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Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Veľkej noci 21. 5.  

 

Nedeľa 21. mája 2017 – 5. nedeľa po Veľkej noci 

Piesne: ES č. 145, 305 

Text: Kol 4, 2 – 6 

„V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril 

dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

V dnešný deň, práve pred deväťdesiatimi rokmi, Charles Lindbergh absolvoval na svojom 

lietadle prvý prelet cez Atlantický oceán bez medzipristátia. Lietadlá ovplyvnili a zmenili naše 

životy, aj ak sme sa v žiadnom nikdy neleteli. Spájajú rôzne svetadiely a pomáhajú nám, aby sme 

si boli bližší. Týmto krokom sme my, ľudia, urobili ďalší krok vo svojom poslaní, ktoré sme 

dostali pri stvorení sveta, aby sme si podmaňovali zem. Boh Otec vystrojil človeka všetkými 

potrebami na to, aby sa to mohlo uskutočniť. A keď sme pre svoj hriech odpadli od Boha, On 

nám poslal svojho jednorodeného Syna, ktorý prišiel zachrániť to, čo by bolo bez Neho iste 

zahynulo. Ešte sme vo veľkonočnom období, keď nám rezonujú Kristove slová z golgotského 

kríža, ale aj slová „Pokoj vám“, ktoré povedal učeníkom. Zo všetkého, čo Kristus vykonal, a zo 

všetkého čomu nás naučil, chceme si dnes vybrať Jeho neprestajné spojenie s nebeským Otcom – 

modlitbu. Modliť sa máme ako kresťania neprestajne a každého času. Modlitba je naše spojenie 

s naším nebeským Otcom, náš rozhovor s Ním. A Ježiš nás uisťuje, že keď o niečo budeme 

prosiť Otca v Jeho mene, bude nám to dané. Modlitba nám pomáha prejsť cez úskalia a ťažkosti 

života, pomáha nám aj v radosti, aby naša radosť bola úplná. Otvorme svoje srdcia v modlitbe 

a modlime sa v duchu a pravde. Potom Duchom Svätým zapáli oheň v našich srdciach a my 

budeme pevní a stáli vo svojom odhodlaní nasledovať príklad nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 

Krista. V Ňom máme príklad, ako má pekný a normálny ľudský život vyzerať. Prosme nášho 

Boha, aby sme boli dobrými šafármi darov, ktoré sme dostali, aby sme sa starali o túto zem, ktorú 

nám Pán Boh zveril. Veď „mnoho zmôže modlitba spravodlivého“. Prosme však hlavne o to, aby 

sme dávali načas dobré ovocie a aby sme ako dobrí sluhovia dostali veniec večného života. 

Amen. 

 

Modlitba:   

Otče náš nebeský, ktorý si stvoril človeka a položil ho doprostred tohto sveta, prosíme Ťa v tejto 

chvíli: Buď milostivý k nám, hriešnym ľuďom. Skrze svätú obeť a vzkriesenie Tvojho Syna 

a nášho Pána daruj nám hriechov odpustenie a vypočuj všetky naše prosby. Svojou milostivou 

rukou nás veď týmto životom, aby sme verne a ochotne nasledovali príklad, ktorý nám zanechal 

Tvoj milovaný Syn. Nech od tejto cesty neodpadneme, ale tesnou bránou vojdeme do Tvojho 

kráľovstva, kde je už pripravený príbytok pre každého, kto vytrvá do konca. Amen. 
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