
 1 

Sobota 7. mája 2016 

Text: Ž 66, 20 

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť! 

Piesne: ES č. 310, 311 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
My ľudia mnohokrát prosíme o pomoc, čo je prirodzené. Potrebujeme totiž pomoc, a to od 

druhých ľudí. Aj naše modlitby bývajú často prosbou o pomoc. I to je prirodzené, pretože 

potrebujeme pomoc, a to od Pána Boha. Ak sa modlíme pravidelne, je nám vlastné žiadať 

Trojjediného Boha o niečo, a tak hľadať u Neho pomoc. I keď je bežné, že v modlitbe 

o niečo prosíme, naša modlitba nemá byť iba prosbou o pomoc. Veď v našom živote je 

dosť dôvodov na to, aby sme ďakovali. Všímajme si, že od Boha dostávame veľa dobrých 

vecí. Je k nám taký dobrý, že nám ostáva iba ďakovať. Naša modlitba má byť i modlitbou 

chvály, pretože môžeme vidieť − i napriek rôznym prekážkam − veľkosť Jeho lásky 

a dobrotu, ktorou sa o nás stará. Teda nemáme iba prosiť, ale − ako vieme z konfirmačnej 

prípravy − modlitba by mala aj obsahovať oslavu Pána Boha, pokánie a vďaku. Tak je 

naša modlitba úplná. Augustín z Hippo hovorí, že modlitba je kľúč, ktorým sa veriacemu 

otvára nebo. Hovorí, že práve počas toho, ako naša modlitba vystupuje k Bohu, zároveň 

od Neho zostupuje k nám milosť, o ktorú prosíme. Žalmista o tom napísal, že naše prosby 

idú s Božím milosrdenstvom: „Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal 

mi svoju milosť!“ (Ž 66, 20) Práve preto Augustín z Hippo hovorí, že keď prosíme 

v modlitbe Hospodina, musíme mať istotu, že už nás vypočúva: „Keď zistíš, že od teba 

neodstúpila tvoja modlitba, buď si istý, že sa nevzdialilo od teba Jeho milosrdenstvo.“ 

Vypočutie modlitby, vnútorný pokoj a vnímanie Božej milosti patria k veľkým radostiam 

života veriaceho. Napriek tomu, že človek nebýva dokonalý a svätý, môže sa 

k dokonalému a Svätému Bohu obracať v modlitbe. On mu naslúcha a mení ho k svojmu 

obrazu. Vďaka Pánu Bohu za to. Amen. 

Modlitba: 
Pane, ďakujem Ti za možnosť sa s Tebou zhovárať prostredníctvom modlitby. Ďakujem 

Ti, že práve pre to, čo s Tebou, Bože, zažívam každý deň, môžem spolu so žalmistom 

povedať: „Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!“ 

Viem, Bože, že ma nevypočúvaš pre moju dobrotu. Vďaka Ti za to, že ma vypočúvaš iba 

vďaka tomu, že si milosrdný. Amen. 
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