


Ježiš v Getsemane
Evanjelium podľa Matúša 26:36-46

1. Deň



 
 
Keď však dobre robíte, a predsa 
vytrváte v utrpení, to je milé 
Bohu, 21 lebo na to ste boli 
povolaní; pretože Kristus trpel 
za vás, dal vám príklad, aby ste 
nasledovali Jeho šľapaje. 
 
                 1. Petrov 2:20



Dni nášho života

•1.deň 

•Ukrižovanie 

•Deň bolesti

•2.deň 

•Zmätok & 
pochybnosti 

•Dni Neistoty 

•3.deň 

•zmŕtvychvstanie 

•Deň radosti , 
oslavy & 
víťazstva

Piatok Sobota Nedeľa
Bolestivý neistá Radostná



                              3 otázky:  
 
1. Čo robiť v piatočných dňoch bolesti? 
2. Ako prejsť sobotnými dňami pochybnosti? 
3. Ako vytrvať až do radosti nedeľného rána?



 
 
 
15 Veď nemáme Veľkňaza, ktorý 
by nemohol cítiť s našimi 
s l a b o s ť a m i , a l e ( m á m e 
Veľkňaza), podobne pokúšaného 
vo všetkom, (ale) bez hriechu. 
 
                   Židom 4:15

1. Deň



            Matúš 26:36-39 
 
36 Potom prišiel Ježiš s nimi na 
miesto, ktoré sa volalo 
Getsemane, a riekol učeníkom: 
Sadnite si tuto, kým odídem a 
pomodlím sa tamto. 37 Vzal so 
sebou Petra a oboch synov 
Zebedeových, začal sa rmútiť a 
cítiť úzkosť. 38 I riekol im: 
Veľmi smutná je mi duša až na 
smrť. Zostaňte tu a bdejte so 
mnou! 39 Nato poodišiel trochu,

1. Deň



V čase bolesti… Ježiš

 -  Zavolal priateľov, aby boli s ním 
                - volal na Abbu - Otca 

1. Deň



Elie Wiesel

 “dni v koncentráku 
som prežil vďaka 

Bohu & priateľom!” 

1. Deň



 
 
 
35 A poodíduc trocha ďalej, 
padol na zem a modlil sa, aby 
odišla od Neho tá hodina, ak je to 
možné. 36 A hovoril: Abba, Otče,   
- Tebe je všetko možné;  
- odvráť odo mňa tento kalich;     
- avšak nie, čo ja chcem, ale čo Ty.  
 
                  Marek 14:35-36

1. Deň

                …Ježiš volal na Abbu - Otca… 



1. Deň

“Daddy, drž ma”



Sobota

2. Deň



  16 Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, 
a uvidíte ma….vy budete zarmútení, ale 
váš zármutok sa premení na radosť. 21 
Žena, keď rodí, má zármutok, pretože 
prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, 
nespomína viac na úzkosť pre radosť, že 
sa človek narodil na svet. 22 Tak aj vy: 
teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, 
a srdce bude sa vám radovať,  
a nik vám nevezme vašu radosť.  
 
                    Ján 16:16, 20-22

V čase pochybností & zmätku…  
si pripomínaj jeho zasľúbenia

2. Deň



 
 
 
“aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec 
namiesto popola, olej radosti namiesto 
smútočného rúcha; chválospev namiesto 
malomyseľnosti…” 
                                                   Izaiáš 61:3  
 
 
Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď 
cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať 
cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, 3 
lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý 
Izraela, tvoj Spasiteľ.  
                                                   Izaiáš 43:2-3

2. Deň
 

pripomínaj si Božie zasľúbenia…



Ako sa dostanem k dňom radosti?   

 
   

…spoľahnem sa na Ježišovu moc!

3. Deň



“Ja som vzkriesenie a život - 
kto verí vo mňa, bude žiť, aj 
keď umrie, 26 a nik neumrie 
naveky, kto žije a verí vo mňa.  
Či veríš tomu?” 
 
Ježiš lazarovej sestre Marte (Ján 11:25) 
 

3. Deň



 
   

 
1. volaj na Ježiša v čase 
bolestivých piatkov 
 
2. pamätaj na Jeho 
zasľúbenia v čase 
sobotných pochybností  
 
3. spoliehaj sa na Jeho 
moc a okúsiš radosť 
nedeľného rána



 
 
“9 Ak ústami vyznávaš 
Pána Ježiša a v srdci veríš, 
že Ho Boh vzkriesil z 
mŕtvych, budeš spasený; 
              
                Rimanom 10:9 




