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Utorok 14. marca 2017 

Piesne: ES č. 477, 484 

Text: Mk 14, 32 – 42 

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Amálek bojoval proti Izraelcom v Refidíme. Mojžiš stál na pahorku s Božou palicou v ruke. 

Dokiaľ mal zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď ich spustil, víťazil Amálek. Keď už Mojžiš 

nevládal, Áron a Chúr podopierali jeho ruky z jednej i druhej strany. Tak zostali Mojžišove 

ramená pevné až do západu slnka a Józua ostrím meča premohol Amáleka a jeho ľud (2M 17, 8 – 

15). Bol to Hospodinov boj. V Getsemanskej záhrade sa na Zelený štvrtok začal iný Hospodinov 

boj. Išlo však o viac – o zasľúbenú krajinu pre celé ľudstvo. Boží Syn pre svoj boj hľadá pomoc 

u svojich učeníkov. Jeho snáď najbližší učeníci Peter, Jakub a Ján Mu dnes mali podopierať 

ramená. Veď na Jeho plecia je zložená celá ťarcha diela Božej milosti. Pán Ježiš si uvedomuje 

svoje poslanie. Vníma i bolesť, ktorú toto poslanie prináša. Tak ako my, aj On cíti strach. Volá 

k Otcovi: „... zbav ma tejto hodiny, odvráť odo mňa tento kalich.“ Kdeže by sme boli dnes, keby 

Mu bol vtedy kalich Golgoty odňatý? „Nech sa stane Tvoja vôľa.“ Pre Božieho Syna iste nebolo 

ľahké vysloviť túto druhú časť svojej modlitby. Vedel však, že práve na to prišiel (J 12, 27). 

Učeníci vtedy spali. Tento getsemanský a neskôr i golgotský zápas prebieha mimo nich. Je to 

Hospodinov boj o našu spásu. Vtedy sa Pán Ježiš vrátil a zobudil Petra: „Bdejte a modlite sa, aby 

ste neprišli do pokušenia.“ Dnes budí nás: „Bdejte a modlite sa!“ Aby sme nestratili nádej. 

Potom Ježiš opäť odišiel. Len sa nakrátko vzdialil. Aj nám sa môže niekedy zdať, že je od nás 

Pán Boh vzdialený. V rôznych ťažkých situáciách života sú aj naše oči unavené. Zdriemneme. 

Strácame nádej. Duša je skleslá a zmieta sa v nás (Ž 43, 5). Pán Ježiš sa vtedy učeníkom možno 

stratil z dohľadu, no neodišiel z ich života. V ústraní sa modlil tými istými slovami: „Nech sa 

stane Tvoja vôľa.“ Pridajme sa k Nemu, keď už my sami tak prosiť nevládzeme – vo svojej 

chorobe, vo svojej únave, vo svojom strachu. Keď Ho pre svoju bolesť nevidíme. Keď 

nerozumieme tomu, čo sa okolo nás deje. Keď potrebujeme, aby nás niekto podopieral. Pán Ježiš 

sa vrátil k učeníkom, ktorí vtedy spali. K učeníkom, ktorí Ho stratili z dohľadu. Povedal: 

„Vstaňte, poďme!“ A začal sa Veľký týždeň. Začal sa zápas Božieho Syna o ich aj našu spásu. 

Začal sa víťazný boj. Vstaňme teda a poďme aj my. Dnes sa môže nanovo začať alebo môže 

nanovo zosilnieť aj náš zápas, náš osobný boj o našu zasľúbenú krajinu. Možno môžeme začať 

len krátkou modlitbou. Amen. 

 

Modlitba:  

Otče, Tebe je všetko možné; nech sa teda aj dnes stane nie to, čo ja chcem, ale čo chceš Ty. 

Amen.  
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