
Modliaci sa Ježiš

„A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, 
vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam 
sa modlil.“ Mar 1,35
Pozemský život Ježiša Krista, okrem 
iného, charakterizovala jednota s Otcom. 
Preto sa už v pokušení na púšti satan 
usiloval dosiahnuť predovšetkým to, aby 
sa Ježiš od Otca osamostatnil a konal 
nezávisle. „Premeň kamene na chlieb, 
hoď sa dole z chrámu, pokloň sa mi...“ No 
Ježiš, ktorý mal nepretržité spoločenstvo 
s Otcom, verne sledoval svoj cieľ. 
Svoju silu a istotu čerpal z každodennej 

modlitby, na ktorú si vyhradil čas už skoro ráno. 
Ježiš bol pod neustálym tlakom zo strany ľudí, ale aj zo strany tých najbližších. Mária na neho 
pri známej udalosti takto nalieha: „Nemajú vína,... urob s tým niečo!“ Pri inej vážnej príležitosti 
mohol zase pocítiť výčitky od Marty: „Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel.“
Ale počas cesty na golgotský kríž sa objavili aj lákavé „zastávky“. Keď sa zjavil trom učeníkom 
vo svojej sláve, Peter navrhol, aby si tam postavili tri stany. Spasiteľ sveta žil medzi ľuďmi, ktorí 
sa na ňom neustále snažili uplatňovať svoj vplyv a tak uskutočniť svoje zámery. 
Tie najintenzívnejšie a najtajomnejšie pokušenia sa odohrali v posledných okamihoch Ježišovho 
života. „Zachráň seba samého a zostúp z kríža.“ V smrteľnej agónii Ježiš zvolal: „Môj Otče, ak je 
to možné, odním odo mňa tento kalich.“ (Mat 26,39) Do najtemnejšej prázdnoty však zaznelo: 
„...nech sa stane tvoja vôľa.“ Ani v posledných okamihoch svojho pozemského života Ježiš ne-
konal nezávisle, ale svoj zrak pozdvihol k Otcovi a tak zostal verný svojmu „zvyku“. 
Počas svojho života sa modlil za všetkých, zvlášť za svojich, za tých, ktorí mu boli blízki: 
„Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od zlého.“ (Ján 17,15) Petrovi 
povie: „Ale ja som prosil za teba, žeby nezašla tvoja viera. A ty keď sa raz obrátiš, utvrdzuj 
svojich bratov.“ (Luk 22,32)
Ľudia si v Ježišovej prítomnosti jasne uvedomovali jeho bytostný záujem o nich. No vo svojich 
modlitbách v záujme o človeka Ježiš prekračuje hranice času a dotýka sa nielen tých, ktorí mali 
možnosť byť v jeho bezprostrednej blízkosti. On hovorí: „Ale neprosím len za týchto, ale aj za 
tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa.“ (Ján 17,20)
 Božie slovo nás učí, že modlitba spravodlivého mnoho zmôže (Jak 5,16). Platí to predovšetkým 
o našom Spasiteľovi. On je aj našou oporou a istotou v časoch beznádeje, lúčom svetla v tem-
notách. „A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, 
lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral.“ (Žid 7,25)   
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Modlitebný život Ježiša Krista nás uisťuje a zároveň inšpiruje v tom, že dosiahnutie aj nášho 
cieľa je skryté v dôvernom spoločenstve s Bohom. Preto slová apoštola Pavla znejú aktuálne aj 
dnes: „Neprestajne sa modlite.“ (1Tes 5,17) 
 „Pane, nauč nás modliť sa...“ 

 Oliver Popovič

inforMácie:
Dobré knihy
Sestry a bratia, rád by som vám dal do pozornosti dve knihy, ktoré by mohli byť užitočné pre 
veriacich ľudí, ktorí prechádzajú obdobím života, o ktorom sa v nich píše, alebo sa naň pri-
pravujú. Jedna sa zameriava na otázku starnutia a druhá na zvládanie situácie, keď sa človek 
dozvie, že je postihnutý ťažkou chorobou. Napriek tomu, že tieto knihy sú zamerané na určité 
životné otázky, poskytujú dôležité pohľady aj pre ľudí, ktorých sa priamo nedotýkajú. Autori 
kníh nie sú členmi CASD, takže niektoré body teológie, napr. otázka posmrtného života,  
sú v nich predstavené inak, no napriek tomu je dobré si tieto knihy prečítať.
Billy Graham − Na ceste k domovu
Známy evanjelista napísal veľmi krásnu a dôležitú knihu pre úsek života, na ktorý sa nete-
šíme, ale napriek tomu príde. Autor z biblického pohľadu odhaľuje, ako sa pripraviť a prežiť 
užitočne a zmysluplne pre seba, pre iných i pre Pána úsek života „pred návratom domov“.
„Starnutie bolo pre mňa najväčším prekvapením v živote. Keď ste obdarovaní dlhým vekom, 
starnutie je prirodzené, no dôstojné starnutie je rozhodnutie. Je možné pre všetkých, ktorí 
upnú svoje srdcia a mysle na Darcu dôstojnosti, Pána Ježiša Krista.“ 
Karen Allenová − Viera a rakovina
Pracovala ako diplomovaná medicínsko-technická laborantka a asistentka klinických štúdií 
na Univesity of Alabama v Inštitúte pre výskum rakoviny, keď jej diagnostikovali rakovinu 
prsníka. Ako veriaca žena si počas tohto obdobia kládla otázku, ktorá sa javí ako zvláštna, ale 
skutočne veriaci ľudia jej rozumejú: Ako môžem svojou nemocou osláviť Boha? Táto kniha 
môže byť rovnako užitočná aj pre ľudí, ktorí prekonávajú iný životný problém alebo chorobu, 
ale takisto aj pre zdravých ľudí.
Karen Allenová napísala knihu tak, že sa dá využiť na skupinové aj individuálne štúdium. 
Krátke výstižné príbehy a jej skúsenosti pomôžu čitateľom rozpoznať, že Boh koná aj v ich 
životoch.
Obidve knihy vydalo vydavateľstvo Creativpress. 
Cena Na ceste k domovu: 7,50 eur 
Cena Viera a rakovina: 12,50 eur (206 str.)
V prípade záujmu si ich môžete objednať aj na Slovenskom združení CASD. Vydavateľ 
poskytne pri hromadnej objednávke 25% zľavu.
Objednať si ich môžete listom, e-mailom alebo telefonicky na doleuvedených kontaktoch. 
V prípade väčšieho záujmu z vášho zboru môžete požiadať zborového traktátnika o zaslanie 
objednávky.
Slovenské zduženie CASD, Cablkova 3, 821 04 Bratislava
sekretariat@casd.sk
tel.: 02 4341 5502, 0905 400 052
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Plán návštev zborov

Dôležité akcie vo februári:

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

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

6. − 8. OD Múzička Kežmarok
7. − 14. KD Týždeň kresťanského domova
13. − 15. OM Áčko − regionálne stretnutia Západné a Stredné 

Slovensko
14. OZ Okrskové stretnutie vedúcich Odd. zdravia Banská Bystrica 2
14. – 19. OM Evanjelizácia s Willie Ramos Poprad
20. − 22. KO Stretnutie starších a vedúcich zborov Račkova dolina
20. − 22. OM Áčko – regionálne stretnutia Východné Slovensko
21. − 28. OM Evanjelizácia s Willie Ramos Bratislava

Benjamin Maxson – Kresťanské 
správcovstvo
Dr. Benjamin Maxson, dlhoročný kazateľ z amerického 
severozápadu, viedol v rokoch 1995 – 2004 Oddelenie 
správcovstva pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Počas tohto obdobia 
mal príležitosť spoznávať, ako veľa sa za pojmom správcovstva ukrýva a do akej miery presahuje 
skutočný význam jeho bežné chápanie súvisiace s hmotnými statkami. Svoje skúsenosti a poznat-
ky predstavil v niekoľkých knihách a v pravidelných príspevkoch pre kresťanské periodiká, ako je 
napríklad Adventist Review a iné. Je autorom mnohých seminárov a prednášok. Tie, ktoré pod 
názvom „Kresťanské správcovstvo“ predniesol pri príležitosti evanjelizácie NET 2000 v Rumunsku, 
si môžete vypočuť prostredníctvom tohto disku. Spoznajte nový pohľad na správcovstvo, ktoré sa 
zďaleka netýka len financií, ale aj nášho hospodárenia so vzťahmi, s darmi a v neposlednom rade 
i s časom, ktorý je stále vzácnejší a vzácnejší.
CD-ROM (mp3) 1 012 min.   2,- €
Uvedený produkt si môžete objednať prostredníctvom svojho traktátnika alebo priamo 
na našej adrese: Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava, tel.: 02 4363 3181 stu- 
dionadej@casd.sk www.studionadej.sk                                                          Bronislav Soós

Február 7. 14. 21. 28.
Pavlík M. Sereď  Lipt. Mikuláš  
Škrla M.  Račkova dol.  
Badinský K. Michalovce Sp. Nová Ves Račkova dol. Poprad
Popovič O. Pov. Bystrica Piešťany Brezno Poprad
Bielik S. Žiar n. Hronom Lučenec Martin Poprad
Kolesár F. A A Bratislava Bratislava
Soós B.    Červenica
Byrtus S.  Rankovce   


