Zamyslenia na týždeň po 26. nedeli po Svätej Trojici
Štvrtok 29. novembra 2018
Piesne: ES č. 311, 478
Text: Kol 4, 2 – 6
„2V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. 3Modlite sa aj za nás, aby nám Boh
otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení,
4aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. 5Žite múdro pred tými, ktorí
sú mimo, a vykupujte čas. 6Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná, aby ste vedeli, ako máte
každému odpovedať.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Spomínate si, ako vyzeral u vás doma večer? Možno je taký doteraz. Keď už bol čas na
spánok, vedeli sme, čo príde. Rodičia povedali: „A teraz už pekne do postele, pomodliť sa
a spať!“ Nasledoval bozk na dobrú noc. Bez výzvy k modlitbe sa deň nikdy neskončil. Sme
šťastní, ak je to tak doteraz. Modlitba je niečo úžasné, ba tajomné. Má veľkú moc. Pán Ježiš
sa modlil tiež, svojim učeníkom často hovoril, že sa majú modliť, vrúcne a kedykoľvek. Pred
svojím ukrižovaním ich v Getsemanskej záhrade žiadal: Bdejte so mnou a modlite sa. Naučil
ich (aj nás) modlitbu modlitieb – Otčenáš. Po celý život – no najmä v ťažkých rozpoloženiach
– modlitba bola ich silou, vzpruhou, novou energiou. Je aj našou neuveriteľnou posilou.
Apoštol Pavel (ešte ako Saul) zažil pri Damasku určite najväčší zážitok svojho života – po
ňom sa totálne zmenil – vtedy v úplnej bezradnosti, v očakávaní budúcich vecí, sa veľmi
modlil. Takto ho našiel muž, ktorý mu bol potom určitý čas radcom a učiteľom. Pavel na to
určite nikdy nezabudol. Stal sa verným svedkom Pána Ježiša Krista, z moci Pánovej bol
najväčším z apoštolov. Modlitba bola stále jeho nenahraditeľnou pomocou. Do zboru
v Kolosách okrem iných rád a prosieb napríklad napísal: Modlite sa, vytrvalo a vždy, celým
srdcom! Je úžasné, že tento zanietený apoštol osobitne prosí, aby sa v zbore modlili aj za
neho, aj za jeho spolupracovníkov. Dobre vie, že ich modlitby aj on veľmi potrebuje; že v
apoštolskom pôsobení iba ich nadšenie, odhodlanie, vytrvalosť nestačí, ale že pre svoj
apoštolát potrebujú Pánovo posilnenie a žehnanie. Sme dojatí Pavlovou pokorou. Prosme aj
my za pracovníkov našej cirkvi na všetkých postoch. Aj oni určite veľmi potrebujú naše
modlitby. A my? Každý a každá žime tak, nech naše konanie, ba aj každé slovo dosvedčí, že
naším Pánom je Pán Ježiš Kristus. Na slovách skutočne veľmi záleží. Podľa reči, podľa našich

slov sa dá rýchlo poznať, kto sme, akí sme. Už to, ako hovoríme, ukazuje náš vlastný obraz.
Kiež je naplno kristovský. Amen.

Modlitba:
Svätý, v slovách i v skutkoch čistý Pane Ježiši Kriste, Ty si naším vzorom, ktorý nikdy
nezovšednie. Bol si i vzorom i silou pre svojich učeníkov a apoštolov. Oni potom Tvoj obraz
a celé Tvoje dielo záchrany človeka, Tvoje evanjelium, niesli do vtedajšieho sveta. Bolo to
ťažké, ale Ty si bol s nimi. Zmocňoval si ich slová aj činy. Tak vznikala a rástla Tvoja cirkev.
Prosíme, aj nás veď a uč, nech sa vieme opravdivo modliť, prosíme aj za našich duchovných.
Pomáhaj nám, nech tí, s ktorými sa v živote stretneme, poznajú z nášho spôsobu reči aj
konania, že naším Učiteľom i Pánom života si Ty sám. O to Ťa pokorne prosíme. Pomôž,
nech aj cez nás svet vidí, že Tvoja cirkev je stále tu. Vypočuj nás, prosíme. Amen.
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