Sobota 13. januára 2018
Piesne: ES č. 308, 314
Text: Mt 6, 6 – 13
„6Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k
svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí
tebe. 7A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že
pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. 8Nebuďte im teda podobní! Veď Boh,
váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte. 9Vy sa teda takto modlite:
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! 10Príď kráľovstvo Tvoje!
Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! 11Chlieb náš každodenný daj nám
dnes! 12A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! 13I
neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i
sláva na veky. Amen.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Uvedomujem si, čo býva mojím najväčším problémom pri modlitbe, ktorý mi až
bráni modliť sa. Je to pocit, že som sa nemodlil dosť dlho, dosť dôkladne, že
som v modlitbe nepovedal všetko podstatné, alebo že tam čosi chýba. Uvedomil
som si však, že je to lož! To diabol našepkáva, že modlitbe čosi chýba, aby ju
znepríjemnil, otrávil, aby som sa už nabudúce nemodlil. Pán nás volá k úplne
inému modleniu. Povedal: „A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania,
ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní.“ Teda nás
oslobodzuje od takého modlenia. Nemáme sa trápiť, či sme sa dobre, správne a
pekne modlili. Taká modlitba je nepríjemná nielen nám ale aj Pánu Bohu. Ale
máme sa modliť tak jednoducho, ako nás to učí aj sám Pán. Všimnite si pozorne
Modlitbu Pánovu! Žiadne špeciálne slová, žiadne siahodlhé vetné konštrukcie.
Úplná jednoduchosť! Pretože len tam, kde sa úprimne vyjadrujeme pred
nebeským Otcom, môže byť úprimná modlitba. Tento problém je náš vnútorný.
Ale pri modlitbe existuje ešte problém „vonkajší“ – predvádzanie sa s

modlitbou. Ono totiž opäť odvádza od sústredenia sa na Pána k sústredeniu sa na
krásy modlitby a na ľudí, ktorí ma vidia. Sú dokonca kresťania, ktorí sa modlia
len vtedy, keď ich iní vidia. V súkromí modlitbu „vešajú na klinec“. Nie je to
však prejav bezbožnosti? Veď ak neverím v Boha, budem sa modliť len vtedy,
keď ma iní vidia, aby som hral svoju zbožnosť. Ale keď viem o živom Bohu,
ktorý skutočne môže vypočuť moju modlitbu, keď som presvedčený o Jeho
moci a dobrote, potom sa nepotrebujem predvádzať. Také divadlo je totiž v
skutočnosti zbytočné a trápne. Vtedy túžim po samote s Bohom, lebo tam sa
ukryjem pred pohľadom iných a môžem byť s Tým, ktorého skutočne hľadám.
Amen.

Modlitba:
Bože, ďakujeme, že sa smieme k Tebe modliť. Vidíme v tom Tvoju milosť, že
sa my hriešnici môžeme obracať na Teba s vďakami a prosbami. Diabol sa tomu
veľmi protiví a my to cítime, keď sme v modlitbe vystavení rozličným
pokušeniam. Preto Ťa prosíme, aby si nás chránil pred tým, že by sme hľadali v
modlitbách nádheru slov, alebo aby sme sa svojimi modlitbami predvádzali. Len
k Tebe chceme volať. Amen.
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