
     Boh ťa priviedol na miesto preskúšania 

Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a 
povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím 
sa. “Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli 
naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná 
až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ Mt 26, 36-38 

Čo sa často stáva tebe i mne, to prežil aj Ježiš, keď sa modlil v Getsemanskej záhrade. V tejto chvíli, 
môj Pane, sa aj ja desím a som plný úzkostí. Môj problém je predo mnou. Cítim sa sám a opustený. 
Pre teba, Pane, bol Otec všetkým. Ale v tejto chvíli si necítil jeho prítomnosť. Preto si vo svojej 
opustenosti išiel za Petrom, Jakubom a Jánom. Vo svojom boji si túžil po ľudskej úteche, potreboval 
si pomoc človeka, ale aj to ti bolo odoprené, lebo tvoji dôverní priatelia zaspali. Vstúpme do 
Ježišovej prítomnosti nabitej strachom a povedzme: „Aj ja sa veľmi bojím, Pane.“  Dovoľ Duchu 
Svätému, aby sa dotkol niektorého z tvojich strachov. Strachu z budúcnosti, z ľudí, stretnutí, z úloh, 
strachu nechať sa formovať Bohom. Vlož svoj strach do Pánových rúk so slovami: „A ja ťa prosím, 
Ježišu, aby si položil svoje ruky na tieto strachy. Daj mi, môj Pane, odvahu, aby som sa vyrovnal s 
týmito bolesťami.“ Vydychuj teraz tieto strachy a dovoľ Ježišovi, aby zaujal ich miesto. A teraz 
vnímaj Ježišovu ruku na svojom ramene, ako ti hovorí: „Volám ťa tvojím menom, buď naplnený 
pokojom. Odovzdaj sa mi. Ja Som. A nemaj žiaden strach." Nechaj, aby znela ozvena týchto slov v 
tvojich ušiach. „Buď naplnený pokojom. Ja Som s tebou. Nemaj strach." Dovoľ, aby Ježišov strach 
uzdravil ten tvoj. Objím Ježiša plného úzkosti. A v tomto objatí precíť, ako sa Ježiš chveje strachom. 
Dovoľ, aby ťa naplnila jeho vykupujúca láska. Dovoľ, aby Ježišova úzkosť uzdravila tvoje strachy, 
dychom života.  

Kým nemáme vlastnú skúsenosť s Ježišom, kým sa nevyvíja náš osobný príbeh, príbeh nášho 
vzťahu s Ním, nemôžeme Ho poznať. Jeho Slovo je určené k tomu, aby pracovalo v našom srdci 
dovtedy, kým sa nestane naším životom. Niekedy si Boh poslúži aj tým, že nás zlomí.  

Nepríjemný človek: Tak napríklad, možno že skalopevne veríte, že máte srdce, ktoré v podstate 
nemá problém vychádzať z ľuďmi. “Pán mi dal lásku vychádzať s ľuďmi,” poviete. Ale Ježiš vie, že 
práve v jednej oblasti máte slabé miesto: zakaždým sa to s vami zvezie, keď sa nájde niekto, kto 
zneužije vašu lásku a láskavosť. Vždy, keď sa také niečo stane, odnášate si silné poranenie, ktoré vo 
vás pretrváva, hoci navonok hovoríte, že toho človeka stále milujete. 

Slabosť : Ste veriaci ľudia, snažíte sa niekoľko rokov o dobrý život.   Napriek tomu tu ešte zostala 
istá oblasť vo vašom vnútri, ktorú ovláda hriech. Je to váš posledný pevne zakorenený hriech – 
odporný zvyk, vášeň alebo žiadosť. Nenávidíte ho. Nasleduje sľub za sľubom. Rozprávate Bohu, ako 
sa polepšíte, ale doteraz sa vám nikdy nepodarilo tento problém prekonať. Toľko ste sa naplakali 
pre tento hnusný zvyk, prosili ste Pána, aby vás vyslobodil. Čumíte do kníh, prehrali ste si už všetky 
možné “videa k veci” a len hľadáte a hľadáte kľúč k slobode. A predsa ste ho doteraz nenašli. A tak 
celé roky žijete v strachu, že tá vaša nemilá stránka vyjde najavo. Pán dovolí, aby vás diabol pokúšal 
a ani sa nenazdáte a ovládne vás vaša vlastná žiadostivosť. Satan sa pousiluje preosiať vás ako 
pšenicu! Bude sa vám zdať, že máte to najčernejšie srdce na svete, uveríte, že ste už úplne prepadli 
hriechu, na tvári sa vám bude zračiť “záverečná” vašich síl, nebudete mať slov, len v ohromení 
zanariekate: “Pane, čo sa to vlastne deje? Kde sa tu vzala tá hrozná žiadostivosť? Mám väčšie 
pokúšanie, ako keď som po prvýkrát začal hľadať tvoje vyslobodenie. Strácam zem pod nohami!” A 
potom nastúpia pochybnosti a zaplavia celú myseľ. Začína vás udivovať, ako je možné, že Boh 
dopúšťa takéto veci vo vašom živote? Už sa to vlečie celé roky. Ako je možné, že toľko toho 
nasľuboval a potom si nestojí v slove? Tak je Boh so mnou alebo nie?  

Uznajte, ako môže Boh vystáť takéto pokrytectvo vo vašom srdci? A tak vás uvedie do 
okolností, v ktorých vás skúša. Dovolí istému prostriedku, naraziť do tej vašej podľa vás kresťanskej 
tváre. Zrazu ste na kolenách a modlíte sa: “ Pane, prečo si mi poslal tohto človeka, toto zlyhanie? 
Veď je to tŕň, ktorý sa zabodol do môjho tela! Snažil som sa ti verne slúžiť a čo sa mi vrátilo? Zas ma 
len niekto zneužil, zas som padol!” 

Duchovná obnova 
farnosti   03.04. 2020  



Boh  vo vás chce niečo spraviť, niekde vás posunúť. Učí vás, aby ste boli 
schopní povstať aj v tejto situácii a zvolať: “ Viem, že môj Boh je so mnou. On sám 
riadi moje kroky. Vidí do môjho vnútra a pozná moje poranenie i tú trýznivú bolesť!” 

K zdravej zlomenosti dochádza vtedy, keď Boh dopustí na človeka, aby sa 
kríza v jeho živote prejavila, a dokonca stupňovala. Prečo je to tak? Čo tým Boh 
sleduje? Boh nechá, aby sa nám diali aj takéto situácie, pretože sa tak dostáva k 
posledným koreňom nevery! Jeho Duch vstupuje do každej komôrky nášho srdca a 
vyhľadáva tie najodpornejšie veci – pýchu, nadutosť a ďalšie nemilé haraburdy, ktoré bránia tomu, 
aby v nás prebýval v plnosti. Zlomenosť dopustená Bohom prináša vyslobodenie. Čo ma uväzňuje? 
Môže to byť pýcha, predsudok, nesprávna predstava o živote, slabosť, strach... V čom sa bojím byť 
zlomený? Posolstvo dnešnej obnovy je: Nedokážeš prežívať skutočnú lásku, ak sa budeš vyhýbať 
svojej osobnej Getsemanskej záhrade. Máš na výber: buď budeš prežívať Judášovu záhradu 
zlomenosti, ktorá vedie k smrti (obesil sa), alebo Ježišovu Getsemany, ktorá ťa naučí žiť život. Vyber 
si. Iba dve cesty sú možné, pred zlomenosťou neunikneš.    
Boj zlomenosti sa skončí až vtedy, keď začnete úplne dôverovať Pánovi, keď Mu budete veriť, že je s 
vami v moci a láske. Preto odložíte každú myšlienku o tom, že Boh vás prehliada, alebo si schválne 
zavrel oči nad vaším súžením. Lebo takéto myšlienky ho pokúšajú. Staviate Ho totiž do pozície 
skúšaného, v ktorej má On dokázať svoju vernosť. Pritom On o svojej lojalite už podal dostatočný 
dôkaz mnohokrát. Boh ti hovorí: „Nepadneš, vo všetkom tomto som s tebou! Ak budeš hľadať moju 
tvár a dôverovať mi, prenesiem ťa. Dám ti silu stáť pevne a niesť čokoľvek, čo by prišlo, pretože ja 
som s tebou stále!”             

 
Modlitba 

 
Pohľad do duše, sťahuje ma na dno. Je ticho, chýba tam život. Osamelosť srdca bez dychu, bez darov ktoré 
by som, Bože, položil Ti do dlaní, aby som mal v nich záchranu. Si láska s ranou otvorenou, pre všetkých aj 
pre mňa, aj keď som rozbitý. Vánok, ten pohyb dychu, rodí sa v prekvapení. Prichádza v nehe nečakane, 
v dotyku bozku láskou sa stane, mi šepká: „Vdýchni a vezmi si môj život do seba“ Ponížený strachom, 
čakám na vietor, oheň a dážď, potrebujem pohyb, oceán radosti. Oživiť všetko, čomu neverím, čo stalo sa 
mi mŕtve. Je ticho a život sa nehýbe. Bože, zobuť to, čo je vo mne, pohni mnou, rozhýb a priveď ma do 
života. Vydrž ma milovať, aby som mohol byť zachránený.  
 
Obdarím ich požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to požehnaný lejak. Ez 34,26  
Pane bojím sa. Bojím sa odovzdávať sa Ti. Zriekať sa seba. Bojím sa ti zverovať svoje choré srdce. 
Pane, zverujem sa tvojim rukám. Modeluj ma, túto biednu hlinu, ako hrnčiar modeluje nádoby. Daj 
jej formu, aká sa ti pozdáva a potom ju rozbi, ak chceš. Čo čakáš odo mňa? Daruj mi lásku 
jedinečnú, bezhraničnú, lásku ku krížu. Pane, žehnaj túto chvíľu.  Často som sa pokúšal vymazať 
svoj obraz zo svojej mysle, pričom som si predstavoval iný obraz. Tým som ťa zranil. Ďakujem ti, že 
som sám sebou, Pane. Ďakujem ti za svoju minulosť, aj keď nie je vysadená kvetmi, ale pochopil 
som, že každá udalosť mojej minulosti mi pomohla dozrievať. Pane, ďakujem ti aj za svoju 
budúcnosť. Viem, že si Otec a chceš pre mňa len to najlepšie. Ďakujem ti za svoju prítomnosť, 
ďakujem ti aj za svoju budúcnosť. Často sa bojím budúcnosti, Pane. Obetujem ti ju a prosím ťa, aby 
som prijal každú okolnosť v mojom živote. Viem, že si môj Otec. A Otec chce vždy to najlepšie pre 
svoje dieťa. Preto sa nemusím o nič strachovať, len ti odovzdať svoju budúcnosť. 
Ale tu mi bolo, akoby oheň blčal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A poddal som sa, 
nevládal som mu (Bohu) odolať. Jer 20,9 

    


