
Zamyslenia po týždeň po 5. nedeli po Veľkej noci 6. mája 2018  
 

Piatok 11. mája 2018 

Piesne: ES č. 101, 318 

Text: L 22, 39 – 46 

„39Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci. 

40Keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. 41Sám sa 

však vzdialil od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom, padol na kolená a takto sa 

modlil: 42Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, 

ale Tvoja. 43Tu sa Mu ukázal anjel z neba a posilňoval Ho. 44A On v smrteľnej úzkosti modlil 

sa ešte horlivejšie. I vystúpil Mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. 45Keď vstal od 

modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať, unavených zármutkom, 46a povedal im: Čo 

spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Ježiš sa so svojimi učeníkmi v ústrety noci poberá na miesto, kam zvykol chodiť, aby sa 

stíšil a načerpal silu – do Getsemanskej záhrady. So sebou zobral len troch najbližších – Petra, 

Jakuba a Jána. Keď tam prišli, Pán Ježiš im dal veľmi dôležitý pokyn: ,,Modlite sa, aby ste 

neprišli do pokušenia.“ Pán sa však od nich vzdialil, aby bol sám so svojím Otcom, padol na 

kolená a modlil sa. Táto noc bola iná ako tie predtým. Práve počas tejto noci sa Getsemanská 

záhrada stala miestom najväčšieho duchovného modlitebného zápasu. Pán Ježiš, Boží Syn, 

veľmi dobre vedel, čo Ho čaká. Ako človek mal z toho hrôzu. Preto potreboval cítiť blízkosť 

a pomoc svojho nebeského Otca. Preto potreboval padnúť na kolená a byť s Ním, s Bohom. 

V Getsemane sa deje veľký modlitebný zápas Pána Ježiša, od ktorého závisí ďalší priebeh 

udalostí spásy. Vypiť kalich až do dna? Nedá sa ísť inou cestou? Srdce Pána Ježiša však 

nechce ísť proti vôli Otca. Je pripravený poslúchnuť. Otec Ho v tejto ťažkej chvíli nenecháva 

samého, ale posiela anjela, aby Ho posilňoval. A keď sa napätie stupňuje, rastie strach 

a pokušenie, Pán Ježiš sa neprestáva modliť, ale modlí sa ešte horlivejšie. ,,Kropaj potu steká 

z čela, duša na smrť zosmutnela.“ (ES 101) Pán nám v Getsemane dokonalo ukázal, aká 

dôležitá a vzácna je modlitba. Pán Boh nám dal nádherný dar – modlitbu. On prvý začal 

rozhovor s nami a túži, aby sme v tom rozhovore pokračovali. Je to úžasné, že tak, ako sa 

Boží Syn – Ježiš rozprával so svojím Otcom, tak sa i my môžeme rozprávať s Pánom Bohom. 

Modlitba nám dáva krídla. Modlitba je liekom. I pre nás dnes platí výzva Pána Ježiša: 

,,Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.“ Pán Ježiš je nám blízko vo všetkom, čo 



prežívame. On sám viedol veľký modlitebný zápas, v ktorom zvíťazil. Dáva nám príklad, ako 

obstáť a zvíťaziť. Jedinou zbraňou proti diablovi je modlitba a Božie slovo. Keď sa trápenie 

stupňuje, modlime sa ešte horlivejšie, vždy v poslušnosti a odovzdanosti nebeskému Otcovi. 

On nás v žiadnom zápase nenechá samých. Modlime sa, vytrvajme! S Pánom Ježišom 

Kristom každé pokušenie premáhajme! Amen.  

 

Modlitba: 

Drahý Pane Ježiši, ďakujeme, že Ty si vybojoval ten najväčší modlitebný zápas, kde sa 

rozhodovalo o živote nás všetkých. Ďakujeme, že láska k nám Ťa viedla až na kríž. Odpusť 

nám, keď sa nemodlíme a radšej spíme. Prosíme, Duchu, nauč nás horlivo sa modliť vo 

všetkom, čo prežívame. Nech sa deje Tvoja vôľa, Otče náš. Amen. 

Mgr. Zuzana Lipovská, zborová kaplánka v CZ ECAV Háj 

 


