
OTČE NÁŠ! 
Rodinná katechéza 24-2018 (541) www.farar.inky.sk týždeň po 18. 2. 2018 

… alebo o zásadnom a radikálnom rozhodnutí, ktoré na nás Božie Otcovstvo nekompromisne vyžaduje. 

BOŽIE SLOVO: (Mt 23,9 SSV) 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša: V tom čase povedal Ježiš zástupom i svojim učeníkom: 
Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Počuli sme Božie 
slovo! 

ÚVAHA: (na doplnenie www.inky.sk, úvahy/katechézy č. 237; 459 a 430, potom 482 a 483 + na rozšírenie 407 a 372) 

Jeden kresťan kdesi na východe Slovenska raz definoval bázeň pred Bohom slovami: „Je to uvedo-
menie si toho, kto som ja a kto je On.“ Je to postoj ohromenia, úžasu a, priznajme si to – ak máme 
aspoň deko pudu sebazáchovy – tak aj skutočného strachu v prítomnosti niekoho z našej strany tak 
neovládateľného a pritom nezmerne mocného a obrovského, ako je Boh. Je to len viera v Božie 
slovo a Božie prísľuby, ktorá nám pomáha trasúc sa nesmelo prekonať strach z Boha a učiť sa 
niekomu tak hrozivému dôverovať, ba dokonca k nemu pristupovať… Ale bez toho to nejde, pretože 
tento strach z Boha, táto „bázeň pred Bohom je počiatkom lásky k nemu“ (Sir 25,16) a bez lásky k 
Bohu niet kresťanstva, niet Neba, niet spásy, niet ničoho. Najprv však musíme spoznať toho, koho 
milujeme – a vo viere prekonať strach a hrôzu z toho, čo sme o Ňom spoznali.  

Dnes pokročíme k druhému slovu modlitby Pána. Postaví nás pred neľahkú a radikálnu voľbu. Bez 
toho, aby sme ju robili, však nemôžeme v modlitbe Pána nijako pokračovať! Poďme teda na to! 

1) KOMU hovorím? Bohu. Tomu Bohu, ktorého ohromnú veľkosť a silu sme minule trochu pood-
halili. Hoci v skutočnosti je priepasť medzi nami a Bohom ešte omnoho väčšia! Písmo nám o Bohu 
odhaľuje dve veci. Tú prvú hovorí Duch Svätý ústami apoštola Pavla v Aténach: „V ňom [v Bohu] 
žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17,28). Celý náš Vesmír spolu s nami existuje nie niekde vedľa Boha, 
ale v samom Bohu, vo vnútri Boha! Ako ale v Bohu jestvujeme, akým spôsobom? Aj tu nám Písmo 
poodhaľuje tajomstvo: „Zem povstala Božím slovom … a to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a 
zachováva“ (2 Pt 3,5-7). Boh nie je človek, nemá ústa – preto môžeme pojem „slovo“ rovno nahra-
diť pojmom „myšlienka“. Spojme si to dohromady – a objaví sa pred nami ohromujúce zistenie: Náš 
Vesmír – a my s ním – existujeme v Bohu ako myšlienka v Božej mysli! Boh na nás pomyslel – a 
začali sme jestvovať. Boh na nás myslí – a my jestvujeme. Keby na nás Boh zabudol – zanikli by 
sme. Keby sa Boh rozhodol, že Mu lezieme na nervy, nepáčime sa Mu a preto už na nás viac mys-
lieť nebude – zanikli by sme: prestali by sme existovať tak dokonale a úplne, akoby sme ani nikdy 
nejestvovali! Sme na Bohu úplne, ale úplne závislí! Vo všetkom! Sme Mu vydaní napospas, úplne a 
bezpodmienečne. Bohu stačí pomyslieť – a stane sa! Čírou zmenou myšlienky môže úplne, slobodne 
a neobmedzene meniť v tomto svete čo a ako sa Mu len zachce! Jeho moc a kontrola nad úplne 
všetkým – vrátane nás samotných! – je tak absolútna, že povedať slová „Boh je mocnejší ako člo-
vek“ strácajú akýkoľvek zmysel, pretože sa tvária, akoby človek mal nad niečím nejakú vlastnú 
moc. V skutočnosti nemáme žiadnu moc vôbec nad ničím – a Boh má nad všetkým všetku moc tak 
dokonale a úplne, že aj tá najväčšia vec, bár aj samotné stvorenie Vesmíru, je pre Neho niečím tak 
prostým, ako pre nás ľudí pomyslieť na jablko. Úprimne povedané, nejestvuje nič desivejšie, nič 
hrôzu naháňajúcejšie a strašlivejšie, než tento Boh a Jeho absolútna a neobmedzená moc nad nami! 
A ďalej: Predstavte si, akou mysľou musí Boh disponovať, ak dokáže naraz udržiavať v mysli 
všetky atómy a častice, z ktorých sa atómy skladajú a tie, z ktorých sa zase skladajú tieto častice a to 
v celom Vesmíre – bez toho, aby Ho to unavovalo či zaťažovalo! A do tretice: Boh jediný je skutoč-
ne reálny – a my všetci sme v porovnaní s Ním len virtuálni. Povedané slovami Biblie: Boh JE ktorý 
JE – zatiaľ čo my sme len telo a „preludu sa človek podobá, jeho dni sú ako letiaci tieň“ (Ž 144,4).  

2) ČO hovorím? Že tento všemocný a všetko zatieňujúci Boh a Pán ma úplne nepochopiteľne prijal 
za svoje dieťa a rozhodol sa byť mojim skutočným Otcom!!! A nielen mojim – ale všetkých ľudí 
všetkých čias a všetkých národov, úplne bez rozdielu! A to má svoj ohromný dôsledok! 

3) KTO som ja, čo hovorím? Ten, kto prijímam nepredstaviteľný Dar Božieho synovstva – a teda 
Boha za svojho Otca! – a tým nevyhnutne vyznávam, že tento Boh je nielen môj Otec, ale náš Otec. 
Inak to nejde. Ak chcem Boha za Otca, musím mať ľudí za svojich súrodencov. Všetkých. Ak ich 
nechcem prijať za súrodencov – potom Boh nemôže byť mojim Otcom, pretože mojim Otcom je len 
v tejto rodine. V tom prípade by som musel hneď tu na tomto slove modlitbu Pána prerušiť a viac sa 
Otčenáš nemodliť, lebo by to bolo rúhanie. Ak sa ho ale modlím – potom tým vyznávam, že odteraz 
sú pre mňa na svete už len dva druhy ľudí: Nájdení súrodenci – bratia a sestry v Cirkvi, ktorí už 
uverili Bohu a vstúpili do Božej rodiny; a stratení súrodenci – všetci ostatní ľudia, ktorí ešte Boha 
nepoznajú, alebo ešte neprijali Božie synovstvo a ešte nežijú ako opravdiví bratia a sestry v Božej 
Rodine, ktorou je Cirkev. Ale všetci bez rozdielu sú mojimi súrodencami a ako na takých na nich 
všetkých pozerám, ako k takým sa k nim všetkým správam: S prvými žijem v radosti rodinnej 
jednoty, vo vzájomnej starostlivosti a obetavej vernosti tej najčistejšej a najhlbšej bratskej a sester-
skej lásky. K tým druhým hľadím s úzkosťou a s ochotou podstúpiť čokoľvek, čo je v mojich silách, 
aj to najextrémnejšie, len aby som ich zachránil, pretože sú v smrteľnom nebezpečenstve zatratenia 
– tí, ktorých môj Otec miluje a ktorých s Ním a v Ňom aj ja milujem: moja opravdivá rodina, moji 
pokrvní v Bohu, moji vlastní súrodenci, stratení, bezradní a v krajnom nebezpečenstve! 

ÚLOHY: 

ROZJÍMANIE: 

… čiže práca na tom, aby sme 
rozumom pochopili a potom si v 
srdci uvedomili, o čom uvažujeme:  

1.: UVAŽOVANIE:  

Uvedomujem si, že prijať Boha za 
Otca sa dá len tak, že spolu s Ním 
prijmem všetkých ľudí na svete za 
svoju skutočnú a opravdivú, tú 
najskutočnejšiu možnú rodinu? 

Ako kresťania už o tom, že sme 
rodina, vieme. Ako by mal medzi 
nami vyzerať život ako opravdivej 
Božej rodiny, Božích súrodencov? 
Čím by sa mal vyznačovať? 

Je to tak? Žijeme s nimi tak? 

Ak tak nežijeme – sme teda ešte aj 
my sami stratení? Alebo sme my 
už nájdení – a to oni ešte stratení? 

Ak sme my sami nájdení – potom 
sa k nim z našej strany správame 
so všetkou úzkostnou a naliehavou 
starostlivosťou a úsilím, akým sa 
len dokáže dobrý súrodenec starať 
a usilovať o záchranu svojho 
strateného a v smrteľnom nebez-
pečenstve sa nachádzajúceho 
milovaného bračeka či sestričky. 
Zaujímame a staráme sa tak o 
nich?  

Lebo ak nie – potom je to znak, že 
my sami sme tiež ešte stratení…! 

2.: MEDITÁCIA:  

Zhrňme si to, čo sme dnes spoznali 
a pochopili, do jedinej krátkej vety 
alebo obrazu, ktorý si dokážeme 
jasne predstaviť, nabitého (nabitej) 
všetkým nábojom, ktorým nás 
dnešné uvažovanie naplnilo.  

Zavrime oči a pomaly si vetu v 
duchu opakujme (alebo si pred 
vnútorným zrakom predstavujme 
obraz) a usilujme sa čo najviac 
prežiť, precítiť, uvedomiť si to, čo 
sme v uvažovaní spoznali. Robme 
to aspoň zopár minút, päť, desať, 
ak sa dá, aj viac… 

CVIČENIE CEZ TÝŽDEŇ: 

Každé ráno, keď sa modlíme, na 
samom začiatku sa stíšme… potom 
v duchu vyslovme: „Otče náš!“ a 
predstavme si v mysli všetkých 
ľudí – farníkov aj tých stratených – 
a v tichu sa usilujme čo najviac 
precítiť, prežiť, uvedomiť si, že je 
to naozaj naša rodina, sú to naši 
skutoční, opravdiví súrodenci, 
milovaní a nám vzácni.  

Podľa potreby toto tiché vyslovo-
vanie opakujme, tak, aby celé 
cvičenie trvalo aspoň 2-3 minúty… 


