Zamyslenia po týždeň po Nedeli po Vstúpení 13. mája 2018
Streda 16. mája 2018
Piesne: ES č. 229, 366
Text: L 11, 1 – 4
„1Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč
nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. 2Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte:
Otče [náš, ktorý si v nebesiach], posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje [buď vôľa
Tvoja ako v nebi tak aj na zemi!] 3Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. 4A odpusť nám
hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia,
[ale zbav nás zlého]!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Modlitba je zázračná skutočnosť, daná nám ľuďom, v ktorej môžeme hovoriť s Bohom. Tak
je vlastne modlitba pre nás Božím darom, prejavom Jeho milosti. Pán Ježiš nám v Otčenáši
dáva vzor modlitby. „Posväť sa meno Tvoje,“ – Luther tu pri vysvetľovaní žiada, aby sa
Božie meno v nás posväcovalo. Božie meno sa znesväcuje, keď hrešíme a nežijeme ako
dietky Božie. „Príď kráľovstvo Tvoje,“ – tým nám dáva poznať, že prichádza Božie
kráľovstvo, ktoré raz prenikne celý svet. „Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi,“ – Ježiš
nás učí modliť sa, aby tak, ako je to v nebi, bolo aj na zemi – aby tak došlo k univerzálnej
oslave Boha. Na zemi nie je také samozrejmé, aby sa konala Božia vôľa tak ako na nebi. Boh
chce, aby bol pokoj, život a radosť pre všetkých ľudí. Aby k tomu došlo, Ježiš nás učí v tejto
prosbe uznať Božiu vôľu. „Chlieb náš každodenný daj nám dnes,“ – dnes je vo svete
všeobecne nedostatok chleba. Veľa ľudí vo svete hladuje. Keď nám Ježiš káže modliť sa za
náš každodenný chlieb, nekáže sa nám modliť len za náš chlieb, ale dáva nás do súvislosti so
všetkými ľuďmi vo svete. Tým, že sa aj za týchto ľudí modlíme, sme upomínaní na ich
situáciu a myslíme na ich hlad. Prosiť za chlieb tiež znamená, že si máme uvedomovať, že
chlieb je darom Božím. Boh nám však dáva aj chlieb života – Jeho slovo, ktoré je dôležité pre
náš duchovný život. „A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu
vinníkovi,“ – človek žije z odpustenia hriechov, preto nemáme zabúdať na pokánie a Kristovo
dielo vykúpenia. „I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!“ – posledná prosba nám
otvára pohľad na skutočnosť, že očakávame dovŕšenie sveta. V tomto našom časovom
životnom úseku má tu ešte možnosť pôsobnosti aj pokušiteľ, ktorý by nás chcel zničiť, ale
nemôže, lebo Kristus vybojoval za nás tento boj a zvíťazil nad pokušiteľom svojím

vzkriesením. Preto treba, aby sme sa aj my včlenili do tohto Kristovho spoločenstva Jeho
cirkvi, a to tak často, ako sa budeme túto prosbu modliť. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si nás naučil modliť sa. Veď nás sám Duchom
Svätým, aby sme mohli v tichosti modlitby nájsť posilnenie pre náš zápas viery a daj, aby sme
vždy len v Tebe hľadali vzor pravého modlitebníka. Amen.
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