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Zamyslenia na týždeň po Nedeli po Vstúpení  

 

Nedeľa 8. mája 2016 – Nedeľa po Vstúpení 

Text: R 8, 26 – 30 
26A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, 

ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. 27A Ten, ktorý 

skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce. 28A 

my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. 
29Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol 

prvorodený medzi mnohými bratmi. 30A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, 

tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.  

Piesne: ES č. 308, 171 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Ako vyzerá náš modlitebný život? Vieme, kedy a za koho/za čo sa máme modliť? Dnes je Pánov 

deň, keď máme milosť prichádzať pred Neho. Priznajme si, že je celkom ľahké sa modliť, ak je 

všetko v poriadku. No ako si poradíme v situáciách, keď sme takí bezradní, že sa ani modliť 

nevládzeme? Komu dávame preskúmať svoje srdce? Dnešný text nás povzbudzuje k tomu, aby 

sme dali priestor Duchu Svätému. Práve vtedy, keď už nič nevieme, keď sa nevládzeme ani 

modliť, vtedy sa Duch Svätý prihovára za nás. Nebojme sa, že nemáme veci „pod kontrolou“. 

Duch Svätý sa prihovára za nás s vrúcnosťou, aká sa nedá vyjadriť slovami. Modlí sa tak, aby 

vyprosil od Boha presne to, čo potrebujeme aj v tých najskrytejších záhyboch svojho srdca; to, čo 

nám neuškodí, ale čo nás požehná. Duch Svätý sa dá prirovnať ku katalyzátoru. Katalyzátor 

premieňa za pomoci chemických reakcií škodlivé látky na látky menej škodlivé až neškodné. 

Presne tak nás chce premieňať Duch k Božej chvále. Premieňa to škodlivé nielen v nás, v iných 

ľuďoch, ale i v cirkvi. Čítajme si teda Božie slovo a nechajme ho stále pôsobiť na svoj život. Bez 

Božieho slova sa mnohé reakcie v duchovnom zmysle slova spomaľujú i zastavujú. Prejavy 

poškodenia môžu súvisieť s „divným zápachom“ pýchy, irónie, ľahostajnosti; s pasivitou; 

s vyčerpanosťou; s „rámusom“, ktorý robíme vôkol seba. Práve vtedy sa zastavme a pýtajme sa, 

či nemáme poškodený „katalyzátor“! Pamätajme však zároveň i na ďalší verš, skrze ktorý nás 

Pán ubezpečuje, že nech by sme boli v akýchkoľvek skúškach, ktoré sa nám zdajú úplne 

nelogické a snáď aj proti všetkým predstavám o živote Božieho dieťaťa, stále tu platí: Ak Ho 

milujeme, čokoľvek zlé sa nám v živote stane, On môže použiť na dobré pod dvoma 

podmienkami: 1. ak nezahorkneme a 2. ak Mu to dovolíme. 

Pán Boh sa nerozhoduje nám pomôcť podľa svojej momentálnej nálady. Nie. On sa už dávno 

rozhodol. On túži po tom, aby sme mohli prežiť oslobodenie od zákona hriechu a smrti a začať 

žiť podobný život, aký žil Jeho Syn Ježiš. Boh už zo svojej strany urobil úplne všetko. Na čo 

teraz čakáš? Za čo/za koho teraz „bojuješ“ vo svojich modlitbách? Amen. 

Modlitba: 
Bože náš, len Ty sám najlepšie vieš, aký je stav nášho duchovného bytia. Ty nás poznáš nielen po 

mene, ale Ty vieš, či sme niečím „upchatí“, a tak nefunkční pre budovanie Tvojho kráľovstva. 

Pokorne Ťa prosíme, aby si nás zmocňoval skrze Ducha Svätého k tomu, aby sme mali 

vnímavosť a citlivosť k tomu, aby sme vedeli, ako využívať vzácny dar modlitby. Vyuč nás, 

prosíme, aby sme vedeli rozoznať, kedy sa môžeme modlitbou brániť proti nepriateľom a kedy 

máme, ba priam musíme modlitbou útočiť na nepriateľa, ktorý si už trúfa mnoho. Pomôž nám, 

Pane, správne žiť a modliť sa. Amen. 
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