Telefón do neba
Blížia sa Vianoce, a tie sa nám spájajú aj s darčekmi. Dnes je často ťažké vymyslieť, čím iných prekvapiť,
potešiť. Nároky sa stupňujú a mnohí, naj-mä mladí ľudia, chcú dostať napr. lepší mobil. Tak akosi sa mobilné
telefóny stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Má ho už skoro každý. Mladší ho používajú veľmi často.
Keď si náhodou telefón zabudneme doma, sme celý deň v práci nesvoji. Je to pre nás nielen zariadenie, ktorým
môžeme telefonovať, máme v ňom „svoju malú kanceláriu“. Ale napriek všetkým moderným vymoženostiam,
ktoré nám mobily dnes ponúkajú, stále sa môže stať, že nemáme signál, telefón sa vybije, niekedy dokonca pokazí
a to nehovoríme o výške účtov, ktoré musíme zaplatiť.
Nechcela som vám vysvetľovať tieto veci, chcem vám povedať o inom telefóne. Máme ho každý, nikdy
sa nepokazí, nikdy sa nestane, že operátor preruší spojenie alebo že by operátor skrachoval. Je to telefón, ktorý si
nemôžeme zabudnúť doma, vždy funguje v plnom signáli. Netreba ho dokonca vypínať ani v lietadle. Signál má
aj v ťažkom horskom teréne. Dokáže ho používať každý, malé dieťa, aj staručký človek.
Nepoznáme dokonale toho, komu voláme, ale on pozná dokonale volajúceho. Pozná nás bez toho, aby
musel vidieť naše číslo alebo meno na displeji. Tento telefón je tu oddávna, oveľa skôr ako tento svet spoznal
prvý mobil. A bude tu vždy, doba ho nezničí, nestiahne z trhu, z predaja. A je úplne zadarmo a nikdy nebude
spoplatnený. O čom hovorím? Prezradím vám to, o modlitbe. Našom spojení, telefonáte s Ježišom, Bohom, našim
Pánom.
Niektoré dnešné mobily sú už také špičkové, že ich dokážete odblokovať len otlačkom prsta. Ale Boh má
svoj otlačok na našom živote, v Biblii sa píše, že Boh nás označil svojou pečaťou (2 K 1, 22). Nemusíme zadávať
PIN kódy, heslá, otlačky prstov.
Používame modlitbu častejšie ako naše mobily? Buďme úprimní.
Ešte jedna vec je super na modlitbe, nikdy nie je obsadené, nemusíte čakať dokedy volaný dotelefonuje.
A keď my voláme, modlíme sa a obraciame sa na Pána, máme obsadenú linku pre diabla a ten sa síce snaží, ale
počuje len obsadzovací tón.
A tak vám neprajem, aby ste si našli pod stromčekom najnovší typ mobilu (i keď možno tam bude), ale
prajem vám, aby ste objavili čaro modlitby a mali „neobmedzené a nekonečné volania“ k nášmu Pánovi.
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