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Najlepší priatel
Časy sa menia a my sa meníme s nimi… Obrovskými zmenami neprechá-
dza len každodenná móda či používané informačné technológie, ale aj 
spôsob našej vzájomnej komunikácie. Dnes už nie je moderné komunikovať 
tvárou v tvár druhému človeku, skôr preferované sú rôzne online spôsoby, 
a preto často radšej píšeme maily, esemesky či správy. A tak postupne 
vyrieknuté slová nahrádzame napísanými znakmi, pohľad z očí do očí 
meníme za pozeranie do farebných displejov zariadení a vzájomný živý 
rozhovor zamieňame komunikáciou na diaľku.

Ako je to s tvojou komunikáciou s Bohom?

V každom vzťahu je dôležitý vzájomný rozhovor. Nie je vždy jednoduchý, 
lebo si často vyžaduje čas, ochotu načúvať, úprimne poradiť a podob-
ne. Ale len tam, kde si dvaja navzájom dôverujú, rastie pevnejšie puto. 
Veď nemožno byť predsa blízko niekomu, s kým sa vôbec nerozprávame. 
A práve tam, kde ľudia prestanú medzi sebou komunikovať, sa zvyčajne 
hromadia mnohé nedorozumenia, objavuje sa nepochopenie, vytráca sa 
láska a stupňuje sa ľahostajnosť.
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Rozmýšľal/a si už niekedy nad tým, akú neskutočnú výsadu máme 
v možnosti komunikovať s naším nebeským Oteckom?

Kdekoľvek sa nachádzame, či sme v rušnom meste, alebo na pokojnom 
vidieku, či splavujeme divokú rieku, alebo stúpame na horské štíty, či 
relaxujeme pri rybačke, alebo oddychujeme na brehu mora v zahraničí, 
Boh je vždy pripravený na rozhovor s nami. Je pripravený počúvať i od-
povedať. Nonstop! Dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni, dvanásť 
mesiacov v roku. S neobmedzeným pokrytím a perfektným dosahom. On 
je stále pri dverách nášho srdca a trpezlivo čaká, že mu otvoríme. (porov. 
Zjv 3,20) Nič ho neodradí, lebo on je skutočný priateľ.

Ako najlepšie začať komunikovať s Bohom?

Veľmi jednoducho. Modlitbou! Nemusia to byť len naučené slová rôznych 
tradičných modlitieb, ktoré sa na teba rokmi akosi „nalepili“. Modli sa 
svojím srdcom a vlastnými slovami podľa toho, čo aktuálne v živote pre-
žívaš, čo ťa práve trápi alebo, naopak, čo ťa v tej chvíli napĺňa radosťou. 
Vôbec nie je dôležitá dĺžka tvojej modlitby. To, čo je skutočne podstatné, 
je hĺbka tvojich slov. Nájdi povzbudenie v slovách apoštola Pavla v liste 
Rimanom: „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme 
ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás 
nevysloviteľnými vzdychmi.“ (Rim 8,26)
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A ako najlepšie udržiavať pravidelnú komunikáciu s Bohom?

Tiež veľmi jednoducho. Stačí, aby sa z tvojej modlitby nestal zvyk alebo 
rituál, ale aby sa pre teba modlitba stala životným štýlom a prirodzenou 
súčasťou tvojho života. Daj jej odteraz prvenstvo – prvé a posledné chvíle 
každého jedného dňa. Ako hovorí svätý Augustín: „Keď dáš Boha na prvé 
miesto, všetko ostatné bude na správnom mieste.“

Často práve niekoľko slov úprimnej modlitby môže zmeniť celý tvoj deň, 
požehnať tvoju prácu, ale i dať zmysel námahe či bolesti. Nech je teda 
modlitba tvojím otvoreným dialógom s Bohom tak ako u Abraháma, nech 
je tvoja modlitba duchovným zápasom tak ako u Jakuba, nech je tvoja 
modlitba silou v čase neistoty tak ako u Mojžiša, nech je tvoja modlitba 
oporou v samote tak ako u Dávida a nech je tvoja modlitba plná dôvery 
tak ako u Panny Márie.

Keď sa Bohu skutočne otvoríš a dovolíš, aby vstúpil do každej, i tej trinástej 
komnaty tvojho srdca, potom už nikdy nebudeš rovnaký ako predtým 
a ani Boh už nebude taký, akého si ho poznal predtým. A pamätaj, že 
sa nemodlíš preto, aby si zmenil Božiu vôľu, modlíš sa preto, aby si bol 
ochotný ju prijať, najmä vtedy, keď je úplne odlišná od tvojich plánov. 
Len tak objavíš skutočnú silu modlitby, ktorá nie je len akousi „náplasťou 
na naše rany“.



Modlitba má schopnosť uzdraviť ťa v každom čase a v každej situácii, ba 
dokonca zmeniť akýkoľvek problém na výzvu. Preto sa nehanbi odproso-
vať, chváliť, zvelebovať, ďakovať. Ak budeme mať vždy snahu úprimne 
sa modliť, celý náš život sa stane jednou veľkou modlitbou. A potom už 
nebudeš mať problém povedať: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“

Skutočná modlitba sa začína vždy po modlitbe.

Tvojím každodenným životom. Keď sa modlíš, môžeš mnohokrát pochy-
bovať o tom, či si sa skutočne modlil alebo len recitoval slová. Keď skončíš 
modlitbu, vtedy začínaš žiť svoj bežný život, ktorý ti nastaví najlepšie 
zrkadlo, či si sa naozaj modlil. Ak tvoja vôľa smeruje k plneniu Božej vôle, 
tak si sa modlil.

Nerezignuj, ak sa ti to nebude dariť. Neskladaj zbrane. Tréning rodí maj-
strov. Tak ako si sa naučil bicyklovať bicyklovaním, plávať plávaním, tak 
sa postupne modlením naučíš modliť. A modlitba sa stane tvojím zdrojom 
požehnania a prostriedkom vnímania Božej prítomnosti.

Neboj sa hovoriť,
náš Otecko je pripravený počúvať…





NEBOJ SA!

POČUL SOM 

TVOJU MODLITBU.

TERAZ DÔVERUJ

MÔJMU NAČASOVANIU.





Život je pokojný,
keď odpočívaš 

na zasľúbeniach 

Božieho slova







Ten, čo bojuje za teba,
JE MOCNEJŠÍ NEŽ VŠETKO TO,

čo na teba útočí!




