Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Svätej Trojici
Streda 4. júla 2018
Piesne: ES č. 317, 318
Text: Mk 11, 20 – 26
„20Keď včas ráno šli popri figovníku, videli, že je suchý od samého koreňa. 21Tu sa Peter
rozpomenul a povedal Mu: Majstre, figovník, ktorý si preklial; ajhľa, vyschol. 22Ježiš im však
odpovedal: Majte vieru v Boha! 23Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu:
Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí,
stane sa mu. 24Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo
prosíte. Budete to mať. 25A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti
niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. 26[Ale ak vy
neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.]“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď Pán Ježiš prechádza v pašiovom týždni s učeníkmi okolo figovníka, Peter si všíma, že
strom je suchý. Spomenul si pritom na Pánove slová, ktoré nedávno vyslovil na adresu
stromu: „Preto mu (figovníku) povedal: Nech nikdy viac nikto neje z teba ovocie! Počuli to aj
Jeho učeníci.“ Strom vyschol na základe Ježišovho slova! Toto symbolické gesto v kontexte
kapitoly naznačuje, že figovník je predobraz Jeruzalema a chrámu. Ježiš prináša novú cestu
spásy. Následná odpoveď Pána Ježiša v biblickom texte na Petrovo konštatovanie o
vyschnutom strome hovorí o viere v Boha a o dôvere vo vypočutie modlitieb! Pán Ježiš
povzbudzuje Petra, učeníkov ale aj nás všetkých k tomu, aby sme sa modlili s vierou, že Boh
počuje naše modlitby a bude konať! Vrch je symbolom veľkej prekážky v živote. Pán Ježiš
utvrdzuje učeníkov, že s vierou v Boha prekonajú aj najväčšie prekážky života. Pán Boh je
dobrý Otec, ktorý nedá svojim deťom kameň namiesto chleba, či hada namiesto ryby! Boh
chce dať podľa svojej vôle a vo svojom čase to, o čo prosíme a modlíme sa! Dobrý Otec tak
robí s radosťou a láskou, pretože miluje svoje deti. Najviac nám to ukázal v osobe Pána Ježiša
Krista, ktorý zomrel na naše hriechy a na tretí deň bol vzkriesený. V záverečnej časti
biblického textu pripomína Pán Ježiš svojim nasledovníkom, že pravá modlitba je spojená s
odpustením. Taká modlitba otvára dvere Božiemu konaniu. Je spojená s vedomím vlastnej
hriešnosti a zároveň je spätá s ochotným a odpúšťajúcim srdcom voči tým, ktorí nám ublížili.
Vypočutá modlitba neobsahuje nenávisť a zlobu. O to viac sa aj dnes smieme modliť s

nádejou, že Boh vypočuje naše modlitby a bude konať! Ako povedal Ján Zlatoústy: „Pravá
modlitba je silnou zbraňou, nesmrteľným pokladom a nevyčerpateľným bohatstvom.“ Amen.

Modlitba:
Pane Bože, ďakujeme Ti za všetky Tvoje zasľúbenia pre nás, ktoré sú zapísané v Tvojom
slove. Ďakujeme za najväčšie zasľúbenie spásy, ktoré sa udialo v príchode Tvojho Syna na
tento svet. Daj, aby sme sa aj dnes modlili s vierou v Tvoje zasľúbenia. Nie pre naše zásluhy,
ale pre dielo Pána Ježiša, ktoré vykonal na golgotskom kríži. Daj nám Ducha Svätého a nauč
nás modliť sa s vierou. Amen.
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