
Nemodliť sa je hriech 

 

1. Sam. 12,23 – „Ale aj odo mňa nech je to preč, aby som zhrešil proti 

Hospodinovi tým, že by som prestal modliť sa za vás, ale vás budem 

vyučovať dobrej ceste a priamej.“ 
 

 1. Čo je hriech?   

Obvykle pod pojmom hriech rozumieme: 

- prestúpenie Božieho zákona, porušenie Božej normy, 

- zídenie zo správnej cesty, určenej Božím zákonom alebo priamo Bohom, 

- vzbura voči Bohu, odmietnutie, nevernosť Bohu, 

- všetko, čo nedosahuje Božiu dokonalosť. 

 

Môže byť hriechom aj to, čo neurobím? 

Príklad: Pani učiteľka, môžem byť potrestaný za niečo čo som neurobil? – 

Nie, nemôžeš. – Tak, pani učiteľka, ja som si neurobil domácu úlohu! 

Hriechom môže byť aj zanedbanie povinnosti v škole i na pracovisku. 

(neposkytnúť prvú pomoc zranenému) 

Môže byť hriechom aj to, čo nepoviem? 

Áno, ak poznám pravdu, ale nepoviem ju v správny čas na správnom mieste.  

 

Jakub píše vo svojom liste: Jk 4,17 – „A tak kto vie (môže) dobre robiť, a 

nerobí, má hriech.“ Hriechom je aj to, keď neurobíme niečo dobré, čo 

môžeme alebo vieme urobiť - hriech zanedbania. 

Niekto môže síce povedať „Ja neviem, ani nemám príležitosť, nie som dosť 

bohatý, neviem uzdravovať, sám mám dosť čo robiť, aby som prežil...“ 

 Tu by som chcel pripomenúť niekoľko jednoduchých činností ako napr.: 

podať pohár vody smädnému, prichýliť pocestného, dať oblečenie 

bezdomovcovi, navštíviť chorého. S týmito aktivitami sa stretávame v 

podobenstve o poslednom súde (Mt. 25,31-46) a Pán Ježiš ich hodnotí veľmi 

vysoko, ak sú konané z lásky. 

S obdobnou myšlienkou prichádza Pán Ježiš už na začiatku svojej služby 

v kázaní na hore: Mt. 5,44 – „Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, 

ktorí vás preklínajú, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia  a modlite sa za 

tých, ktorí vás prenasledujú,...“ 
Čo všetko máme (musíme) ešte „dobre“  urobiť, aby sme  vedome nehrešili? 

 

 2. O tom, že modlitba je dôležitá nikto z nás nepochybuje (modlia sa aj 

ateisti, keď sa dostanú do neriešiteľných problémov). 

To, že sa nemáme modliť len za seba, ale aj našich blížnych a pritom to 

nemusia byť naši príbuzní, sme počuli určite mnoho krát. 

Môže byť hriechom aj to, keď sa prestaneme za niekoho modliť, ak sa 

zmenia naše vzťahy?  

 V 1. Sam. 12,23 je napísané „Ale aj odo mňa nech je to preč, aby som 

zhrešil proti Hospodinovi tým, že by som prestal modliť sa za vás, ale vás 

budem vyučovať dobrej ceste a priamej.“(Roh), „Nech sa to nestane, aby som 

zhrešil proti Hospodinovi a prestal sa za vás modliť. Chcem vás i naďalej 

učiť dobrej a pravej ceste.“ (SEkP) 

Pán Boh skrze svojho služobníka Samuela nás doslova žiada, aby sme 

modlitbu pokladali za svoju najdôležitejšiu povinnosť, ktorej zanedbanie sa 

rovná prestúpeniu zákona.  

 Na lepšie pochopenie tohto verša uvádzam jeho kontext :  

V 12. kapitole prorok Samuel v stručnosti popisuje, ako Hospodin 

požehnával a ochraňoval Izraelský ľud, ale aj ako rýchlo na to zabúdal. Samuel 

pripomína svojmu ľudu, že sa o nich staral od svojej mladosti a od nikoho nevzal 

žiadny úplatok. Aj napriek nevďačnému postoju Izraelitov sa ich nevzdáva, ako sa 

nevzdáva Hospodina a pripomína im, že by to bol hriech, keby sa za nich teraz 

prestal modliť. Na dôvažok ich chce aj naďalej vyučovať Božím pravdám. 

E.G.Whiteová v knihe Patriarchovia a proroci (s. 466) píše: „Samuel sa ani 

slovom nezmienil o tom, ako pohŕdavo sa voči nemu zachovali. Nevyjadril nijakú 

výčitku nad nevďačnosťou, ktorou sa mu Izrael odplácal za jeho celoživotné 

obetavé úsilie. Naopak, uistil ich o svojom trvalom záujme o nich.“ „Nech sa to 

nestane, aby som zhrešil proti Hospodinovi a prestal sa za vás modliť.“ 

 

 3. Aplikácia 

Ako môžeme využiť posolstvo z uvedených veršov v dnešnej dobe? 

- máme robiť dobre, keď nám dá Pán Boh nato príležitosť, a teda sa aj 

modliť za druhých, 

- máme sa modliť za svojich blížnych (rodinných príslušníkov), priateľov, 

- máme sa modliť za našu cirkev, za našich kazateľov, za vedúcich 

predstaviteľov cirkvi, 

- máme sa modliť aj za tých, ktorí sú nám menej sympatickí, idú nám na 

nervy, sú nevďační, .... 

- máme sa modliť aj za našich poslancov, vládnych predstaviteľov, aj keď  

s nimi niekedy nesúhlasíme, 



- máme sa modliť aj za svojich nepriateľov v zmysle Ježišovho výroku (Mt. 

5,44 „Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre 

tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú“) 

Ak sa nám prikázanie modlitby za tých, ktorí nás prenasledujú zdá tvrdé, 

spomeňme si na Štefana čo hovoril pri kameňovaní.  

Text 1. Sam. 12,23 nám hovorí, že vonkajšie vzťahy, by nemali ovplyvniť 

naše modlitebné úsilie za druhých ľudí . 

 

Záver: 

Nie každá situácia, každý problém sa vyrieši kladne, ale Pán Boh chce, 

aby sme v modlitbách boli vytrvalí a Božia odpoveď príde v pravý čas. 

Pán Boh nás na mnohých miestach Písma uisťuje, že je pripravený dať 

nám tie najlepšie dary, odmeniť naše úsilie. Každé Božie priznanie 

prináša do života radosť a povzbudenie do ďalšej práce na kolenách. A 

to potrebujeme nielen my, ale aj naši blížni, za ktorých sa modlíme. 

Amen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


