Zamyslenia po týždeň po 5. nedeli po Veľkej noci 6. mája 2018
Nedeľa 6. mája 2018 – 5. nedeľa po Veľkej noci
110. výročie narodenia Júliusa Janka
Piesne: ES č. 310, 311
Text: Ž 28, 1 – 9
„1Dávidov. K Tebe volám, Hospodine, moja skala, neodmlčuj sa mi, aby som pre Tvoje
mlčanie nebol podobný tým, čo zostupujú do hrobu. 2Počuj hlas môjho úpenia, keď volám k
Tebe o pomoc, keď dvíham ruky k veľsvätyni Tvojho chrámu! 3Nestrhuj ma s bezbožnými a s
páchateľmi neprávosti, ktorí vľúdne hovoria s blížnymi, lež nešľachetnosť majú v srdci.
4Odplať im podľa ich skutkov a podľa ich zlých činov, odplať im podľa diela ich rúk, odmeň
ich podľa zásluhy! 5Lebo nechápu skutky Hospodinove, ani diela Jeho rúk. Zborí a nevystaví
ich. 6Požehnaný je Hospodin, lebo vyslyšal hlas mojich úpení. 7Hospodin je moja sila a môj
štít: v Neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu
budem svojou piesňou. 8Hospodin je silou svojmu ľudu a záchrannou pevnosťou pre svojho
pomazaného. 9Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu, buď mu pastierom a nos ho
naveky.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnešná piata nedeľa po Veľkej noci sa volá Rogate, čo v preklade znamená: modlite sa! (J 16,
24). Tento názov nám pripomína, že cirkev vzkrieseného a živého Krista je spoločenstvom,
ktoré sa modlí. Žalm určený na dnešný deň nám môže pomôcť hlbšie preniknúť do „umenia
modlitby“. Podľa nórskeho profesora O. Halesbyho je pocit bezmocnosti najlepšou
modlitbou. Modlitba sa podľa neho začína tým, že precítime, akí sme nemohúci a bezmocní.
Takto začína svoju modlitbu aj náš žalmista: „K Tebe volám, Hospodine, moja skala,
neodmlčuj sa mi, aby som pre Tvoje mlčanie nebol podobný tým, čo zostupujú do hrobu.“ (v.
1) Ak v modlitbe vyrozprávame svoju bezmocnosť Pánu Bohu, potom už nič neočakávame od
seba, ale všetko iba od Neho. My kresťania máme oproti žalmistovi tú výhodu, že do našej
bezmocnosti môžeme privolať Pána Ježiša, ktorý niesol naše choroby, vzal na seba naše
bolesti a znášal trest pre náš pokoj (Iz 53). Práve preto nás môže posilniť, keď sme bezmocní.
Všimnime si, že žalmista sa obáva, že Pán Boh neodpovie na jeho modlitbu. „Neodmlčuj sa
mi“ (v. 1), volá na Neho. Na základe čoho si my hriešni ľudia myslíme, že Bán Boh by mal
vypočuť naše modlitby? Azda my počúvame, keď hovorí On? Beda by nám bolo, ak by nás
Pán Boh počúval len do tej miery, do akej počúvame my Jeho. On však má vo dne, v noci

naklonené svoje ucho k nám, lebo je milostivý. Ak sa nám zdá, že mlčí, možno to robí preto,
lebo ťa chce ešte lepšie a dlhšie počuť. Z nášho žalmu sa môžeme ešte naučiť, že k modlitbe
je okrem pocitu bezmocnosti potrebná aj viera, že nám Pán Boh pomôže. Žalmista vyjadruje
svoju vieru takto: „Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou
piesňou.“ (v. 7) My môžeme s oveľa väčšou dôverou opakovať žalmistove slová, lebo
nebeský Otec pre nás poslal svojho Syna Ježiša, ktorého meno znamená záchrana, spása.
Preto sa modlime vždy v mene Pána Ježiša Krista, lebo Jeho poslal nebeský Otec, aby sa nám
dostalo pomoci. Rogate! Modlite sa! Dnešná nedeľa nás povzbudzuje k modlitbe. Zároveň nás
učí, že k modlitbe treba precítenie vlastnej bezmocnosti, dôveru, že nás Pán Boh vypočuje
a vieru, že nám pomôže pre Ježiša Krista, ktorého poslal na našu záchranu. Amen.

Modlitba:
Otče nebeský! Ďakujeme Ti za dar modlitby. Ďakujeme Ti za výsadu, že môžeme k Tebe
volať. Ďakujeme Ti za Knihu žalmov, v ktorej máme príklady vrúcich modlitieb. Ďakujeme
Ti za profesora Júliusa Janka, vďaka ktorému máme žalmy preložené do ľubozvučnej
slovenčiny, a na ktorého s úctou spomíname pri výročí jeho odchodu z tejto časnosti.
Ďakujeme Ti aj za to, že nám neraz dáš pocítiť, akí sme bezmocní, keď sme odkázaní len
sami na seba, aby sme o to viac očakávali pomoc len od Teba. Prosíme Ťa o dar Ducha
Svätého, aby upevňoval našu vieru a dôveru v Teba, a aby nás neustále povzbudzoval
k modlitbám v duchu a v pravde. Amen.
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