
Ac h t í  s y n o v i A  Ze b e d e j o v i !
„Neviete, čo chcete...“ povedal raz 

Pán Ježiš dvom učeníkom, Jakubovi a Já-
novi. Je možné, že si celkom neuvedomo-
vali, o čo Ježiša žiadajú, ale je tiež možné, 
že to veľmi dobre vedeli. Pravdepodobne ich 
v tom povzbudzovala aj ich matka a v pra-
vom okamihu sa stala ich hovorkyňou. Prá-
ve počula, ako Ježiš hovorí, že tretieho dňa 
vstane z mŕtvych. Posmelila sa, uklonila 

a pokorne predniesla svoju požiadavku: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli 
v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici.“ (Matúš 20,21) 
Títo učeníci o sebe niečo prezradili. Každý z nás niečo prezrádza, keď hovorí. Zvlášť, 
keď hovoríme veľa a bez rozmýšľania, ako títo dvaja synovia hromu. 

Keď sa na tento príbeh pozrieme tak ľudsky, povedali by sme, že Ježiš bol ich po-
žiadavkou asi trochu zaskočený. No na druhej strane, ak si uvedomíme, že Ježiš často 
čítaval myšlienky ľudí, mohol aj v tomto prípade poznať túžby všetkých učeníkov, hoci ich 
nevyslovili. Tieto túžby pretrvávali u všetkých až do konca. Ešte pred poslednou večerou 
bolo medzi nimi vidieť tento nevyriešený problém.

Ako je to s nami? Vieme, čo chceme. Všetci máme túžbu sedieť po boku nášho 
Spasiteľa. Túto možnosť ponúka každému „zadarmo“. (Zjavenie 21,6) On urobil všetko, 
aby nám umožnil byť spolu s ním. Zaplatil za nás svojím životom. Jeho milosť je veľká. 
Je to nezaslúžený Boží dar. 

No v túžbe sedieť po boku Pána Ježiša je malý háčik. Ježiš videl v požiadavke Ze-
bedejových synov  problém. Videl niečo, čo oni na sebe nevideli. A možno to nevidíme 
ani my. Povedal: „Ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, bude vaším služobní-
kom.“ (Matúš 20,26) Vysvetlil im, že medzi jeho nasledovníkmi to nemá byť ako medzi 
bežnými ľuďmi vo svete.

A v závere tejto epizódky sa Ježiš obrátil na všetkých učeníkov a povedal: „Syn 
človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil...“ (Matúš 20,28) Touto vetou poukázal 
na svoj život ako na príklad, ktorý máme nasledovať.
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Zároveň tým naznačil, že existuje kritérium, ak chce niekto sedieť po pravici Ježiša. 
Život zasvätený službe, hoci nie je sám osebe cieľom, je neoddeliteľnou súčasťou života 
pravého kresťana. A tu nepomôže nič iné, dokonca ani pokorne kľačať pred Pánom a pro-
siť o prednosť byť raz v blízkosti Spasiteľa! 

A napokon, jednému z našej dvojice, Jánovi, Pán Ježiš zjavil toto posolstvo: „Tomu, 
kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so 
svojím Otcom na jeho tróne.“ (Zjavenie 3,21)

Ak chceme sedieť na tróne s Pánom Ježišom, musíme zvíťaziť. A to zrejme aj v tejto 
disciplíne. Áno, uvedomujeme si, že spasenie je z milosti. Ale keď sa Božia milosť dotkne 
môjho srdca, budem okrem modlitby hľadať tiež možnosť slúžiť a žiť podobným životom 
ako Syn človeka, keď bol v tele medzi nami. Pýchu vystrieda pokora a naše skutky budú 
svedčiť o živej viere.

Nebeský Otec, ktorý vidí do srdca a pozná myšlienky človeka, ten bude udeľovať 
pocty vykúpeným ľuďom. Boh vie, z akej pohnútky pramenili naše slová i činy. 

Stanislav Byrtus

oZ n A m y:
Na základe rozhodnutia výboru SZ CASD sa v letných mesiacoch 2013 
uskutoční nástup a presun kazateľov na nové pôsobiská.
Na nástupnú prax budú zadelení štyria absolventi TS seminára: 
M. Homišin – Bratislava 1, Bratislava 2, Jabloň (M. Riečan)
M. Kaba – Trenčín, P. Bystrica, Púchov (J. Kučera) 
F. Soós – B. Bystrica 1, B. Bystrica 2, Brezno, Badín (M. Uhrín)
P. Barát – Trnava, Sereď, Nitra 1 (S. Ondrušek)

Ďalšie zmeny sa týkajú presunu kazateľov: 
J. Pist – Poprad, Spišská N. Ves, Kežmarok, Gerlachov 
J. Kopilec – Rožňava, Revúca, Markuška
B. Kmec – Michalovce, Bl. Remety, Humenné, Trebišov
R. Lacika – Košice 1, Košice 2, Poproč (S. Byrtus)
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vydAvAteľstvo Advent-orion ponúkA

cena 1,- ¤

Lennart Staglinger

rok plAgátov 
Brožúrka s názvom „Rok plagátov“ hovorí 
o stále aktuálnej téme spôsobu zvestovania 
niektorých tzv. „sporných vieroučných bodov“ 
nášmu okoliu. Hľadanie čo najúčinnejšej a naj-
vhodnejšej formy evanjelia je stálou výzvou pre 
všetkých, ktorí sa chcú deliť o túto radostnú 
zvesť. Autor sa odvoláva na historické udalosti 
z počiatkov reformačného hnutia vo Francúz-
sku a vyjadrenia Ellen G. Whiteovej. Poukazu-
je na to, že nepochopenie určitých princípov 
sa paradoxne môže stať vážnou prekážkou pri 
šírení evanjelia.

32 strán, 13 x 20 cm, brož.

AdrA u ž  d v A d s i At y  r o k  
                       n A  slo v e n s k u

Z Božej milosti máme tento rok príležitosť osláviť 
20. výročie organizácie ADRA na Slovensku. Vďaka za 
toto radostné jubileum patrí nášmu nebeskému Otcovi, 

ale aj všetkým pracovníkom, ktorých si pre službu počas dvoch desaťročí vyvolil. Bez 
ochoty a mnohokrát aj obety dobrovoľníkov či darcov by sme nemohli napĺňať Ježišovu 
výzvu na službu a pomoc.

Svoju vďaku chceme vyjadriť na spomienkovej bohoslužbe, ktorá sa bude konať 
v sobotu 1. júna 2013 v modlitebni Cirkvi adventistov s. d. na Cablkovej 3 v Bratislave.



Plán návštev zborov

1. – 2. KP Oblastné stretnutie OZ KP východ Prešov

1. ADRA 20. výročie org. ADRA na Slovensku Bratislava

7. – 9.. KP Oblastné stretnutie OZ KP stred Banská Bystrica

16. SZ Výbor Slovenského združenia Bratislava

17. KO Okrskové stretnutie kazateľov BA, BB, KE

23. OZ Výbor odd. zdravia pri SZ Prievidza

26. 6. – 7. 7. KP, OM Áčko 3  – radcovský kurz Jordánec

30. KE Stretnutie knižných evanjelistov Vrútky

Dôležité akcie v júni:

Ďalšie informácie zo SZ CASD môžete získať na adrese: Cirkev adventistov s. d.
Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava

e-mail: casd@casd.sk tel: 02/4341 5502 fax: 02/4341 5503 www.casd.sk

Jún 1. 8. 15. 22. 29.

Pavlík, M. Bratislava 1     

Čík, P. Martin    Kežmarok

Badinský, K. Bratislava 1 TS Sázava R Bratislava 3 Nové 
Zámky

Popovič, O. Bratislava 1 Žiar n/
Hronom Levice R Zvolen

Bielik, S. Bratislava 1 Gerlachov B. Bystrica 2 Žilina D

Kolesár, F. A Čadca A A A

Soós, B.  Martin Zvolen   

Byrtus, S.  S. N. Ves   

Plachý, J.  Zlaté 
Moravce    


