Škola modlitby - téma osmnácté – Proste
Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy
odpuštěny.
Sir 28,2
„Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo
s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – stane se to.
A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.“
Mt 21,21-22
A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne
o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
Jn 14,13-14
V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit
Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a
dostanete, aby vaše radost byla plná.
Jan 16,23-24
Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste
plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.
Kol 1,9

Důvěrná pokora nás navrací do světla společenství s Otcem a jeho Synem Ježíšem
Kristem a do společenství s druhými: tehdy „dostáváme od něho všechno, zač
prosíme“ (1 Jan 3,22).
KKC 2631

Kristova moc tě stvořila, Kristova slabost znovustvořila. Svou mocí nás stvořil a svou
slabostí nás přišel hledat.
Sv. Augustin
„Kdo by mohl posvěcovat Boha, když je to on, kdo posvěcuje? Avšak povzbuzujíce se
slovy ‘Buďte svatí, neboť já, Hospodin, jsem svatý’ (Lv 11,44), prosíme, abychom,
když jsme byli posvěceni křtem, vytrvali v tom, čím jsme začali být. A prosíme o to
každý den, protože se každý den dáváme svádět zlem, a proto se musíme očišťovat od
svých hříchů posvěcováním, které neustále začíná … Uchylujeme se tedy k modlitbě,
aby v nás tato svatost zůstala.“
Sv. Cyprián Kartaginský, sr. KKC 213

