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AI Možno niektorí z vás videli film Ako rastie nádej. Otec samo živiteľ
rodiny a bývalý úspešný športovec má problém nájsť si prácu kvôli
alkoholu. Má jedinú 17 ročnú dcéru. Otec sa po rôznych životných
ťažkostiach rozhodne zmeniť život. Keď sa tak stane, s dcérou majú
otvorenú výmenu názorov. Dcéra mu pripomína, že ako otec ju málo
miloval, lebo jej nesplnil mnoho prianí. Otec nato reaguje slovami, že
niekedy aj ten najmilujúcejší otec nemôže splniť každé prianie dieťaťa,
lebo by mu to mohlo uškodiť. Otec však rozlišuje, ktoré želanie splniť
môže a ktoré nie.
KE V dnešnom evanjeliu prichádza žena s prianím o uzdravenie
svojej dcéry. Ježiš nereaguje hneď kladne. Testuje vieru ženy
a napokon počujeme slová: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti
stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
DI Stretnutie kanaánskej ženy s Ježišom, hoci je rozprávaním
zázraku, sa stáva pre Matúšovo evanjelium epizódou, ktorá si kladie
za cieľ zdôrazniť vieru pohanov. Matúš používa nápadne výraz
"kanaánska žena". Ide o najbežnejší starozákonný termín pre
označenie človeka, ktorý nie je Izraelitom. Ježiš je poslaný najprv k
Izraelitom, pohania však nezostávajú vylúčení z jeho pomoci. Ježiš
zdôrazňuje, že prišiel najprv kvôli izraelskému ľudu, a preto prosiaca
žena nemá žiadny nárok na jeho pomoc. Táto žena opakuje svoju
prosbu a nenechá sa odmietnuť. Vo svojej prosbe nepoľavuje a
neustupuje.
PAR V konaní ženy je nám postavený pred oči príklad prosebnej
modlitby. Táto žena prosí v životne dôležitej záležitosti. Prosí
neúnavne. Prosí s pokorou. Tu sa ukazuje, že sám Ježiš nepočíta s
okamžitým vypočutím a uskutočnením každej modlitby, ale že k
podstatným rysom správnej modlitby pripisuje opakovanie,
neúnavnosť a hľadanie Božej vôle. Ak nie je modlitba okamžite
vypočutá, neznamená to, že snáď nebude vypočutá. Znamená to
však, že je potrebné v modlitbe pokračovať a opakovať ju. Opakovanie
je zároveň skúškou dôležitosti a závažnosti žiadaného. Veci, o ktoré
nie sme schopní Boha prosiť často a dôsledne, nestojí totiž vôbec za
to, aby boli pred neho prednesené.

V evanjeliu tiež vidíme hĺbku viery pohanskej ženy. Modlitba s vierou
je veľmi dôležitá. Prosba viery v sebe skrýva jeden dôležitý aspekt,
ktorý nám Písmo sväté často pripomína – je to o čo prosím, tiež Božia
vôľa? V prípade kanaánskej ženy to tak bolo, aby Ježiš učeníkom
ukázal dôležitosť viery. Podobne máme postupovať aj my.
MY Uvediem tu príklad z vlastného života. Myslím, že sa to stalo, keď
som bol v treťom ročníku v seminári v Bratislave. Jednému
spolužiakovi zomrel farár. Po smrti mu odkázal Modlitbu Cirkvi –
breviár v anglickom jazyku. Keď som tú modlitebnú knihu videl, oči mi
zažiarili. Súkromne som sa už asi desiaty rok učil anglicky, zatiaľ čo
môj spolužiak anglicky nevedel nič. Tak som ho poprosil, či by mi tu
knihu daroval. Odmietol. Myslel som, že chce peniaze. Ale aj tie
odmietol. V duchu som bol rozhnevaný na Boha. Tak som išiel do
kaplnky a tam som to Bohu natrel: „Bože to nie je spravodlivé. On
anglicky nevie a ja by som mohol zabiť dve muchy jednou ranou:
modliť sa a učiť sa anglicky. Od dnes sa budem denne modliť, aby si
mi taký breviár zariadil.“ A skutočne som sa denne mesiace modlil
o túto modlitebnú knihu. Asi po pol roku som Bohu vyčítal, že nie je
voči mne férový a v modlitbe som mu povedal: „Tak, ty si moju
modlitbu nevypočul. Končím.“ A prestal som sa na daný úmysel
modliť.
V tom čase som už bol tajne v noviciáte Spoločnosti Božieho Slova.
Rok na to prišla revolúcia. Rehoľou som bol neskôr poslaný do Írska,
aby som sa naučil anglicky. Raz keď som sedel v kaplnke a modlil
som sa, uvedomil som si jednu zaujímavú skutočnosť. V kaplnke bolo
toľko anglických breviárov a iných modlitebných kníh v angličtine, že
som si mohol vyberať. Vtedy mi to došlo. Boh vypočul moju modlitbu,
ale inak, ako som ja chcel. Ako dobrý Otec ma chcel naučiť, že on má
pre mňa v pláne oveľa viac a lepšieho, než si dokážem predstaviť.
ADE Neprestávajme praktizovať prosebnú modlitbu. Pamätajme však
na to, že ak ju Boh nevypočuje, ako si predstavujeme, to ešte
neznamená, že nás nemiluje. Ba asi nechce vypočuť modlitbu, lebo
má pre nás niečo oveľa lepšie a krásnejšie. Nech nám viera pomáha
vždy v modlitbe vytrvať. Amen.

