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Modlitba – časť A
Myslím si, že vzácny dar modlitby, ktorý nám Pán Boh dal, využívame veľmi málo. Verím,
že modlitba je v Božích rukách veľmi silná a nám dáva možnosť prichádzať k Bohu
a oslovovať Ho s našimi starosťami a potrebami. Modlitby by nemali byť počas dňa len
akousi jednorazovou záležitosťou. Modliť by sme sa mali niekoľkokrát za deň.

Dnes sa zameriame na modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš. Voláme ju aj „Modlitba Pánova“.
Alebo niektorí ju nazývajú „Otče náš“, kedy sú v pomenovaní tejto modlitby uvedené jej prvé
dve slová.

Keď čítame slová „Otče náš“, ide tu o osobné oslovenie Boha. K Bohu máme pristupovať
osobným spôsobom – ako Jeho deti, a nimi aj sme. Máme sa s Bohom rozprávať ako so
svojím Otcom, ktorým skutočne je. Boh je Otcom celého Božieho ľudu, ktorý má k Nemu
prístup. Preto Ho oslovujeme v množnom čísle „Otče náš“. Tiež vieme, že On je v nebi. Boh
vládne z neba. Súčasne je však v celom svete, je všade prítomný. Takže to neznamená, že je
len v nebi. On je s nami, kdekoľvek sme.

Ďalšie slová v tejto modlitbe sú: „Posväť sa meno Tvoje.“ Prichádzame k Bohu v modlitbe,
v ktorej používame Jeho meno a používame ho svätým spôsobom. Jeho meno posvätené.
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Keď začíname samotnú modlitbu, prvá prosba, ktorú vyjadrujeme, je: „Nech príde Tvoje
kráľovstvo.“ Mám z toho veľkú radosť, keď učím trinásť a štrnásťročných v našom zbore.
Keď im môžem ukazovať, že existujú tri časti alebo tri aspekty Božieho kráľovstva. Verím,
že sú v tejto modlitbe zastúpené všetky tri. Sú tri časti Božieho kráľovstva.

Tým prvým – ktoré nám asi napadne najskôr – je „kráľovstvo Božej moci“. V tejto modlitbe
prosíme a samozrejme by sme to radi videli, aby sa stala Božia vôľa. Nielen v nebi, keďže
vieme, že tam sa Božia vôľa vykonáva dokonale, ale aby sa stala aj tu na zemi. Spôsobom,
ktorý je dokonalý, pretože je to Jeho vôľa. Preto prosíme za kráľovstvo moci, ktorou by On
vládol nad všetkými vecami. Myslím si, že kedykoľvek sa rozprávame o situácii v politike či
iných sférach života vo svete, potrebujeme na to pamätať. Často si našu myseľ zaplníme
myšlienkami o politických vodcoch. Často uviazneme v rozhovore o rôznych krajinách,
o ktorých vodcoch začneme hovoriť tak, akoby títo ľudia zohrávali veľkú úlohu v tom, ako
budú veci fungovať. Nuž áno, sčasti je to pravda! Boh im dal určité postavenie, v ktorom
majú zohrať svoju úlohu. O tom niet pochýb. Teraz však hovoríme o kráľovstve moci a o
skutočnosti, že Boh má veci pod kontrolou. Boh má moc úplne nad všetkými vecami a každý
sa Mu raz pokloní a bude sa Mu zodpovedať. Dokonca aj despotovia tohto sveta – tí ľudia,
ktorí si myslia, že všetko ovládajú a riadia – budú veľmi prekvapení, keď si uvedomia, že
v skutočnosti nemajú žiadnu moc, až na tú, ktorú im dal Boh. Keď teda hovoríme
o prichádzajúcom kráľovstve Božej moci, rád by som nám všetkým pripomenul, že Boh bude
s nami a bude nás žehnať podľa svojej vôle – našu krajinu, náš národ, kdekoľvek sme, naše
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mesto, náš štát – Boh nad tým všetkým vládne. Tak sa modlíme v tejto modlitbe: „Nech príde
Tvoje kráľovstvo moci.“

Tým druhým je „kráľovstvo Božej milosti“. Možno už vieš, že milosť – to nádherné slovo –
znamená prijať nezaslúžené požehnanie od Boha. Niečo, o čo sme sa nepričinili; niečo, čo
sme si nemohli kúpiť; niečo, čo nám Boh dal vo svojej milostivej dobrote. Tento konkrétny
dar – táto milosť – je kráľovstvom Boha. Prejavuje sa v existencii cirkvi. Modlíme sa, aby
cirkev naďalej rástla a stávala sa zrelšou. Aby rástla duchovne aj čo do počtu. Aké je to
úžasné požehnanie, že tento program môže počúvať celý svet. Vieš, že v súčasnosti je možné
počúvať tento program v 46 rôznych jazykoch po celom svete? Chvála patrí Bohu! Je
nádherné vidieť, čo robí Boh. Veľmi sa teším z toho, že tento program budeme vysielať aj
v arabských krajinách. Bohu patrí za to chvála! Budeme zasahovať ľudí na Strednom
východe. Naladia si náš program a budú počúvať posolstvo o Ježišovi Kristovi. Toto sú ľudia,
ktorí sú poväčšine mohamedáni, väčšinou žijú v tej časti sveta, ktorá ešte nepočula o Kristovi.
Preto chválime Boha za túto príležitosť a za to, že Božie kráľovstvo rastie. Takisto rastie
kráľovstvo milosti – svätá kresťanská cirkev.

Ešte je ďalšia časť Božieho kráľovstva. Tá ešte len príde. Je to kráľovstvo slávy. To je
kráľovstvo neba. Jedného dňa, keď sa Boh rozhodne urobiť koniec našim trápeniam tu na
zemi, povie „V poriadku, už stačilo. Odteraz budú veci večné a budú dve miesta pre večnosť:
Nebo bude pre tých, ktorí uverili v Ježiša Krista a prijali Ho ako svojho Spasiteľa. Ich hriechy
sú odpustené a budú s Bohom naveky v nebi. To druhé miesto je pre tých, ktorí odmietli Boží
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dar a neprijali Ho. Tí budú v pekle. Tam bude uväznený Satan. Už sa nebude môcť potulovať
a škodiť nám a rušiť nás. Bude uväznený v pekle a všetci jeho zlí anjeli budú s ním. A to
naveky. Bude tam večná smrť, neustále umieranie, hoci nikdy nedôjde k smrti. Bude to
nekonečné. Preto je kráľovstvo slávy kráľovstvom neba, kde strávime večnosť s Bohom.

Keď teda hovoríš v Pánovej modlitbe „príď Tvoje kráľovstvo“, hovoríš tým nesmierne veľa!
Hovoríš o kráľovstve moci – že Boh vládne nad všetkým, o kráľovstve milosti – o svätej
kresťanskej cirkvi, a o kráľovstve slávy – o večnom živote s Bohom v nebi.

Preto len tak neodrecituj: „Nech príde Tvoje kráľovstvo!“. Rozmýšľaj na týmito slovami a
pravdami a som si istý, že potom bude mať Pánova modlitba pre teba oveľa hlbší význam.

Druhou časťou Pánovej modlitby budeme pokračovať budúci týždeň. Zatiaľ sme len poprosili
nášho Otca, aby nás vypočul, aby Jeho meno bolo posvätené, aby prišlo Jeho kráľovstvo
a aby On vládol nad všetkým, aby rozšíril svoju cirkev a aby nás jedného dňa – keď sa On
rozhodne – zobral k sebe do neba, kde s Ním budeme žiť naveky v Jeho kráľovstve slávy.
Tam už nebude žiaden smútok, žiaden hriech, žiadna smrť, žiadne problémy, len večná
radosť a neustále a prenádherné uctievanie Boha.
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