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Streda 4. mája 2016 

Text: Mt 6, 5 – 15 
5Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach 

a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu. 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. 14Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský; 15ale 

ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte.  

Piesne: ES č. 314, 405 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Dnešné evanjelium hovorí o modlitbe. V každodennom živote môžeme spozorovať, že 

mnohí sa modlia. Modlí sa futbalista pred zápasom, pacient pred ťažkou operáciou, 

študent pred skúškou. No či takáto modlitba je skutočnou modlitbou, alebo sa skôr podobá 

na zažehnávajúci rituál či okázalé divadlo, na to odpovedať nevieme. Pán Ježiš nám 

hovorí, že naša modlitba má byť úprimná, nie vypočítavá. Nepáči sa Mu tá modlitba, ktorá 

je odriekaná zo zvyku, z prinútenia alebo z dôvodu predviesť sa pred inými. Pán Ježiš 

nazýva ľudí, ktorí neúprimne pristupujú k modlitbe, pokrytcami. V pôvodnom jazyku 

Novej zmluvy – v gréčtine – slovo pokrytec (hypokrités) znamená herec, ktorý vystupuje 

pod maskou. Ten, kto si ako herec nasadí masku nábožnosti, nemôže byť odmenený 

Bohom, lebo jeho odmena je u ľudí, ktorí obdivujú jeho okázalé divadlo. Aby sme vedeli, 

ako sa správne modliť, naučil nás náš Spasiteľ modlitbu, zvanú Modlitba Pánova. Ako 

vraví náš reformátor vo svojom výklade k tejto modlitbe, pri slovách „Otče náš, ktorý si 

v nebesiach” nás Pán Boh povzbudzuje, aby sme verili, že On je naším pravým Otcom, 

a vyzýva nás, aby sme Ho smelo a s dôverou prosili, ako deti prosia svojho milého 

otca. Toto je návod, ako máme pristupovať k akejkoľvek našej modlitbe: smelo 

a s dôverou obrátiť sa na svojho Otca nebeského. Nesmieme však zabúdať na to, k čomu 

nás vyzývajú slová nášho Pána v dnešnom evanjeliu: „… ak ľuďom odpustíte ich 

previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský; ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec 

neodpustí vám, keď sa previníte.” Tomuto sa učiť – to je úloha na celý život. Nie vždy je 

ľahké odpustiť svojmu blížnemu, ale aj v tomto sa musíme s dôverou obrátiť na nášho 

Pána. Veď On, keď sa lúčil so svojimi učeníkmi, zasľúbil: „… čokoľvek budete prosiť 

v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma teda budete prosiť 

o niečo v mojom mene, ja to učiním.“ (J 14, 13 – 14) Len prosme rozumne, hľadajúc Pána 

a kráľovstvo Božie. Prosme úprimne s dôverou v Jeho zasľúbenie: Proste a dostanete. 

Prosme o silu odpustiť svojim blížnym. Prosme nášho nebeského Otca, lebo to je výsada 

kresťanov ako dietok Božích, o ktorú nás nikto nemôže pripraviť, pokiaľ sa jej sami 

nezbavujeme naším nemodlením sa. Amen. 

Modlitba: 
Pane Bože, ďakujem Ti, že aj dnes môžem ako Tvoje dieťa s dôverou k Tebe smelo volať. 

Prosím Ťa, daruj mi pre dnešný deň múdrosť zhora, aby som konal rozumne, aby som aj 

dnešný deň prežil v kresťanskej láske k svojim blížnym. Ochraňuj ma od zlého a popraj 

mne i celej mojej domácnosti pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. O to Ťa prosím 

v mene Krista Pána. Amen. 
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