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Sobota 32. týždňa

Lk 18,1-8
Vytrvalá modlitba
Povzbudiť veriacich k vytrvalej modlitbe

Evanjelium podľa Lukáša by sme mohli nazvať aj „Evanjeliom
milosrdenstva“. On viac ako iní evanjelisti zdôrazňuje práve túto Božiu
vlastnosť. Nebeský Otec sa v ňom javí ako nekonečne milosrdný. On je pre nás
Otcom, ktorý je vždy pripravený odpustiť, ak ho prosíme.
Dnes sme počuli podobenstvo o vytrvalej modlitbe. Aj v ňom môžeme
vidieť milosrdného Boha, ktorý nám pomáha v našich ťažkostiach. Ježiš hovorí
o sudcovi, ktorý aj keď je nespravodlivý, predsa pre vytrvalosť prosiacej ženy
nakoniec vyhovie jej žiadosti. Na záver dodáva: „A Boh neobráni svojich
vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?
Hovorím vám: Zaraz ich obráni“ (Lk 18,7–8a).
Netreba pochybovať o Božej pomoci, keď vrúcne a s dôverou voláme
k nemu dňom i nocou. Katechizmus Katolíckej Cirkvi nám hovorí, že Boh
skutočne vyslyší našu modlitbu. V časti o kresťanskej modlitbe čítame: „Ak je
naša modlitba pevne spojená s Ježišovou modlitbou, a to v dôvere a so
synovskou odvahou, dostaneme všetko, o čo prosíme v jeho mene, a to oveľa
viac ako tú, alebo onú vec: samého Svätého Ducha, v ktorom sú všetky dary“
(KKC 2741).

Nie sme v modlitbe nespravodlivo nároční? Často urobíme len maličkosť
a čakáme od Boha, že to prinesie bohaté ovocie. K tomu by sme ešte chceli, aby
sa tak stalo čím skôr. To nie je modlitba v pokore srdca a v dôvere. Nechcime sa
postaviť na roveň Boha, ktorý jediný pozná naše skutočné dobro.
Verme, že Bohu na nás záleží. On chce vyslyšať naše prosby a modlitby.
Zároveň však chce aj naše opravdivé dobro. Naše poznanie je obmedzené. Preto
nemôžeme vždy vedieť, či to, o čo prosíme, nám bude prospešné pre dušu. Pri
prosbách nikdy nezabudnime dodať: „No nie, ako ja chcem, ale ako Ty Bože.“
Ak Boh čaká so splnením našich prosieb, má na to určite dôvod. Veď ani
svätci nemali hneď všetko, o čo prosili. Sv. Monika prosila za obrátenie svojho
syna šestnásť rokov. A predsa ani počas toľkých rokov si nepovedala, že je to už
zbytočné. Dôverovala Bohu a nenaliehala na neho za každú cenu. Keby bola
nedočkavá, alebo netrpezlivá, možno by sme dnes nemali jedného z najväčších
svätcov všetkých čias, sv. Augustína. On bol tým synom, na ktorého obrátenie
Boh čakal šestnásť rokov.
Bratia a sestry, vytrvalá modlitba prináša hojné ovocie. Aj v našom živote
je účinná, aj keď sa nám niekedy zdá, že to ide príliš pomaly. Snažme sa zostať
vytrvalí v modlitbe. Amen.

