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AI Má modlitba nejakú hodnotu? Záleží Bohu na tých, ktorí sa k nemu 
modlia? Je modlitba vyslovovaná do prázdna? Tieto otázky vyplývajú 
zo skutočnosti, že Boh akoby neodpovedal, že tí, ktorí sa k nemu 
obracajú, nezažívajú jeho pomoc. Ak sa zdá, že modlitba nemá žiadny 
účinok, ako môže mať nejakú hodnotu? Nie je múdrejšie vzdať sa 
modlitby a ušetriť si zbytočnú a márnu stratu času? Nie je lepšie vzdať 
sa všetkých ilúzií? Keď si človek nemôže pomôcť sám, alebo ak nemá 
ľudskú pomoc, nemal by si uvedomiť, že nemôže očakávať pomoc ani 
od Boha? 
KE Ježiš svojich učeníkov varuje pred takýmito závermi a nabáda ich, 
aby sa neúnavne a vytrvalo modlili. Aj keby učeníci museli dlho čakať, 
aj keby Božiu pomoc nemohli pocítiť, nemajú sa unaviť modlitbou. 
Majú sa obracať k Bohu s nevyčerpateľnou dôverou.  
DI Prostredníctvom podobenstva o sudcovi a vdove chce Ježiš svojim 
učeníkom objasniť, že môžu absolútne počítať s tým, že Boh vypočuje 
ich modlitby, aj keď sa to nestane hneď alebo spôsobom, ktorý 
očakávajú. Sudca v dnešnom podobenstve je opísaný ako človek, 
ktorý je nezávislý a ktorý sa sústreďuje len na seba. Nemá žiadnu úctu 
k Bohu. Nezáleží mu ani na ľuďoch a neberie na nich ohľad. Na druhej 
strane vdova jednoznačne patrí k sociálne slabým. Ona a jej situácia 
nechávajú sudcu úplne ľahostajným a nezaujatým. Napriek tomu 
nakoniec vyhovie jej prosbe a pomôže jej. Dôvodom nie je zmena v 
sudcovom myslení. Jednoducho sa chce oslobodiť od neustálej 
žiadosti vdovy a vyhnúť sa ďalším ťažkostiam. Vypočutie vdovy bolo 
teda spôsobené jej neustálymi prosbami. Ak teda vytrvalá prosba 
môže niečo dosiahnuť u tohto typu človeka, o čo viac je to možné u 
Boha. 
PAR Často sa stretávame s námietkou: Prečo by sme sa mali modliť, 
keď Boh všetko vie, a teda vie, čo potrebujem? Na túto námietku 
existuje jednoduchá odpoveď: Boh vie, čo potrebujeme, ale chce, aby 
sme si uvedomili, že len on ako milujúci Otec môže naplniť všetky 
naše potreby. Je to teda proces uvedomovania, ktorý v nás formuje 
cnosť pokory. Boh nepotrebuje naše modlitby, ale my potrebujeme 
život modlitby, aby sme správne pochopili, kto je Boh, čo od nás chce 
a kto sme my. 

MY Stalo sa mi to v treťom ročníku štúdia teológie v Bratislave v čase 
totality. Študoval som súkromne angličtinu. Napadlo mi, že keby som 
mal modlitbu Cirkvi - breviár - v angličtine, mohol by som zabiť dve 
muchy jednou ranou: modliť sa a prehĺbiť si znalosť angličtiny. V tom 
čase som sa dozvedel, že spolužiakovi zomrel farár. Ten kňaz mu 
zanechal breviár v angličtine ako posmrtný dar. Mali ste vidieť tie 
závistlivé pohľady, ktoré som mal. Pomyslel som si: "Môj spolužiak sa 
ešte ani nezačal učiť angličtinu. Tak sa pokúsim ten breviár od neho 
nejako získať." A tak som sa rozhodol. Najprv som ho oslovil, či by mi 
bol ochotný breviár darovať. Odmietol s tým, že sa začne učiť 
angličtinu. Vedel som, že je to len zámienka, aby ma odmietol. 
Ponúkol som peniaze, ale spolužiak trval na svojom. S hnevom v duši 
som išiel do kaplnky a začal som sa dohadovať s Bohom: "Bože, ty si 
nespravodlivý. Dávaš mu modlitebnú knižku bez toho, aby ju používal. 
Mohol by som ju používať oveľa lepšie. Preto Ti sľubujem, že sa 
budem denne modliť, aby som ten breviár dostal." Takto to trvalo asi 
šesť mesiacov. Denne som sa modlil. Žiadna odpoveď. A tak som po 
šiestich mesiacoch povedal Bohu: "Ty moje modlitby nevyslyšíš. 
Teraz sa za túto vec prestávam modliť. Je koniec." Na jeseň v roku 
1989 sa uskutočnila zamatová revolúcia. Na Slovensko prišiel 
generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova. Keďže som sa k 
nim tajne pridal, dozvedel som sa, že nám ponúkajú štúdium v 
zahraničí. Takmer nikto neprejavil veľký záujem, tak som sa prihlásil. 
Čoskoro som dostal odpoveď, že môžem ísť do Írska, učiť sa 
angličtinu. Keď som už bol v Írsku, raz som sa modlil v kaplnke. Dostal 
som takú inšpiráciu: "Vidíš, vidíš. Teraz máš nielen breviár v 
angličtine, ale aj mnoho ďalších modlitebných kníh." Uvedomil som si, 
že Boh vtedy moju modlitbu nevyslyšal, pretože mal pre mňa 
naplánované niečo oveľa lepšie. 
ADE Boh často nevyslyší naše modlitby, pretože ako milujúci Otec má 
pre nás pripravené niečo oveľa lepšie. Ďakujme mu denne v modlitbe 
a nikdy nepoľavujme v pravidelnej modlitbe. Amen. 


