
22. po svätej Trojici -  Aj v skúškach rastieme 

Milí bratia a sestry, neviem ako vy prežívate ten zlom v počasí. Po krásnych týždňoch babieho leta prišlo obdobie 

dažďov – klasická jeseň. Nebolo by to krásne, kedy až do Vianoc bolo krásne jesenné počasie? 

V prírode sa striedajú obdobia – tepla a slnka s obdobím dažďov. Jar , leto, jeseň i zima. Tu v Ružomberku je veľmi dlhá. 

Zasa sa načakáme, kým príde jar a leto. 

Aj deti však vedia, že by to pre život nebolo dobré –minimálne v našich zemepisných šírkach. 

Avšak nielen v prírode, žiaľ aj v našom živote sa striedajú obdobia leta s obdobiami zimy. 

Obdobie leta - to je čas, kedy sa nám darí a ľahko žije. Všetko ide nejak hladko a my sa môžeme tešiť zo života. Keď 

sme zdraví, veselí, spokojní. Sú to obdobia bez veľkého stresu  a napätia. 

 

Zimné obdobie v našom živote, je obdobím chladu vo vzťahoch, obdobím víchrice  problémov. Ťažkosti so zdravím, 

ťažkosti v rodine, v práci, problémy vo vzťahoch, obavy z budúcnosti. Náhle zvraty, ktoré prinesú do nášho života stres. 

Ktoré obdobie by ste si vybrali vy? Leto, či zimu. 

Všetci hlasujeme za leto. 

Žiaľ nie sme to my, ktorí rozhodujeme o tom, aké obdobie bude v našom živote nasledovať  a ako dlho bude trvať. 

Dokonca aj v živote Ježiša Krista sa tie obdobia striedali. Obdobie úspechu a obdivu, s obdobím pokušenia, 

prenasledovania a utrpenia. Hneď po krste Ježiš zažíva veľkolepú chvíľu. Cíti Otcovo povzbudenie a ocenenie. Toto je 

môj milovaný syn – z neho mám radosť. Tak znie pri Ježišovom krste Boží hlas z neba. 

Hneď vzápätí sa však veci menia. Ježiš je vedený na púšť. Tam sa postí. Zažíva nedostatok, strádanie a napokon 

prichádza pokušiteľ, ktorý ponúka skratku. Rýchla skratka zo zimy k letu. Ponuka rýchleho ukončenia nedostatku. Nech 

sa z týchto kameňov stanú chleby – náš na to moc. A aj Ježiš si musí ujasniť, či je pre neho dôležitejšie rýchle 

uspokojenie svojich potrieb alebo Otcove princípy. 

On odpovedá slovom Jeho Otca.  V živote existujú ešte dôležitejšie veci, ako chlieb. 

 Bratia a sestry, musíme byť pripravený, že aj v našom živte sa budú striedať letné obdobia s tými zimnými. 

Nebuďme vydesení, nahnevaní a prekvapení. 

Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. 1. 
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 To prvé, čo obvykle urobíme po tom, čo do nášho života prídu problémy, že sa ako veriaci ľudia modlíme, aby tie 

problémy, čo najrýchlejšie odišli. Aby sme boli hneď zdraví, aby stres, strach, bolesť, choroba alebo sklamanie zas 

odišli. Modlíme sa: Pane, vezmi, odstráň ten problém z môjho života. 

Som presvedčený, že je to dobrá a legitímna modlitba. Máme sa modliť –máme prosiť, máme klopať.  Ale rovnako 

naliehavo máme hľadať Božiu vôľu v konkrétnej situácii. 

 

Niekedy tou Božou vôľou je, aby sme trpezlivo s našim Bohom tým obdobím problémov prešli.  

Na svete budete mať súženie, ale ja som premohol svet. Ja budem s vami po všetky dni až do konca. 

Náš vzťah s Ježišom Kristom, naša viera rastie v obdobiach leta, ale práve  v obdobiach zimy sa stáva pevnou.  

Obraz spilovaného stromu a  letokruhov...  

Obyčajne sa pozeráme na strom z inej perspektívy. Takto sa môžeme pozrieť na strom až vtedy, keď strom zomrie.  

Biele časti, biele kruhy - to sú obdobia  jari a leta.  Obdobia rýchleho rastu.  Tie biele časti dávajú kmeňu stromu 

flexibilitu a ohybnosť. 

Čierne časti, čierne kruhy - to sú obdobie zimy... Zima v živote stromu pripomína smrť. Listy opadnú, zostanú len holé 

konáre. Vietor tým stromom kmáše, niektoré konáre sa pod ťarchou námrazy aj odlomia.  

Ale ak strom skúšku zimy vydrží,  na jar vyrastú opäť nové listy a strom bude opäť o niečo silnejší. 

Totiž tie čierne časti dodávajú kmeňu stromu pevnosť. Vďaka zimám je strom pevný.  

Pán Boh nám v tomto živote stromu odkrýva niečo veľmi dôležité aj pre náš život: Bez problémov v nás nevznikne 

pevný charakter. Ten sa tvorí v období zimy - v období ťažkostí, pochybností a aj trápenia. V týchto obdobiach sa 

naša viera stáva pevnou. Z toho dôvodu by sme mali aj za tieto obdobia ďakovať. 

 Verím, že Pán Boh vidí náš život z nadhľadu a som presvedčený, že aj nám raz dopraje pozrieť sa na náš život 

ako celok. Tak ako sa teraz pozeráme na tento strom. A vtedy naplno pochopíme, že v našom živote mali zmysel a 

miesto  i obdobia tej nepríjemnej zimy. Amen!    David Bázlik, zborový farár 

 

 


