevnými administrátormi prestrihol červenú 
stužku v piatok 11. novembra pri slávnosti zasvätenia trojposchodového zariadenia, v ktorom bude sídliť 
zdravotnícka škola pri Bangladéšskom adventistickom seminári a kolégiu v mestečku Gowalbathan 
Kaliakoir, vzdialenom asi dve hodiny jazdy od hlavného mesta krajiny, Dháky. 
Škola, ktorá bola financovaná čiastočne z darov trinástej soboty, plánuje spočiatku prijať 50 študentov a 
neskôr 100 študentov. 
"Z tohto miesta vyjdú stovky misionárov do tejto obrovskej a mocnej krajiny, a bude to požehnaním z 
nebies," povedal Wilson po prestrihnutí pásky. "Nech Boh žehná tejto zdravotníckej škole." 
Saw Samuel, predseda juho-ázijsko-pacifickej divízie, opísal zriadenie zdravotníckej školy ako 
pozoruhodný úspech, ktorý by nebol možný bez darov trinástej soboty. 
"Je to míľnik," povedal Saw v rozhovore. "Ide o prvý adventistický zdravotnícky vzdelávací inštitút v 
Bangladéši." 
"Nech tieto budovy predstavujú Božieho Svätého Ducha, ktorý bude pôsobiť na srdcia mladých ľudí na 
tejto akademickej pôde: Nech sú ľudia oživení a reformovaní Božou mocou, a mladí a starí nech sú 
pripravení slúžiť skrze program Total Member Involvement (úplné zapojenie členov)", povedal Wilson 
pred viac ako 1200 ľuďmi zhromaždenými v novej aule. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  
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Program pobožností na december 2016 

 
17. 12. – kazatelia Popovič O. a Lacika R. služobne odcestovaní na koncerte v Sarospataku, 
Maďarsko 
26. – 31. 12. – kazateľ Lacika R. – Dovolenka  
23. – 26. 12. – kazateľ Popoveč O. – Dovolenka 

 

   Zborové oznamy 
 
Slávnosť požehnania detí 
Dňa 10. 12. 2016 bude poobedňajšia pobožnosť venovaná našim najmenším. 

Jakub Jevčák a Adam Lacika budú odovzdaní Bohu a požehnaní.  

 

Členské zhromaždenie 
10. 12. bude členské zhromaždenie po dopoludňajšej pobožnosti v zbore 
KE 2 kvôli zborovým voľbám. 
 
24. 12. bude členské zhromaždenie po dopoludňajšej pobožnosti v zbore 
KE 1 kvôli zborovým voľbám. 
 

Prednášky Zjavenie Jána 
Každú stredu o 17.00 hod. na Tajovského 8 sa konajú prednášky pre priateľov z knihy Zjavenie. 
 

Stretnutia mládeže 
Každý týždeň vo štvrtok o 17.00 hod. sa konajú pravidelné stretnutia mládeže. 

 
 

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. 12. 10. 12. 17. 12. 24. 12. 31. 12. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Lacika R.   Pôda L. Kažová I. Lefkovitš S. Popovič O. 

Košice 1 
  9:00 
15:00 

Špalek R.   
Špalek R.   

Popovič O. VP 
Popovič O. 

Tisza J. 
Pôda L. 

Lacika R.  
Byrtus S. 

Saraka A. 
Balogová L. 

Košice 2   9:30 Butala J. Lacika R. Kmec B. Byrtus S. Popovič O. 

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

Čakanovce 
  9:00 
13:30 

Popovič O. KE1 VP Ulrichová I. ------------ ------------ 

Západy slnka: 
 

02. 12. 15:41 
09. 12. 15:39 
16. 12. 15:39 
23. 12. 15:42 
30. 12.     15:47 

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

com/calendar.asp 

a platia pre geografickú 
polohu mesta Košice. 


