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Modlitba 

  

„Modlitba je darom Ducha Svätého. Často nevieme, ako sa máme modliť, kedy sa máme modliť a za čo 

sa máme modliť. Zaujímame sa o rôzne modlitebné metódy a techniky. Koniec-koncov to však nie sme 

my, čo sa modlíme, ale Duch v nás, ktorý sa za nás modlí... Je veľmi dôležité, aby sme zostali spojení so 

zdrojom našich slov. Podliehame veľkému pokušeniu stať sa určitými „uspokojiteľmi“. Máme nutkanie 

hovoriť slová, ktoré čo najviac uspokoja ostatných, aj keď v skutočnosti nemajú korene v našom vnútri. 

Neprestajne musíme presviedčať samých seba, že slová, vychádzajúce z našich úst, majú skutočný pôvod 

v našich srdciach. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je skrze ticho naplnené modlitbou.“ – Henri J. M. 

Nouwen. 

  

Duchovná obnova nášho národa a cirkvi nemôže nastať bez toho, aby bol obnovený radostný a hlboký 

život modlitebníka. Takýto život je odrazom vzťahu a mnohotvárnej interakcie s Bohom. Pre mnohých 

kresťanov je však modlitba viac povinnosťou a bremenom. Modlitba pre mnohých predstavuje niečo, čo 

dobrý kresťan proste má robiť, ale väčšinou si na to nevie nájsť čas. Postupne tak v človeku narastá pocit 

viny. 

 

Sme pod tlakom mnohých konceptov, ktoré nám hovoria, ako sa máme modliť. V kostoloch vidíme 

vodcov, ktorí sa modlia tak krásne, zatiaľ čo my nedokážeme nájsť tie správne slová. Spoločné hlasné 

modlitby sa z našich bohoslužieb vytrácajú a hrozí nám úpadok. Často sa totiž stáva, že naše úsilie 

a aktivity nie sú podložené modlitbou a ovocím Ducha Svätého – pokojom a radosťou z každodenného, 

aj keď jednoduchého rozhovoru s Bohom a istotou jeho prítomnosti. 

 

Aliančný modlitebný týždeň je len jednou z malých príležitostí na prehĺbenie našich modlitieb ako 

jednotlivcov a cirkvi celkovo. Veľké bohoslužby v kostoloch však nie sú centrom našich modlitieb. Ním sú 

zatvorené izby v našich domovoch, rodinné stoly a miesto vedľa postelí našich detí, kde rastú korene 

našich vnútorných životov s Bohom. On sa k nám v tichosti prihovára práve vtedy, keď nie sme 

v pokušení ohúriť ostatných našou výrečnosťou. 

 

Chcel by som vás poprosiť, aby ste sa na aliančný modlitebný týždeň pripravovali tak, že slová, ktoré na 

Bohoslužbách vyslovíte, budú skutočne prameniť z vášho vnútra. Tak bude mať Duch Svätý priestor, aby 

skutočne prehovoril. Menej kázania, viac modlitieb, viac načúvania ľuďom a Bohu a viac chvál.  Nech 

vám nezáleží na tom, ako pôsobíte navonok. Buďte kreatívni a úprimne túžte po tom , aby ste vy aj vaše 

spoločenstvo boli premieňaní na obraz Ježiša Krista. Pristupujte k tomu, čo vám Boh zjaví, zodpovedne 

a rešpektujte to. 

 

Celý modlitebný týždeň je zameraný na podobenstvo o márnotratnom synovi. Okrem duchovných 

meditácií nad touto pasážou, ktorá je (pravdepodobne) výzvou pre každého, sa tento manuál špeciálne 

zameriava na modlitby za ľudí, ktorí z rôznych dôvodov opustili Boha a cirkev. 

 



 

 

Mnoho rodičov trpí tým, že ich deti opustili cirkev. Bude tu možnosť modliť sa aj za nich. Veľa mladých 

veriacich prežíva bolesť, pretože ich rodičia nepoznajú Boha, Otca. Prajú si, aby Boh obrátil „srdcia otcov 

späť k svojim synom“ a aby sa aj ich rodičia stali Božími deťmi – ich bratmi a sestrami. Môžeme sa modliť 

aj za nich. Môžeme sa tiež modliť za cirkev, ktorá v Európe nie je vždy pripravená prijať a milovať 

hriešnikov a ktorá je často plná zotročených ľudí, ktorí nemajú dosť odvahy ujsť. 

 

Budeme sa modliť? Spolu?  

 

Thomas Bucher – Generálny sekretár Európskej evanjelickej aliancie 

 

PS: Veľká vďaka patrí Českej evanjelickej aliancii, ktorá pripravila tento manuál. 



NEDEĽA - STRATENÝ 

 

Lukáš 15, 11 - 12 

Pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: „Otec, daj mi podiel z majetku, 

ktorý mi patrí.“ A otec im majetok rozdelil.“ 

Kenneth Bailey vo svojej knihe O podobenstvách z Evanjelia podľa Lukáša píše: „Viac ako 15 rokov som 

sa pýtal rôznych ľudí na to, aké dôsledky by mala synova žiadosť o dedičstvo, kým by jeho otec stále žil. 

Oslovil som ľudí z rozličných národov a s rozdielnou kultúrou – počnúc od Maroka, cez Indiu až po Sudán. 

Ich odpoveď bola stále rovnaká a rozhovor sa vyvíjal približne takto:  

„Žiadal si už niekto z vašej dediny niečo podobné?“ 

„Nikdy!“ 

„Mohol by vôbec niekto vyjadriť  takúto požiadavku?“ 

„Nie, to by bolo úplne nemožné.“ 

„A keby to niekto predsa len urobil, čo by sa stalo?“ 

„Otec by ho určite vyhodil.“ 

„Prečo?“ 

„Pretože tá požiadavka vyjadruje, že chce, aby jeho otec zomrel.“ 

To, čo urobil mladší syn, bola veľmi odvážna vec. Nebola to len smelá požiadavka voči jeho otcovi 

a rodine, ale voči celej komunite, v ktorej žil. Komunita ho kvôli tejto neslýchanej požiadavke 

o vyplatenie dedičstva okamžite vyčlenila. Zneuctil totiž to, čo bolo pre nich sväté. Každý očakával, že 

otec tohto svojho syna určite potrestá. On mu však preukázal obrovský skutok lásky. Nielenže synovi dal 

časť svojho dedičstva – dal mu aj právo naložiť s ním, ako bude chcieť on sám. Od staršieho syna sa 

v tejto situácii zas očakávalo, že sa zriekne svojho podielu dedičstva, svojho brata pokarhá a pokúsi sa 

zmieriť otca so svojím mladším bratom. Aj keď by starší syn svojho mladšieho brata nenávidel, očakávalo 

sa, že kvôli zachovaniu svojej a otcovej cti sa aspoň formálne pokúsi brata s otcom zmieriť. Starší syn 

však mlčí. Jeho mlčanie nevyjadruje len to, že aj on prijal svoj podiel z majetku; vyjadruje to aj jeho 

mimoriadne zlý vzťah k bratovi a zneuctenie svojho vzťahu k otcovi. Obaja synovia sú stratení. Obaja 

synovia robia chybu a nedokážu spolu žiť. Vzťah, ktorý prechovávajú k svojmu otcovi, je u oboch 

rovnaký.  

 

 



Modlitebné námety 

 Mnoho ľudí opúšťa svoje rodiny a cirkvi v domnení, že to, po čom túžia, nájdu niekde inde. 
Modlime sa za rodičov a  cirkvi, aby mali odvahu nechať týchto ľudí ísť. Modlime sa tiež za 
nádej pre tých, čo zotrvávajú. Nádej v to, že všetci raz nájdu cestu späť k Bohu. 

 Modlime sa za skutočnú slobodu v cirkvi. Modlime sa za to, aby sme dokázali rešpektovať 
potrebu ľudí byť samými sebou a tiež potrebu po láske a domove.  

 Modlime sa za tých, čo nás ponížili, tých, ktorí nás nenávidia; za našich nepriateľov a za tých, 
ktorí nás kritizujú. Modlime sa za ľudí, ktorí nám boli blízki, ale ublížili nám. Za tých, ktorí sú z 
našich rodín, komunity alebo cirkvi. 

 Modlime sa za tých, ktorí nezapadajú do typickej cirkvi a jej štruktúry. Za to, aby sa tu mohli 
cítiť ako doma a našli prijatie. 

 Modlime sa, aby naše cirkvi boli skutočným domovom plným otcovského prijatia a aby necítili 
potrebu manipulovať ľudí. 

 Modlime sa za tých najväčších „hriešnikov“ v našom okolí – za ľudí známych kvôli korupcii, 
nespravodlivosti, zákernosti. Modlime sa, nech Boh použije týchto ľudí ako svedectvo svojej 
moci. Modlime sa, lebo Boh dokáže viac ako len očakávame.  

 Pýtajme sa seba samých: „Vidí Boh to, že moja cirkev a ja osobne milujeme hriešnikov? Deje 
sa to aj v našich skutkoch? Nielen v našich slovách?“ 



PONDELOK – VŠETKO JE PREMÁRNENÉ 

 

Lukáš 15, 13 - 16 

Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým 

životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda 

a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil sa nasýtiť aspoň 

strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. 

Srdce otca horí nekonečnou túžbou po tom, aby sa jeho deti vrátili späť domov. Túži sa s nimi rozprávať, 

varovať ich pred mnohými nebezpečenstvami, ktorým ešte budú musieť v živote čeliť. Veľmi by si prial, 

aby ich dokázal presvedčiť, že všetko, čo šli hľadať niekam inde, v skutočnosti nájdu doma. Chcel by ich 

pomocou svojej otcovskej autority priviesť späť domov a držať ich blízko seba, aby im nikto nemohol 

ublížiť. Jeho láska je však príliš veľká na to, aby spravil ktorúkoľvek z týchto vecí. Nemôže ich totiž 

prinútiť alebo im nariadiť, nech robia, čo chce on. Ponúka im slobodu, aby im vyjadril svoju lásku. Otec 

chce, aby boli jeho deti voľné. Táto sloboda však zahŕňa aj možnosť opustiť domov a všetko stratiť. 

Okrem jedného miesta v Knihe nárekov, kde vlastné matky od hladu uvarili a zjedli svoje vlastné deti, 

nemáme v Biblii veľa príkladov väčšieho stavu zúfalstva, ako to, do ktorého sa dostal márnotratný syn. 

Mladší brat sa pomaly ocitol vo svojom vlastnom, osobnom pekle. Prijal prácu, ktorá bola 

najpodradnejšia a najponižujúcejšia, akú mu len mohli ponúknuť. Zjedol už kopu horkých, kyslých a pre 

ľudský organizmus nestráviteľných divých strukov, no stále nebol nasýtený. Do krajiny prišiel veľký hlad 

a dokonca ani žobranie už nefunguje. Nikto mu nič nedá. Je na konci so silami a má vážny strach, že 

umrie od hladu. 

Často to vyzerá tak, že ľudia, ktorí opustili Boha a už ho viac nehľadajú, nemajú v živote veľkú materiálnu 

núdzu. Práve naopak. Ich životy sa vyvíjajú tak dobre, že mnoho z nás im dokonca závidí. Opustiť domov 

a Boha je však omnoho hlbšia záležitosť, ako sa to na prvý pohľad javí. Opustiť Otcov dom znamená žiť, 

akoby som viac nemal domov a musím ho hľadať po celom svete. Domov je však centrom môjho bytia. 

Je to jediné miesto, kde smiem počuť hlas, ktorý hovorí: „Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel 

zaľúbenie.“ 

Určitým spôsobom je ľudský život a náš vzťah s Bohom cestou domov. Je to hľadanie skutočného 

domova, ktorý vždy bol a vždy aj bude. Hľadáme miesto, kde budeme počuť všetko, čo potrebujeme 

počuť. Hlad po úspechu, túžba po uznaní od ostatných, závislosť na vlastnom uspokojení, potreba moci 

a prosperity – všetky tieto veci sú len akýmsi blúdením v stratenej krajine. Som ochotný vrátiť sa domov, 

na miesto, kde sú všetky tieto veci nepodstatné? Som ochotný prestať hľadať bezpodmienečnú lásku na 

miestach, kde sa nájsť nedá? Stať sa dieťaťom, ktoré už nemusí urobiť nič preto, aby bolo milované? 

Prijať odpustenie, ktoré som si nijako nezaslúžil a znova sa narodiť v dome môjho Otca?  

 

 



Modlitebné námety 

 V modlitbách skúmajme, v ktorých oblastiach svojho života sme sa vzdialili od domu svojho 
Otca. V ktorých oblastiach sa snažíme zabezpečiť si uznanie svojimi vlastnými zásluhami a na 
akúkoľvek kritiku reagujeme hnevom? V ktorých oblastiach sa porovnávame s ostatnými 
ľuďmi? Máme nejaké závislosti, ktoré nám bránia v spočinutí v Otcovom náručí? 

 Modlime sa za našich otcov a matky. Hľadajme, ako sme od nich vzdialení a ako sa vzďaľujú 
oni od nás. Vzdávajme Bohu vďaku za našich rodičov a prosme o zmierenie a odpustenie, ak 
je to potrebné. 

 Modlime sa za ľudí, ktorí mrhajú svojimi schopnosťami a obdarovaniami na bezvýznamné veci, 
pretože nepoznajú Boha. Modlime sa, aby si ich Boh použil na svoje dielo. 

 Hľadajme miesta, kde mrháme bohatstvo, ktoré sme od Boha dostali, na veci, ktoré v Božom 
kráľovstve nebudú trvalé. 

 Modlime sa, nech cirkev neplytvá potenciálom, ktorý sa v ľuďoch skrýva, ale aby radšej 
nechávala priestor na to, nech sa tento potenciál v ľuďoch znásobuje. 



UTOROK – BOD ZLOMU 

 

Lukáš 15, 17 - 19 

„Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš a ja tu hyniem od hladu. 

Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac 

hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“ 

Keď sa deti neobrátia a nestanú sa kresťanmi, alebo keď odídu z cirkvi, ich rodičia si často vyčítajú, že 

neboli dosť dobrými rodičmi alebo kresťanmi. Vychovávať deti je v dnešnej dobe veľmi ťažké poslanie. Je 

to dokonca až nad ľudské sily, a preto záleží len na Božej milosti, ktorá dokáže pokryť všetky hriechy. Aj 

hriechy, ktoré sme spáchali ako rodičia. Naše deti nájdu cestu domov, k svojmu skutočnému Otcovi. 

Napriek tomu si však mnohí rodičia nedokážu odpustiť svoje zlyhania.  

Veľký problém vo vzťahu s „márnotratnými synmi“ vzniká, keď rezignujeme a vzdáme sa. Mnoho ľudí už 

viac nemá vieru a prestane sa za deti modliť. Tu je niekoľko možností alebo návodov, ako znovu získať 

nádej skrze modlitbu: 

 

Cesta späť  

Ak sa lepšie pozrieme na cestu márnotratného syna späť k svojmu otcovi, môžeme nájsť niekoľko nových 

modlitebných námetov. Niektoré z nich môžeme použiť aj v našich vlastných modlitbách za našich 

„márnotratných synov“. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť našich manželov či manželky, ale aj 

naše deti, rodičov – proste všetkých, čo odišli od Boha, alebo ho ešte vôbec nespoznali. 

 Situácia, v ktorej sa ocitol, sa vymyká spod jeho kontroly a skúseností. 

 Začína mať strach o to, ako uspokojiť svoje vlastné potreby. Aj napriek všetkým pokusom sa 
totiž necíti byť naplnený (verše 14 a 17). 

 Má čas (je v práci sám). Práve to je chvíľa, kedy začína rozmýšľať a uvedomovať si, čo sa s ním 
deje. 

 Pamätá sa na všetko to požehnanie, ktoré bolo v dome jeho Otca. 

 Začína vidieť veci také, aké sú v skutočnosti. Modlime sa za Ducha zjavenia (Efežanom 1, 17) 
a pravdy (Ján 16, 3), aby bol schopný vidieť (Lukáš 4, 18) a aby bol oslobodený od klamstiev 
a všetkých podvodov.  

 Uvedomuje si, že to, čo spravil, bolo zlé. Modlime sa, aby ho sám Duch Svätý usvedčoval 
z jeho vlastných hriechov (Ján 16, 8). 

 Odpovedá pokorne s kajajúcim sa srdcom. Modlime sa, aby bolo jeho srdce podobné tomu 
Dávidovmu (Žalm 51). 

 Pamätá si (alebo mu to bolo ukázané skrze zjavenie) skutočný charakter svojho otca. Modlime 
sa zaňho konkrétne biblické pasáže, napr. Numeri 14, 18a, Rimanom 8, 38 - 39.   

 Má odvahu vrátiť sa k svojmu Otcovi. Modlime sa, aby spoznal Ježiša ako „tú správnu cestu“ 
(Ján 14, 6). 



Modlitebné námety 

 Modlime sa za rodičov, ktorí nevedia, čo majú so svojimi deťmi robiť. 

 Povzbudzujme rodičov, ktorých deti sa odvrátili od Boha, aby hovorili o svojich pocitoch 
a modlime sa za nich. 

 Modlime sa za rodičov malých detí v cirkvi. Modlime sa, aby sa pri výchove nespoliehali 
len na seba, ale aby sa spoliehali na Boha, ktorý pozná každú potrebu ich detí. 

 Modlime sa za vyslobodenie z pocitov viny a za to, aby sme boli schopní odpúšťať aj sebe 
samým. 

 

 

 

 

 

 

 



STREDA – STAŤ SA OTCOM 

 

Lukáš 15, 20  

Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol 

k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 

Boh veľmi túži po tom, aby ma našiel. Omnoho viac, ako túžim nájsť ja Jeho. Nečaká, kým sa vrátime 

domov, kým budeme prosiť o odpustenie, kým budeme sľubovať, že nabudúce už budeme lepší. Je to On 

– ten, kto vybehne von z domu a ponúka nám svoju náruč. 

Návrat márnotratných synov sa môže veľmi spomaliť alebo dokonca až zastaviť, ak rodina alebo cirkev 

nie je pripravená na ich príchod. Otec zabudol na svoj sociálny status a bežal naproti svojmu synovi, aj 

keď bol ešte veľmi ďaleko. Spravil tak, aby ho uchránil od ohovárania, hnevu, ponižovania a opovrhnutia 

zo strany celej miestnej komunity. Muž v jeho spoločenskom postavení na Blízkom východe nikdy 

nebeží. Pravdepodobne sa snaží zachrániť synov život. Musí ho zachrániť pred miestnou komunitou 

a pred jeho vlastným bratom, ktorí by ho nikdy neprijali a už vôbec nie ako právoplatného syna. Aj keď 

sa vrátil ako otrok, pre otca to znamená, že sa mu vrátil jeho vlastný sen so všetkým, čo mu patrí. 

Všetkým dáva najavo, že preňho je syn znova živý. Otec zabije teľa; pozve všetkých z miestnej komunity, 

nech vidia jeho syna. Ten je odetý v otcových najlepších šatách, má prsteň s pečaťou. Otec sa so svojou 

radosťou z návratu syna chcel podeliť so všetkými. 

Či už sme mladšími alebo staršími synmi, musíme si uvedomiť, že sme všetci vyzvaní k tomu, aby sme sa 

stali otcami. Nestačí len čítať si toto podobenstvo o synoch. Nestačí čítať ho a myslieť si, že je určené len 

pre vtedajších farizejov, ktorým chcel dať Ježiš lekciu o tom, ako sa správať vo vzťahu k hriešnikom. Teraz 

Boh volá aj nás, aby sme sa uvideli v jednom z týchto dvoch synov. Nie sme tu však preto, aby sme 

naveky zostali len deťmi. Sme pozvaní k „Agape“ – Božskej otcovskej láske, ktorá je cieľom učeníctva 

a kresťanstva celkovo. Sme pozvaní k tomu, aby sme sa sami stali otcami. 

 



Modlitebné námety 

 

 Prosme Boha – Otca, aby obmäkčil naše srdcia tak, nech sa podobajú na Jeho srdce. Prosme, 
aby naše srdcia boli naplnené porozumením a bezpodmienečnou láskou. Osvojme si slová, 
ktoré sú zapísané v liste Korinťanom 13, 5 - 8 a prosme Boha, aby nás svojou láskou naučil 
takto milovať. 

 Prosme Otca, aby nám pomohol kráčať v ústrety našim „márnotratným synom“ ešte predtým, 
ako sami prídu domov. 

 Žehnajme vodcov našich cirkví, aby mali ten istý prístup plný prijatia, bezpodmienečnej lásky 
a rešpektu k ostatným, rovnako ako mal otec z tohto podobenstva. 

 Skúmajme naše srdcia v tichom rozjímaní, či sme aj my takí ako ten starý muž, ktorý nemal čo 
stratiť, pretože už všetko stratil a teraz môže už len dávať. 

 Pozvite otcov z vášho zboru na stretnutie pred začatím bohoslužieb a modlite sa spolu za ich 
otcovské role. Mnoho bolesti pochádza práve z pokazeného vzťahu medzi otcami a ich deťmi. 
Modlite sa za otcov a ich vzťahy s deťmi. 

 V modlitbách sa prihovárajme aj za našich duchovných otcov. 

 Prosme Boha o Ducha otcovstva. Prosme, aby prenikol do našich štruktúr, kultúry a cirkvi. 



ŠTVRTOK - OSLAVA 

 

Lukáš 15, 21 - 24 

Syn mu povedal: „Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom.“ 

Ale otec povedal svojim sluhom: „Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku 

a obuv na nohy! Vezmite vykŕmené teľa a zabite ho! Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy 

a ožil. Bol stratený a našiel sa.“ A všetci sa začali radovať. 

Keď sa márnotratný syn vrátil domov, obyčajná večera v kruhu rodiny alebo tradičné stretnutie 

s blízkymi nestačilo. Bol čas na veľkú oslavu. 

„Boh sa raduje. Nie preto, že by boli vyriešené všetky problémy tohto sveta, alebo preto, že by skončilo 

každé ľudské trápenie a bolesť. Ani nie kvôli tomu, že by konvertovali tisícky ľudí po celom svete a teraz 

ho oslavovali za jeho veľkú dobrotu. Nie. Boh sa raduje, lebo jedno z jeho detí, ktoré bolo stratené, sa 

našlo. A teraz ma pozýva k tomu, aby som sa pripojil k Jeho radosti. Je to však Jeho radosť a nie radosť, 

ktorú ponúka tento svet. Radosť z návratu jedného jediného dieťaťa, ktoré prišlo zo stredu akéhosi 

hororu, záhuby a zúfalstva. Boh sa raduje, keď sa vráti ktorýkoľvek kajajúci sa hriešnik. Aj keď len jeden 

jediný. Štatisticky to síce nie je veľmi hodnotný údaj, ale Boh sa nikdy nezaoberal štatistikami a číslami. 

V Božích očiach stačí len jeden kajajúci sa čin, jedno malé gesto nesebeckej lásky, jeden moment 

skutočného odpustenia. Toto všetko stačí na to, aby Boh zostúpil zo svojho trónu a bežal naproti svojmu 

synovi. Toto všetko stačí na to, aby boli celé nebesia naplnené Božou radosťou.“ – Henri J. M. Nouwen. 

 

V staršom synovi môžeme vidieť, ako veľmi je koncept radosti narušený. Celá dedina počuje hudbu 

a ponáhľa sa na oslavu. Iba brat ostane stáť vonku s neprirodzenou podozrievavosťou. Tým, že nevstúpil 

do domu svojho otca, ktorý organizoval oslavu, verejne dáva najavo svoje odmietnutie. Starší syn 

verejne odmietol svojho otca, čo je v danej kultúre mimoriadnou urážkou. Je to tak ponižujúci čin, že ho 

môžeme porovnať s tým, čo urobil mladší syn na začiatku celého podobenstva. Situácia sa opakuje. Syn 

je znova stratený. Otec by ho mohol proste ignorovať, alebo ho potrestať. Napriek tomu však znova 

vychádza von za svojím synom a pred všetkými sa poníži. Vyjadrí nečakané gesto lásky a snaží sa syna 

presvedčiť, nech sa vráti domov. 

Straší syn však nepreukáže ani len najmenšiu štipku rešpektu. Ako keby to ani nebol jeho Otec. Naopak, 

ešte aj obviní otca, že ho má len za akéhosi otroka a nie za syna. Otca zahanbí a dovolí si tvrdiť, že on 

„nikdy neporušil žiadne z jeho prikázaní“. Nemá pocit, že by patril do rodiny. Má pocit, že patrí do inej 

komunity. Je šťastný vtedy, keď si môže užívať dobré jedlo so svojimi priateľmi a nie vtedy, keď sa vráti 

domov jeho brat, ktorý bol mŕtvy a teraz znovu žije. Starší syn chce proste len kus mäsa, aby si mohol 

dopriať iný druh radosti. Ako je to s nami v cirkvi? Odkiaľ pochádza naša radosť? 

 



Modlitebné námety 

 Chváľme Boha a vyjadrime mu svoju vďačnosť. Povedzme Bohu aspoň jednu špecifickú vec, za 
ktorú sme dnes vďační, alebo čím nás obohatil v priebehu minulého roka. 

 Pozvite dopredu ľudí, ktorí uverili a obrátili sa v priebehu uplynulého roka. Modlime sa aj za 
nich. 

 V modlitbách skúmajme, z čoho pramení najväčšia radosť v našich zboroch. 

 V tichom rozjímaní myslime na pasáž z Jána 16, 22: „Aj vy teraz máte zármutok, ale zasa vás 
uvidím a vaše srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme.“ Platí táto 
pravda aj o nás? Nachádza sa aj v našom vnútri radosť, ktorú nám nik nemôže vziať? Je tvoj 
zármutok len povrchný, alebo je to opačne? 

 Choďte za niekým zo zboru, oslovte ho a povzbuďte ho tým, čo sa vám na ňom páči, čo vás 
inšpiruje, čo si na ňom vážite a čím vás robí šťastným. 



PIATOK – SYNDRÓM STARŠIEHO BRATA 

 

Lukáš 15, 25 - 30 

Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo 

sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: „Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo 

sa vrátil zdravý.“ 

Starší brat sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: 

„Pozri, toľko rokov tu slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby 

som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok 

s neviestkami, preňho si zabil vykŕmené teľa.“ 

Reakcia staršieho brata je krutá, plná kritiky, opovrhnutia a odsúdenia. Neuvedomuje si, ako veľmi je 

vzdialený od skutočnej lásky, porozumenia a prijatia. Je zaneprázdnený spravovaním majetku, a to ho 

zaslepuje pred: 

 srdcom jeho otca a skutkami lásky, 

 návratom svojho brata a jeho úplnou premenou, 

 svojím vlastným životom a naplnením skrze požehnanie svojho otca. 
 

Možno ste tiež vyrastali v zbore, stále ste poslúchali rodičov a aj Boha. Nikdy ste neutiekli z domu 

a nepremrhali peniaze na rôzne druhy potešenia. Boli ste zodpovední a dodržiavali ste rodinné tradície, 

no aj tak ste sa cítili rovnako stratení ako ten mladší syn. 

Henri J. M. Nouwen píše o svojej vlastnej skúsenosti ako „staršieho brata“: „Zrazu som sa uvidel v úplne 

inom svetle. Uvidel som svoju žiarlivosť, hnev, egocentrizmus, tvrdohlavosť, neprispôsobivosť, a čo bolo 

zo všetkého najhoršie a najskrytejšie, aj svoju „seba-spravodlivosť“. Uvidel som seba samého ako akési 

uplakané dieťa, ktorého myšlienky a city sú vedené horkosťou... Určite som bol ako starší syn, no 

zároveň rovnako stratený ako jeho mladší brat. To aj napriek tomu, že som zostával doma po celý svoj 

život.“ 



Modlitebné námety 

 Oľutujme časy, keď sme mali rovnaký postoj ako starší brat. 

 Oľutujme časy, keď sme žili skôr ako otroci, ktorí sa snažia uspokojiť svojich rodičov, Boha 
a ľudí a naplniť ich očakávania. 

 Priznajme svoju zahorknutosť a zlý postoj v časoch, keď nebol dôvod na sebaľútosť. 
V skutočnosti totiž dostávame stokrát viac v porovnaní s tým, koľkých vecí sa musíme vzdávať. 
Priznajme svoju žiarlivosť na spontánnosť, hravosť a radosť mladších bratov. 

 Modlime sa za prvorodených, pretože majú často nutkanie správať sa perfekcionisticky. 
Modlime sa, aby našli aj v tomto slobodu. 

 Modlime sa za odstránenie farizejstva a dogmatizmu z našich zborov a z našich osobných 
životov. Modlime sa, aby sme nemoralizovali, aby sme neboli prehnane vážni, podráždení, prísni 
a bez zmyslu pre humor. 



SOBOTA – VŠETKO, ČO MÁM, JE TVOJE 

 

Lukáš 15, 31 - 32 

Ale otec mu povedal: „Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť 

a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.“ 

 

2. Petrov list 1, 3 

Jeho Božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás 

povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. 

Niekto raz povedal, že najväčší účinok z modlitby a čítania Biblie budeme mať vtedy, keď ju budeme čítať 

tak, akoby sme my sami boli farizejmi. Toto podobenstvo „O márnotratnom synovi“ bolo pôvodne 

adresované farizejom, ktorí postávali poblíž. Oni boli tí, ktorým patrila výzva dokončiť toto podobenstvo. 

Mali sa rozhodnúť, či vstúpia do domu svojho Otca, ktorý sa raduje nad druhým narodením svojho 

hriešneho syna, alebo nevstúpia. Či sa pripoja k oslave, prijmú hriešnikov a budú sa radovať spolu 

s Otcom. Či sú ochotní prijať uistenie ich otca a veriť, že všetko to, čo má, patrí aj im. 

 

Všetko, čo mám, je tvoje 

My kresťania máme často jeden konštantný problém. Máme pocit, že vždy potrebujeme niečo viac alebo 

niečo iné, niečo nové, proste niečo, čo by z nás spravilo lepších kresťanov, aby sme dokázali robiť veci, 

ktoré sa od nás vyžadujú. Často trpíme nedostatkom šťastia z každodenných maličkostí, netešíme sa 

z toho, kde práve teraz sme, a že máme to, čo máme. Necháme to zatieniť aj tými najmenšími 

prekážkami. Je tak ťažké uveriť, že bohatstvo, ktoré hľadáme, sa celý čas skrýva priamo pod našimi 

nohami. Je ťažké veriť, že tým pokladom je Kristus v nás a že Boh si spravil svoj domov v našom vnútri. Je 

ťažké uveriť, že všetko, čo potrebujeme na zbožný život, už máme. Cirkev v Európe sa niekedy podobá na 

Jákoba, ktorý sa zobudil a zvolal: „Boh je určite na tomto mieste a ja som si to ani len neuvedomil!“ 

Slová: „Synu, ty si bol stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje,“ platia aj pre nás – aj keď žijeme na tom 

najateistickejšom kontinente sveta. Máme všetko, čo potrebujeme na život s Bohom plný naplnenia. 

Jediné, čo musíme spraviť, je vstúpiť. O ostatné sa už postará Boh. 



Modlitebné námety 

 

 Modlime sa za obnovu cirkvi a lásky k ľuďom 

 Modlime sa, aby sme robili to, čo cirkev robiť má. Aby sme mali ochotu opustiť bezpečie 
nášho geta a išli hľadať stratených. 

 Modlime sa, aby v nás rástlo pochopenie bohatstva, ktoré spočíva v živote s Kristom. Aby sme 
ako Boží ľud každý deň kráčali s istotou Božej prítomnosti. 

 Modlime sa za novú generáciu evanjelizátorov v našej cirkvi. Modlime sa, aby boli schopní 
verne zobraziť Božie kráľovstvo a šíriť evanjelium so silou Ducha Svätého a múdrosťou zhora. 

 Modlime sa, aby sme sa budúci rok mohli radovať z ešte väčšej skupiny ľudí, ktorí prijali 
pozvanie Nebeského Otca a uverili v Jeho Syna. 

 Modlime sa za našich blízkych, ktorí sú duchovne mŕtvi a túžime, aby mali duchovný život. 



NEDEĽA  - BOHOSLUŽBA ZA MÁRNOTRATNÝCH SYNOV 

 

Filipanom 2, 5 - 8 

Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Ježiš Kristus. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom 

nepovažoval sa korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu vonkajšieho služobníka a stal sa 

podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na 

smrť, a to smrť na kríži. 

 

„Ježiš sám sa stal márnotratným synom, aby nás zachránil. Opustil domov svojho Nebeského Otca, prišiel 

do cudziny, zahodil všetko, čo mal a skrze kríž sa vrátil späť do domu svojho Otca. Vzdal sa všetkého, čo 

mu jeho Otec zveril, aby som sa aj ja mohol stať takým, ako je on a vrátiť sa späť – domov k Otcovi.“ – 

Henri J. M. Nouwen 

 

Ježiš nešiel na kríž preto, aby sme už my nemuseli. Šiel tam, aby sme ho mohli nasledovať. Ježiš prišiel 

ako poslušný syn, aby priviedol domov všetky Božie deti. Ježišov domov je totiž aj naším domovom. 

Neexistuje žiadna iná cesta k Otcovi, ako skrze neho a jeho kríž. 

Na kúsok papiera napíšte mená všetkých vašich „márnotratných synov“. Mená všetkých, čo opustili 

Boha, alebo ho ešte nespoznali – vaše deti, priateľov, rodičov a partnerov. Prineste ich ku krížu, ktorý visí 

vo vašom kostole alebo kaplnke, a proste Boha:  

Modlitba za márnotratných synov 

Pane, iba ty vieš, kde sú tvoji márnotratní synovia. Nielen fyzicky, ale aj vo svojich srdciach, myšlienkach 

a duši. Nikto sa pred tebou nedokáže skryť. Mohol by byť niekto, koho by si Ty nenašiel? 

Modlíme sa za nich, Pane – priveď ich domov. Nielen k nám, ale najmä k sebe. Odpusť nám – ako 

rodičom, priateľom, cirkvi – ak títo ľudia odišli aj naším zavinením. Odpusť nám aj to, ak sťažujeme ich 

návrat späť. 

Nezáleží na tom, kde sú a čo robia; dotkni sa ich životov. A keď sa vrátia domov, daj nám ducha otca, nie 

ducha staršieho syna. 

A Pane, my Ti vyznávame, že sme tu aj takí, ktorí sme síce navonok neopustili domov svojho Otca, ale vo 

vnútri vieme, ako ďaleko sme zablúdili. Prosím, zaveď domov aj nás. 

A keď sa vrátime domov – či už z diaľky alebo zblízka –, nauč nás, že v tvojom kráľovstve ide o viac ako 

len návštevu nedeľných bohoslužieb. Nauč nás radovať sa a oslavovať, že sme živí a späť doma. 

Amen 


