
MODLITBY

Hlavný obraz: prichádza tma. Dostáva sa
postupne všade. Zachytáva ľud. Tma narastá.
Ľudia začínajú rôzne reagovať. Situácia sa
dynamizuje, napätie sa zväčšuje. Prichádza
rozdelenie. Vznikajú názorové a postojové
skupiny v národe. Stavajú sa proti sebe. 
Tlak sa stupňuje. Hnev, nepokoj, beznádej,
osočovanie, obviňovanie, hanlivé pomeno-
vávanie sa navzájom, nenávisť. Tvrdosť 
v myšlienkach, tvrdosť vo vyjadreniach, 
tvrdosť v postojoch, tvrdosť v rozhodnutiach 
a skutkoch, tvrdosť v srdci. Prejavuje sa to na
všetkých úrovniach. Tma zaberá priestor ako
vo svete, tak i v cirkvi.                                                                                                                                               

Do tejto situácie prichádza svetlo, ktoré nám
dáva náš milovaný Boh. Máme ho v podobe
Slova, v podobe viery, zjavení a skúsenosti 
s Ním. Zrazu prichádza podnet od Boha. 
Akoby stratégia, čo urobiť. Dáva nám
inštrukcie. 

Inštrukcie sú: nech každý, kto je ochotný,
príjme toto pozvanie. 

Nasledujúce obdobie, každý piatok večer, nech
vojde do svojej komôrky, izby a pripraví sa na
stretnutie s Pánom Ježišom. Nech si zoberie
Bibliu, slovo Božie, číta ho a modlí sa. Ak je
sám, tak sám. Ak má rodinu, tak s rodinou, ak 
je to možné a získa zhodu jej členov. Ak je
rodina v stave, že nie je možné sa modliť spolu,
nech tak urobí sám i v zastúpení jej členov.
Nech situácia v rodine nie je prekážkou!

ZA RODINU, CIRKEV, 
ZA NÁŠ NÁROD
3.12.2021  -  7. 1 .2022

Takto budeme očakávať Pána Ježiša každý
piatok večer po zotmení. Zapálime si sviečku
alebo malú lampu a vypneme všetky svetlá.
Vypneme televízor, rádio, počítač. Stíšime
mobily a odložíme ich bokom, aby nás
nerušilo zvonenie, ani správy. Tak vyjadríme
svoje oddelenie sa od sveta a pripravenosť
stretnúť Ježiša. 

Všade okolo nech je tma a len malé svetlo
nech svieti, aby sa reálne zviditeľnil
symbolicky hlavný obraz. V tejto atmosfére
sa budeme modliť, čítať slovo Písma a
očakávať na Pána a Jeho slovo. V tichu
budeme s Ním.

Modlime sa za seba, svoje domovy, rodiny,
spoločenstvá, cirkev a národ. Modlime sa za
pokoj, jednotu, vzájomnosť, blízkosť, slobodu.
Nech cirkev je rodinným miestom, horí
Božím ohňom a nebojí sa byť reálnou živou
pre svet. Nech riešenia pre svet sa už viac
netvoria len v duchu sveta a pod jeho
diktátom. 

Modlime sa za stretnutie s Ježišom, za živý
kontakt, interakciu, jednotu. Hľadajme v
slove, ktoré nám dá zhodu, a tak sa i
modlime. 

Nemáme hovoriť veľa, ale máme viac počú-
vať. Vo svojich modlitbách nevysvetľujme,
nezdôvodňujme, nepresvied-čajme. Opäť 
to zdôraznenie - hľadajte zhodu s Ježišom. 



Hľadajte ju v srdci. Modlitby nech 
sú pokojné a dávajú viac priestoru tichu 
a očakávaniu na Pána a Jeho prítomnosť. 
Je to volanie do intimity s Ním. 

V prvom rade sa modlime za seba a svoju
rodinu. To je základná stratégia. Nech sa 
rodina a jej členovia stretnú s Ježišom a príjmu
požehnanie, posvätenie, vklady, uzdravenie,
všetko to, čo im Pán dá.

Až úplne na záver sa prihovárajme a žehnajme
národ a krajinu. Modlime sa za milosť jednoty,
ktorú môže dať jedine Boh, nie ľudia. Za vodcov
v národe, v štáte, v cirkvi, aby v tomto čase
nečinili svoje vlastné rozhodnutia, ale poslúchli
Ježiša a v bázni sa pokorili pred ním a v tej istej
pokore prijali Jeho slovo, odpoveď, cestu ako
ísť skrz okolnosti, ktoré žijeme. Modlime sa za
srdcia vodcov, nech sú mäkké, poddajné Bohu,
citlivé na Jeho hlas. Opäť v modlitbe nepo-
pisujme situáciu, nedávajme cestu, či riešenie,
ale smerujme ju výhradne k vôli Božej. Opäť
zdôraznenie - v modlitbe, v slove a v tichu
hľadajte zhodu so Mnou, a tak sa i potom
modlite!

Nech sa naše komôrky, izby, byty a domy
rozsvietia Božím svetlom. Nech nás zapáli Boží
oheň. Nebráňme sa horieť. Tak mu dáme viac
priestoru vo svojom živote.

Takto to budeme robiť každý piatok večer po
zotmení. Boh bude v našom strede, bude to
čas, kedy sa zblížime, upevníme v Ňom, zaho-
ríme Jeho láskou. Doplníme si olej v lampách,
upevníme sa v povolaní byť rozumnou pannou.
Spoznáme sa ako nevesty a tento stav nám
bude bližší a viac mu porozumieme. Budeme
spoznávať novým spôsobom, čo znamená byť
nevestou Krista.

Toto je čas, kedy nás Boh volá do intímneho
spoločenstva s Ním. Kedy budeme spoznávať
obraz lampy a sviece v bytí s Ním. Kedy získa-
me požehnanie a poverenie vychádzajúce 
z tohto obrazu pre nasledujúce obdobie 
a generácie. 

3. december
10. december
17. december
24. december
31. december
7. január

Modliť sa začneme v piatok 3. decembra
2021 od 19:00 do 20:00 hod. (Kto tak bude
cítiť, môže i dlhšie). Modliť sa budeme každý
piatok až do 7. januára 2022:

Vrátim sa do úvodného obrazu. Ak poslú-
chneme a prijmeme toto pozvanie, v tme,
ktorá sa rozmáha v krajine zasvietia naše
svetielka. Boh ich bude spájať a tma zanikne.
Odíde. Naša zem, náš ľud zostanú vo svetle
Božom. Naše rodiny obživnú. Ježiš bude 
v ich strede. Budeme obnovení, posilnení,
vidiaci realitu vo svetle a budeme mať milosť
rozhodovať sa v slobode.

Toto slovo som prijal 22. novembra 2021.
Modlil som sa a dal som ho posúdiť viacerým
súrodencom ako na Slovensku, v Čechách,
tak i z ďalších krajín skôr, než vám ho posie-
lam. Neprikladám úryvok z Písma (viem, že 
je to dobrým zvykom), ale robím tak preto, 
že nás chcem upriamiť na obraz a inštrukcie,
s vedomím, že slovo budeme čítať a počúvať
aj priamo od Pána počas modlitieb a že
inštrukcie reflektujú viaceré verše, ktoré sú
nám dobre známe.

Na záver nám žehnám slobodnú vôľu a milosť
rozhodnúť sa vstúpiť do týchto modlitieb 
a prijať inštrukcie a urobiť tak od začiatku až
do konca. Žehnám nám dobrý čas s Ježišom,
nech vládzeme prijať milosť a požehnanie 
v tej podobe a tým spôsobom, ako nám ich
náš drahý Ježiš dá.

Pokoj Boží,

 

Martin Vrábel


