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I. Lectio:  

S vierou a pozorne čítaj posvätný text, akoby ho práve tebe diktoval Duch Svätý. 

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa 

proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale 

sedemdesiatsedem ráz.“ 

Mt 18, 21 – 22 

II. Meditatio: 

Snaž sa dôkladne pochopiť text. Pýtaj sa: „Čo mi tým chce Boh povedať?“  

Minulú nedeľu sme počuli v evanjeliu, aké je dôležité umenie správne napomenúť brata (sestru), 

keď sa proti nám prehreší. Akoby na pozadí, nepriamo bolo možné počuť, že nie menej dôležité je 

umenie či schopnosť prijať napomenutie zo strany brata či sestry, častokrát podopreté prítomnosťou 

dvoch či troch svedkov, ba dokonca aj celej komunity. V dnešnom evanjeliovom úryvku (v prvej 

časti čítania) Pán Ježiš poukazuje na iné umenie – odpustenie bratovi (sestre), ktorý sa previnil proti 

nám. Aj tu môžeme vybadať aj opačnú stranu mince – prosiť o odpustenie. Podvedomie nám môže 

našepkávať, že mi netreba o nič prosiť, veď v skutočnosti sa ani nič vážne nestalo, že môj blížny 

s pocitom krivdy preháňa, že ho zveličuje, že z toho urobil taký umelo nafúknutý balón.  

Keď uznám svoju vinu, keď prídem a poprosím o prepáčenie, tým uľahčím blížnemu, ktorému 

som ukrivdil, aby sa rozhodol odpustiť. Je to akoby odovzdanie štafety: „Teraz je rad na tebe, teraz 

ty prejav svoje umenie“. A toto nie je ľahký krok! Srdce krváca od pocitu krivdy, zlý duch a emócie 

šepkajú do ucha a povzbudzujú k odplate, pomste, aby som urážku vrátil a tu, hľa, príde prosba 

o odpustenie. Dá sa to? Predsa musí byť nejaký limit odtiaľ potiaľ. Koľko krát to treba vydržať, keď 

mi niekto vrazí facku po papuli? Nech aj on niečo zaplatí u zubára! Z matematického hľadiska je 

limit sedemdesiatsedem krát. Ale Pán Ježiš nedáva limit, preňho sedemdesiatsedem krát znamená 

zakaždým. Tento limit – „vždy“ – je spravovaný Pánom Bohom, ktorý nám vždy odpúšťa, keď 

prosíme o odpustenie s ľútosťou. Keby nám Pán Boh určil limit, že odpustí iba sedemdesiatsedem 

krát, chodili by sme nielen bez zubov, ale aj bez života. Keď odpúšťam, alebo prosím o odpustenie, 

tým chcem vydať svedectvo, že láska je väčšia ako krivda, ktorú som utrpel, alebo ktorú som ja sám 

spôsobil. A čo robiť v takom prípade, keď previnilec neprosí o odpustenie? Starať sa, aby rana sa 

nezacelila a ďalej krvácala? Mám hľadať scenáre, ako sa pomstiť? Odpustiť, aj keď on sám o to 

neprosil, ale prosí ma o to Pán Ježiš! 

Dokážem odpúšťať, ale aj prosiť o odpustenie? Keď odpúšťam, alebo prosím o odpustenie, 

riadim sa pravidlami matematiky, alebo to nechám na Pána Ježiša? Pri odpúšťaní nasledujem Pána 

Boha? Pri odpúšťaní nemám pokušenie uplatňovať limity, deliť ľudí do jednotlivých kategórií: na 

tých, ktorí sú hodní odpustenia a na tých nehodných? Kategoricky tvrdím: „neodpustím!“, alebo 

poviem: „Teraz, v tejto chvíli to nedokážem, nie som schopný odpustiť, je to veľmi ťažké, ale 

dúfam, že moje srdce skôr či neskôr dospeje k tomu, aby vyrieklo – odpúšťam“, že mi  Pán pomôže, 

aby som to dokázal. Je mi jasné, že keď odpúšťam alebo prosím o odpustenie, dávam prvenstvo 

láske?  



Poprosím Pána, aby ma učil umeniu odpúšťať a prosiť o odpustenie. Pánovi zverím tých, ktorých 

napadol vírus, aj tých, ktorí sa starajú o chorých, ktorí robia všetko preto, aby sa to zlo zastavilo. 

Pomodlím sa aj za tých, ktorí trpia tým, že im nebolo odpustené, i za tých, ktorí si tvrdohlavo 

nechcú uznať chybu, aby o odpustenie poprosili. 

 

 III. Oratio:  

Teraz ty rozprávaj Bohu... Otvor si srdce pred Bohom, aby si mu mohol hovoriť 

o pocitoch, ktoré v tebe vzbudzuje Slovo. Modli sa jednoducho a spontánne – slovami, ktoré 

sú plodom skoršej „lectio“ a „meditatio“. Umožni Bohu, aby mohol vstúpiť do srdca 

a prihováraj sa mu vo vlastnom srdci. Započúvaj sa do pohnutí vlastného srdca. Vyjadruj ich 

jasne pred Bohom: oslavuj ho, ďakuj mu, pros ho. 

Môže ti pri tom pomôcť i modlitba žalmu:  

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti,  

on lieči všetky tvoje neduhy;  
on vykupuje tvoj život zo záhuby,  

on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou.  

Ž 103,3 – 4 

IV. Contemplatio:  

Zotrvaj pred Bohom „celým sebou“. Modli sa prítomnosťou. Zotrvaj pri Bohu. 

Kontemplácia je časom vdychovania Ducha, nasýtenia sa Bohom, a to všetko bez slov. Je to 

hodina prijatia Slova. 

Opakuj v rôznych okamihoch dňa: 

Milostivý a milosrdný je Pán. 

*** 

ks. Ryszard Stankiewicz SDS (Centrum Formacji Duchowej)  
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