Pondelok 25. septembra 2017
Piesne: ES č. 308, 309
Text: L 11, 5 – 13
„Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Obyčajná ľudská skúsenosť nás povzbudzuje k poznaniu pravdy: „Proste a dostanete...“ Aj
zlí ľudia si zvyknú navzájom vyhovieť. O čo skôr nám vyhovie Pán Boh, ktorý nie je zlý, ale
je náš milujúci Otec! V každej okolnosti nám ukazuje, že On je Ten, ktorý nám dá najviac. Ak
my, hoci sme často zlí, vieme dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr náš nebeský Otec dá
takýto dar nám? Je ľahké povedať, že Boh je Otec. Žiadne ľudské slovo nedokáže vyjadriť
Jeho veľkosť. Prenášame na Pána Boha vlastnosti, ktoré spoznávame v skúsenostiach
s ľuďmi. Vzťah rodičov k deťom je ten najzvláštnejší v prírode. Všade vôkol nás panuje boj
o život, rastliny sa navzájom prerastajú, zvieratá požierajú, ľudia odstrkujú. Na takomto
bojisku zrazu stojí človek, ktorý robí všetko pre druhého. Pracuje pre neho, má radosť z jeho
úspechu, zanechá mu všetko, čo sám nadobudol. Taký je otec k svojim deťom. Je to obraz
lásky, niekedy viac a inokedy menej dokonalý. Na nášho Otca – Pána Boha sa môžem
kedykoľvek obrátiť so svojou prosbou a nikdy ma nesklame. Boh nám dáva dobré dary, aj
keď Ho o to neprosíme, ale keď Ho prosíme, máme si uvedomiť, že je náš Otec. Toto
poznanie je oveľa väčší dar ako všetko ostatné. Pán Ježiš nás presviedča, že Boh chce, aby
sme Ho prosili, a to naliehavo prosili. Naše prosebné modlitby sú samozrejmým vyznaním
našej viery a dôkazom našej dôvery s vedomím, že nie vždy dostaneme hneď to, o čo nám
ide. To, čo od Hospodina dostaneme, je však vždy lepšie ako to, o čo Ho prosíme. Vytrvalá
prosba je dôkazom našej viery a dôvery. Pán Boh nám nedáva hocičo. Všimnime si slová
Pána Ježiša: „Otec nebeský dá Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia.“ Teda dáva omnoho
viac: tomu, kto prosí o to, čo je ľudské, dá, čo je božské, čo len On môže dať; dá pokoj,
pochopenie, súhlas s Božou vôľou; dá silu znášať ťarchu a premáhať protivenstvá – a to je
oveľa viac, než odstránenie tiarch a protivenstiev. V každom prípade človek dostane od Pána
Boha toľko, koľko od Neho očakáva. Ak očakávame málo, tak aj málo dostaneme; ak rátame
s mnohým, dostaneme veľa. Amen.
Modlitba:
Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme za milosť a lásku, ktorou nás dennodenne zahŕňaš.
Skláňaš sa k nám ako milujúci Otec, ktorý chce pre svoje deti to najlepšie. Z tejto svojej lásky
si pre nás pripravil večný život vo svojom kráľovstve. Nevieme to svojím rozumom pochopiť,
ale z celého srdca Ti za to ďakujeme a prosíme o dar Ducha Svätého, ktorý by nás naučil
oddanosti Tebe a Tvojej láske. Amen.
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