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Viera a modlitba sú kľúče k modlitbe príhovoru
Účinnosť modlitby príhovoru nezávisí od svätosti alebo
zrelosti ľudí, ktorí sa modlia. Môže to pomôcť, ale nie je to
záruka. Oveľa dôležitejšie sú také čnosti ako úprimnosť,
pokora a vytrvalosť. Všetci môžeme tieto čnosti rozvíjať. Boh
chce, aby sme sa k nemu obracali so všetkým, čo potrebujeme
či prežívame. Nezáleží na tom, či je naša viera zrelá alebo
nezrelá, či sme sa obrátili nedávno alebo sme kresťanmi už
celé roky. Boh sľubuje: „Nájdete ma, ak ma budete hľadať
celým svojím srdcom“ (Jer 29, 13 – 14). Tento druh
úprimnosti a vytrvalosti nás privádza k Bohu a vkladá jeho
milosť do nášho života a do života ľudí, za ktorých sa
modlíme.
Keď Billovi povedali, že má agresívnu formu rakoviny
prostaty, zašiel za členmi svojej farskej modlitbovej skupiny
a požiadal ich, aby sa modlili za uzdravenie. Po desiatich
pätminútových modlitbových stretnutiach, ktoré sa konali
každý týždeň, sa Bill vrátil do nemocnice na vyšetrenia. Je
úžasné, že rakovina zmizla.

Samozrejme, Bill podstúpil počas modlitieb chemoterapiu.
Podstatne tiež zmenil stravovanie pod dohľadom svojho
lekára. Teda na jednej strane nikdy nebudeme s istotou
vedieť, čo spôsobilo taký dramatický obrat. Na druhej strane
Billovho lekára výsledky najnovších vyšetrení prekvapili
a ohromili. Povedal, že takáto dramatická zmena je veľmi
zriedkavá. Sám Bill pripisuje uzdravenie Božej moci.
Každému, kto je ochotný počúvať, hovorí svoj príbeh.

Neznamená to, že chceme presvedčiť Boha, aby urobil to, čo
chceme. Skôr to znamená, že robíme kroky, aby sme sa spojili
s Bohom a jeho cestami. Hovoríme, že chceme pochopiť
situáciu, za ktorú sa modlíme, z Božieho pohľadu. A hovoríme
tiež Bohu, že sa chceme vyprázdniť, aby nás mohol naplniť
a použiť ako svoje nástroje v tejto situácii ako nástroje
uzdravenia, útechy, usmernenia alebo podpory. Pôst nás
predovšetkým robí poddajnými a menej sebeckými.

Pôst a modlitba príhovoru
Pôst a modlitba príhovoru sú úzko spojené v celom Svätom
písme i cirkevných dejinách. Ľudia sa postili, keď potrebovali
Božiu pomoc. Mojžiš sa štyridsať dní postil skôr, než dostal
Zákon (Ex 34, 28). Anna sa postila, keď prosila Boha, aby jej
dal dieťa (1 Sam 1, 7 – 8). Nehemiáš sa postil za obnovenie
Jeruzalema (Neh 1, 4). Celé mesto Ninive sa postilo na
Jonášovu výzvu k pokániu (Jon 3, 5). Daniel sa postil, keď sa
modlil za videnie od Pána (Dan 9, 3). Jozafat vyhlásil pôst
pred bojom (2 Krn 20, 3). Sám Ježiš sa postil pred začiatkom
verejnej služby (Mt 4, 1 – 2). Svätý Pavol sa postil po obrátení
(Sk 9, 8 – 9). Starší cirkvi v Antiochii sa postili a modlili, keď
im Duch Svätý povedal, aby oddelili Pavla a Barnabáša na
prvú misijnú cestu (Sk 13, 1 – 2).

Keď raz apoštoli nemohli vyhnať zlého ducha, Ježiš povedal,
že „tento druh“ sa dá vyhnať len pôstom a modlitbou (Mk 9,
29). Podobne si modlitbu a pôst vyžadujú vážne potreby –
choroba, nezamestnanosť, narušené vzťahy, depresia. Buď je
situácia taká zúfalá, že musíme urobiť zúfalé kroky, alebo je
taká zmätočná, že musíme niečo urobiť, aby sme boli
otvorenejší voči Bohu, aby nás mohol učiť a použiť nás.

Je logické, že neexistuje rozumový dôvod, prečo by mal pôst
viesť k darovaniu milosti, ochrany alebo múdrosti. Ale Boh
málokedy koná podľa našej obmedzenej logiky. Pôst nemení
Boha. Pôst mení nás. Pokoruje nás, aby sme väčšmi záviseli na
Pánovi. Keď sa vedome rozhodneme zaprieť sami seba,
hovoríme si, že chceme byť otvorenejší voči Pánovi.
Hovoríme tým, že sa chceme nechať viesť jeho múdrosťou
a prozreteľnosťou. Hovoríme, že sa nechceme uspokojiť
ľudskými spôsobmi dosahovania cieľov a múdrosti.

Ak máte konkrétnu naliehavú potrebu alebo musíte urobiť
dôležité rozhodnutie, obráťte sa k Pánovi pôstom
a modlitbou. Ak je to pre vás niečo nové, začnite pomaly.
Možno sa vzdajte jedného jedla a namiesto toho venujte čas
modlitbe príhovoru. Môžete to vyskúšať raz týždenne
a potom pomaly prejdite k prísnejšiemu pôstu. Ale vždy
dbajte na svoje zdravie a energiu. Môžete sa tiež poradiť
s lekárom skôr, než urobíte niečo príliš náročné. Cieľ
samozrejme nespočíva v tom, aby ste schudli. A ani tu nejde
o to, aby ste sa osvedčili pred Bohom. Jednoducho chcete byť
otvorenejší voči Pánovi.
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