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Streda 1. februára 2017 

Piesne: ES č. 652, 645 

Text: Dan 6, 7 – 24 

„Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej 

izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a 

oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Keď sa vám niečo nepáči na zvuku vášho motora, alebo keď niečo zrazu vypovie svoju službu, 

odnesiete auto do servisu. Tam ho napoja na diagnostický prístroj a celé auto skontrolujú. 

Diagnostika vypíše chyby, ktoré na aute našla, v kódoch, a následne si v tabuľke mechanik 

pozrie, čo sa vlastne stalo. Vlastníci áut sa často spoliehajú práve na túto diagnostiku, aby 

nemuseli skúšať a hľadať, kde je chyba. Takto nemusíte meniť jednu súčiastku za druhou 

a pokusom – omylom skúšať, či to pomohlo. Vynikajúca pomôcka. Diagnostické metódy 

používajú rôzni odborníci, lekári, psychológovia, terapeuti. Napríklad jedna z vecí, na ktoré sa 

vás budú pýtať v manželskej poradni, bude to, ako často a o čom sa rozprávate. Či sa viete 

pokojne porozprávať. Vraj platí, že kým v partnerskom vzťahu funguje rozhovor, hoci aj nabitý 

emóciami, tak vzťah má šancu na záchranu. Jednému na druhom ešte stále záleží. Keď pár spolu 

vôbec nerozpráva, spravidla to znamená úplný nezáujem a koniec vzťahu. Otázka na úroveň 

komunikácie v manželstve je tiež diagnostika.  

Diagnostiku rovnakou otázkou si môžeme urobiť aj v našom vzťahu k Pánu Bohu. Ako často sa s 

Ním rozprávame? O čom sú naše modlitby? Pri akej príležitosti sa na Neho obraciame? Máme 

Mu čo povedať? Nie je modlitba iba akási náboženská povinnosť, do ktorej sa musíme nútiť, 

pretože podľa Biblie patrí do života veriaceho človeka? Daniel sa modlil trikrát denne bez ohľadu 

na okolnosti. To znamená, že svojmu Stvoriteľovi mal vždy čo povedať a že On pre neho bol 

najdôležitejšou záležitosťou jeho života, dôležitejšou ako reálna hrozba smrti. Amen. 

 

Modlitba:   

Stvoriteľu neba a zeme, Ty, ktorý si nám dal právo volať Ťa svojím Otcom! Práve tak chceme 

k Tebe prichádzať v dôvere, s láskou i s rešpektom, no s istotou, že Ťa naše starosti aj radosti 

zaujímajú a nie sú Ti ľahostajné. Prosíme, Pane, aby sme s Tebou nikdy nemali tichú 

domácnosť. Odpusť nám, prosíme, keď sme leniví sa s Tebou rozprávať a keď Ti dávame len 

posledné chvíle svojho dňa, tak veľmi poznačené únavou. Amen.   
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