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AI Hovorí sa, že keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté.  

KE Dnešný úryvok z evanjelia nám naznačuje, že tak učeníci ako aj 

Ježiš sa modlili. Vojtech Kodet komentuje prosbu jedného 

z učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa,“ slovami: „Najskôr mu v tej 

chvíli bolo zrejmé, že tak, ako sa modlí on a ako sa modlí Ježiš, sú 

dve rozdielne skutočnosti. Ježišova modlitba k Otcovi je úplne niečo 

iné, než čo tento učeník poznal.“ 

DI Ježiš sa musel svojim učeníkom javiť ako majster modlitby. 

Možno sa v tejto oblasti pred ním cítili ako nedoučenci. Preto ho 

prosia, aby ich naučil modliť sa. Ježiš ponúka vzorovú modlitbu. 

Základom modlitby je vzťah, ktorý existuje medzi Bohom a nami 

ľuďmi. Podobá sa Boh nejakému mocnému pánovi, ktorý je schopný 

splniť naše žiadosti, ale nezáleží mu na nás? Na túto prvú a 

základnú otázku poskytuje vysvetlenie prvé slovo Ježišovho 

poučenia o modlitbe. Ježiš hovorí, že Boha máme oslovovať "Otče". 

To nie je len otázka správneho oslovenia, ale vysvetľuje to celý 

vzťah, ktorý má Boh s nami ľuďmi. Boh nie je vzdialený, cudzí, 

mocný pán, ktorý o nás nechce nič vedieť. Je nám naklonený svojím 

záujmom, láskou a starostlivosťou o nás ľudí. Takýto postoj 

charakterizuje vzťah pravého otca k jeho deťom. Sám Ježiš vo svojej 

modlitbe oslovuje Boha Otče, pretože takto pozná Boha. Ježišov 

návod na modlitbu je zároveň návodom na vieru. Máme totiž 

skutočne veriť, že Boh je náš Otec a že sa o nás stará s veľkou 

starostlivosťou a vrúcnou láskou. V tejto viere mu máme predkladať 

aj svoje prosby. Ak správne poznáme Boha, budeme sa k nemu 

obracať s dôverou a nádejou - a tak počítať s jeho pomocou. Sila 

našej viery v Boha sa potom ukáže vo vytrvalosti našej modlitby. 

PAR Modlitba je boj. Proti komu? Proti nám samým, proti ľstivosti 

pokušiteľa, ktorý robí všetko, aby odvrátil človeka od modlitby, od 

spojenia s Bohom. "Duchovný zápas" nového života kresťana je 

neoddeliteľný od zápasu o modlitbu. Žiaci sa raz opýtali mnícha 

Agathona, známeho svojou múdrosťou: "Otče, ktorá cnosť alebo 

ktorá činnosť je najťažšia zo všetkých?" On im odpovedal: "Zdá sa 

mi, že nič nie je také ťažké ako modlitba. Lebo kedykoľvek sa chce 

človek modliť, jeho nepriatelia sa mu v tom snažia zabrániť, lebo 

vedia, že mu môžu ublížiť len tým, že ho od modlitby odvedú. Ak je 

človek vytrvalý v čomkoľvek inom, získava zručnosti. Ale v modlitbe 

treba bojovať do poslednej chvíle." Azda najväčší boj sa odohráva v 

súvislosti s časom na modlitbu. Modlitba, rovnako ako láska, 

potrebuje čas. Často sa sľubné vzťahy, manželstvá, rodiny alebo 

priateľstvá rozpadajú práve preto, že jeden na druhého nemá čas. 

MY Ako môžeme dosiahnuť pravidelnosť v modlitbe v našom 

uponáhľanom životnom štýle? Henri J. M. Nouwen vo svojej knihe 

Počúvanie ticha odpovedá: "Jediným riešením v tomto prípade bude 

modlitebný plán, ktorý nikdy nezmeníte bez rady svojho duchovného 

vodcu. Stanovte si vhodný čas a snažte sa ho za každú cenu 

dodržať. Urobte z modlitby svoju najdôležitejšiu úlohu. Dajte všetkým 

okolo seba najavo, že je to jediná vec, ktorú nikdy nezmeníte, a 

modlite sa hlavne v čase, ktorý ste si určili... Stanovte si presný čas 

a dodržujte ho. Opustite svojich známych, keď sa blíži váš čas 

modlitby. Nech je pre vás v tom čase akákoľvek práca nemysliteľná, 

aj keď sa zdá byť naliehavá. Ak zostanete úplne verní tomuto 

predsavzatiu, po čase zistíte, že nemá zmysel trápiť sa množstvom 

problémov, pretože v čase určenom na modlitbu ich aj tak nemôžete 

vyriešiť. A tak sa modlitba stane pre vás rovnako dôležitou ako jedlo 

alebo spánok; čas, ktorý jej venujete, sa stane oslobodzujúcim 

časom, na ktorom lipnete." 

Jedna mamička sa mi pochválila, ako ju jej deväťročná dcéra krásne 

prekvapila. Dievča bolo na tábore. Večer pred spaním sa začala 

modliť, ako to má vo zvyku. Ďalšie neveriace dievča sa jej vysmialo. 

K jej modlitbe sa však pripojili aj ďalšie dve dievčatá. Mamu toto 

svedectvo jej dcéry prekvapilo. Prečo? Mala totiž vo zvyku modliť sa 

pravidelne každý deň - v tomto prípade pred spaním.  

ADE Modlitba teda nie je o spontánnosti, ale o pravidelnosti a 

poriadku. Modliť sa učíme modlením. Iný spôsob neexistuje. Ak to 

robíme, vytrvajme. Ak to neurobíme, začnime, aby sme robili to isté, 

čo Ježiš. Amen. 


