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K E Ď  B O H  ( N E ) M L Č Í

4. deň: Tebe je všetko možné
(4. kapitola, sobota po Popolcovej strede)

STÍŠENIE
Na začiatku modlitby sa cielene zastavujem, aby som sa utíšil; 
dýcham pomaly, aby som svoje roztržité zmysly upriamil na 
Božiu prítomnosť.

(ticho)
Modlím sa slovami Žalmu 62, 12 – 13, ktoré si niekoľko-

krát pomaly prečítam: „Raz prehovoril Boh, dvoje som z toho 
vyrozumel: Bohu patrí moc, u teba, Pane, je milosť.“

REFLEXIA
Biblia: Dnes pokračujeme v úvahách nad Ježišovou modlit-
bou v  Getsemanskej záhrade, ktorú zachytáva Evanjelium 
podľa Marka 14, 35 – 36: „Trochu od nich poodišiel, padol na 
zem a modlil sa, aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. 
Hovoril: ‚Abba, Otče, tebe je všetko možné!‘“

Citát: „V Getsemanskej záhrade adresuje Ježiš svoje modlitby 
nežne Otcovi, ktorého volá ‚Abba‘, ale tiež s  bázňou tomu, 
ktorému ‚je všetko možné‘. Staré židovské príslovie hovorí 
v  podstate to isté: ‚Boh nie je senilný strýčko, ale zemetra-
senie.‘ To je úžasná správa pre tých z  nás, ktorí zápasíme 
s nevypočutými modlitbami, pretože senilný strýčko sa nad 
vecami iba pousmeje, ale zemetrasenie nimi dokáže reálne 
pohnúť. Ak neexistuje všemohúci a vševediaci Boh, neexistu-
je ani nádej a zázraky a ľudské utrpenie nemá zmysel“ (s. 67).
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P r e ž í v a m e  Z e l e n ý  š t v r t o k

OTÁZKY
Smerom k sebe: Mám tendenciu znižovať svoje očakávania od 
Božej moci, aby som sa chránil pred sklamaním? Aké posto-
je a  praktické kroky by mi pomohli dosiahnuť rovnováhu 
medzi vierou, ktorá hýbe vrchmi, a trpezlivou dôverou?

Smerom k Pánovi: Abba, Otče, pomôž mi byť trochu viac ako 
Abrahám, ktorý „mal skoro sto rokov a  videl svoje odum-
reté telo i  odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol 
vo viere. Nezapochyboval v  neviere o  Božom prisľúbení“ 
(Rim 4, 19 – 20). Daj mi väčšiu vieru v tvoju neobmedzenú moc. 

PODRIADENIE SA
Modlitba neochvejnej dôvery z piesne „Oceány“:

Pozývaš ma do neznáma,
prechádzať sa po vodách.
Tam ťa nájdem napriek búrkam,
zvládnem stáť na hlbinách.

Zaveď ma na miesta
bezhraničnej viery,
chcem kráčať nad vodami,
tam, kam ma zavoláš.

Vezmi hlbšie, než sa
odvažujem prosiť,
len v tvojej prítomnosti
moja viera narastá.2
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K E Ď  B O H  ( N E ) M L Č Í

5. deň: Vezmi odo mňa tento kalich
(5. kapitola, pondelok po 1. pôstnej nedeli)

STÍŠENIE
Na začiatku modlitby sa cielene zastavujem, aby som sa utíšil; 
dýcham pomaly, aby som svoje roztržité zmysly upriamil na 
Božiu prítomnosť.

(ticho)
Modlím sa slovami Žalmu 13, 2 – 3, ktoré si niekoľkokrát 

pomaly prečítam: „Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabú-
dať? Navždy? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? 
Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žiaľ?“

REFLEXIA
Biblia: Pokračujeme v  úvahách nad Ježišovou modlitbou 
v  Getsemanskej záhrade. Dnes sa zameriame na jej päť 
najšokujúcejších slov: „Trochu od nich poodišiel, padol na 
zem a modlil sa, aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. 
Hovoril: ‚Abba, Otče, tebe je všetko možné! Vezmi odo mňa 
tento kalich‘“ (Mk 14, 35 – 36). 

Komentár: Ježiš sa až dosiaľ držal štruktúry svojho vlastného 
„Otčenáša“, keď sa namiesto „Otče náš“ modlil „Abba, Otče“ 
a  namiesto „posväť sa meno tvoje“ povedal „tebe je všetko 
možné“. Ale vo chvíli, keď mal vysloviť „príď kráľovstvo tvoje“, 
povedal pravý opak: „Vezmi odo mňa tento kalich.“ Nedržal 
sa scenára a Otcovi priznal: „Nechcem trpieť. Bojím sa. Musí 
existovať aj iný spôsob!“ Ak vo svojej najťažšej hodine mohol 
byť taký úprimný pred Bohom sám Ježiš, môžeme byť aj my.
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P r e ž í v a m e  Z e l e n ý  š t v r t o k

OTÁZKY
Smerom k  sebe: Nepretvarujem sa niekedy pri  modlitbe? 
Využívam nejaké „triky“, aby som sa niečomu vyhol alebo 
Boha presviedčal?

Smerom k  Pánovi: Úprimne Otcovi porozprávam, čo cítim 
a čo si myslím. Mám pritom na pamäti, že ma miluje a váži si 
moju úprimnosť, ktorá ho nikdy nezaskočí.

PODRIADENIE SA
Modlitba odovzdanosti Richarda Fostera:

Bože, dnes sa ti odovzdávam. 
Nech je tvoja vôľa dnes pre mňa potešením. 
Vládni mi! 
Nech sa tvoja láska odráža vo všetkom,  
čo budem robiť. 
Odovzdávam ti svoje nádeje, sny a ambície; 
nalož s nimi, ako chceš a kedy chceš. 
Do tvojich láskavých rúk zverujem svoju rodinu, 
priateľov i budúcnosť; 
postaraj sa o ne tak, ako to ja nikdy nedokážem. 
Zriekam sa potreby mať všetko pod kontrolou,  
túžby niečo znamenať 
a strachu, že sa na mňa zabudne. 
Odstráň zo sveta zlo, očisti dobro  
a nastoľ na zemi svoje kráľovstvo.  
O to ťa prosím v Ježišovom mene. Amen.3
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K E Ď  B O H  ( N E ) M L Č Í

6. deň: No nie ako ja chcem
(6. kapitola, utorok po 1. pôstnej nedeli)

STÍŠENIE
Na začiatku modlitby sa cielene zastavujem, aby som sa utíšil; 
dýcham pomaly, aby som svoje roztržité zmysly upriamil na 
Božiu prítomnosť.

(ticho)
Modlím sa slovami Žalmu 17, 6 – 7, ktoré si niekoľkokrát 

pomaly prečítam: „K  tebe volám, Bože, lebo mi odpovieš, 
nakloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím. Ukáž divy svojho 
milosrdenstva.“

REFLEXIA
Biblia: Dnes ukončíme svoje úvahy nad Ježišovou modlit-
bou v Getsemanskej záhrade a zameriame sa na jej náročnú 
poslednú vetu: „Abba, Otče, tebe je všetko možné! Vezmi 
odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty“ 
(Mk 14, 36).

Citát: Po tom, čo Ježiš uznal Otcovu lásku („Abba, Otče“), jeho 
moc („tebe je všetko možné“) a vlastný strach („vezmi odo mňa 
tento kalich“), bezvýhradne sa podriaďuje jeho plánu. Urobiť 
takýto krok však nie je vôbec ľahké. „Napadlo vám niekedy, 
že niektoré z vašich nevypočutých modlitieb sa možno predsa 
len dočkali odpovede? Čo ak vám Boh odpovedal láskavým, 
ale rozhodným nie? Nepíše sa mi to vôbec ľahko, pretože zrej-
me pôjde o najbolestivejšiu alternatívu, ktorú budete musieť 
vziať do úvahy, a  je dosť možné, že bude v  úplnom rozpore 
s tým, čo viete o Božom srdci a jeho vôli“ (s. 108).
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P r e ž í v a m e  Z e l e n ý  š t v r t o k

OTÁZKY
Smerom k sebe: Keď som sa pomodlil „vezmi odo mňa tento 
kalich“, je možné, že mi Boh odpovedá tak, ako odpovedal 
Ježišovi – „láskavým, ale rozhodným nie“? Ako rozlíšim, čo 
je jeho vôľa v tejto situácii?

Smerom k Pánovi: V modlitbe podriadim svoju vôľu Otcovej 
vôli.

PODRIADENIE SA
Modlím sa slovami známej kresťanskej piesne  
Judsona W. Van DeVentera:

Všetkého sa pre Ježiša,
všetkého sa navždy vzdám.
Chcem mu slúžiť rád a verne,
ako on raz slúžil nám. 
Všetko tebe dám,
všetko tebe dám, 
všetko pre teba, Ježišu,
všetko v obeť dám.4 
Amen. 
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