
Modlitba



Pokud se srdce nemodlí, 
pak se jazyk marně namáhá.
(Bernardin Sienský)

Modlitba je rozhovor duše s Bohem.
(Augustin z Hippony)

Nikdy v modlitbě nežádej o něco přímo pro sebe. 
Jak můžeš vědět, co je pro tebe dobré?
(Pythagoras)

Nejlepším lékem proti trémě je modlitba – 
když se naučíš vyprávět si s Nejvyšším, 
se všemi vysoce postavenými to už půjde lehce.
(Pavel Kosorin)

 
Tento měsíc chceme přemýšlet o modlitbě 
a spole čenství s Bohem. Modlíme se rádi? 
Co pro nás znamená modlitba? Jak často se 
modlíme? Za co a za koho se modlíme nejčastěji?

Následující zamyšlení mohou prohloubit 
náš modlitební život…



Přednost modlitby

1. ledna

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté 
místo a tam se modlil. Marek 1‚35

Dříve než Ježíš vyslal své učedníky, pozval je, aby s ním vystou-
pili na horu. Než nastaly slavné Letnice, prožili učedníci se Spa-
sitelem poslední večeři, setkali se s ním v galilejských horách 
a rozloučili se s ním na Olivové hoře, kde dostali zaslíbení od 
andělů. Spolu se také modlili a rozjímali v horní místnosti.

Když se Ježíš připravoval na nějakou velkou zkoušku nebo 
důležitou práci, vyhledával samotu v horách a strávil tam noc 
rozhovorem se svým nebeským Otcem. Noční modlitba předchá-
zela i povolání apoštolů, slavnému kázání na hoře, zkušenosti 
na hoře proměnění, smrtelnému zápasu v soudní síni a na kříži 
i slavnému vzkříšení.

Chceme-li duchovně pookřát, musíme si vyčlenit čas na mod-
litbu a rozjímání nad Písmem. Sílu, vliv a účinek modlitby nedo-
ceňujeme tak, jak bychom měli. Modlitba a víra dokážou to, co 
nedokáže žádná moc na světě.

Jen málokdy se dostáváme do stejné situace dvakrát. Každý 
den prožíváme nové okolnosti a zkoušky. Abychom je dobře 
zvládli, na to nám předchozí zkušenosti nestačí. Stále potřebu-
jeme mít světlo, které přichází od Boha. (MH 508.509)

Milostivý Bože, často nedoceňuji, jakou předností je modlitba. 
Pomáhej mi tento dar více využívat a vážit si ho.



Jako se svým přítelem…

2. ledna

Kdykoli Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup 
a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem… 
A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo 
mluví se svým přítelem. 2. Mojžíšova 33‚9.11

Dříve než se Mojžíš mohl stát Božím nástrojem potřebným k vy-
svobození Izraele, potřeboval strávit čtyřicet let o samotě se 
svým Bohem.

Dříve než doručil Boží poselství faraonovi, hovořil u hořícího 
keře s Božím poslem.

Než mu jako zástupci lidu byl dán Boží zákon, Bůh ho pozval 
na horu, aby viděl jeho slávu.

Ještě než vykonal spravedlnost nad modloslužebníky, byl po-
staven do skalní trhliny a Pán řekl: „Vyslovím před tebou jméno 
Hospodin“ (Ex 33‚19). „Když Hospodin kolem něho přecházel, 
zavolal: ‚Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, 
shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milo-
srdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení 
a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu…“ (Ex 34‚6.7).

Než Mojžíš zemřel a zodpovědnost za Izrael převzal Jozue, 
pozval jej Bůh na horu Nebó, z níž mu ukázal krásu zaslíbené 
země. (MH 508)

Velký Bože, děkuji Ti, že mne dnes zveš do své přítomnosti 
a chceš se mnou mít společenství. Pomoz mi si pro toto osobní 
setkání vyčlenit dostatek času.



Noční zápas

3. ledna

Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla ji-
třenka. … Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla jitřenka.“ Jákob však 
odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“

1. Mojžíšova 32‚25.27

Patriarcha Jákob řešil největší krizi svého života modlitbou. Chtěl 
dosáhnout změny povahy. Během modlitby se ho někdo dotkl 
a on si myslel, že je to nepřítel. Celou noc zápasil a jeho největší 
touha se nezměnila, ani když se domníval, že v boji o život může 
podlehnout. Jeho obrana postupně slábla, protože ten, s nímž 
zápasil, měl jasnou převahu.

Teprve potom z doteku protivníka poznal, s kým vlastně 
bojuje. Raněný a bezmocný padá do náruče svému zachránci 
a prosí ho o požehnání. Nevzdal se a nepřestal prosit.

Prosbu tohoto bezmocného a kajícího člověka splnil Boží Syn 
podle slibu: „Ať se chopí mé záštity a uzavře se mnou pokoj“ 
(Iz 27‚5). Jákob neodbytně prosí: „Nepustím tě, dokud mi nepo-
žehnáš“ (Gn 32‚27).

Spasitel, se kterým Jákob zápasil, ho obdařil vytrvalostí. 
Umožnil mu zvítězit, změnil jeho jméno Jákob na Izrael a řekl: 

„Jako kníže jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls“ (Gn 32‚29). 
Oč Jákob marně zápasil vlastními silami, toho dosáhl odevzda-
ností a neochvějnou vírou. „A to vítězství, které přemohlo svět, 
je naše víra“ (1J 5‚4). (MB 144)

Pane, nerozumím, proč musel Jákob s takovým vypětím sil zá-
pasit o požehnání. Proč jsi mu nepožehnal hned? Dej mi vytrva-
lost, abych se Tě držel pevně a neochvějně tak dlouho, dokud 
mi nepožehnáš.



Zdroj pokoje a síly

4. ledna

Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé 
neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Je-
žíšem. Skutky apoštolů 4‚13

Vírou a modlitbou se ze slabého a hříšného Jákoba stal člověk 
silný v Bohu. I my se můžeme stát lidmi, kteří sledují vysoký 
a šlechetný cíl a díky tomu žijí čistým životem a ničím se nene-
chají odvést od pravdy, práva a spravedlnosti. Všichni jsme pod 
tlakem naléhavých povinností a starostí. Čím náročnější je vaše 
postavení a větší vaše zodpovědnost, tím více potřebujete Ježíše…

Nic nepotřebujeme v naší práci víc než praktické výsledky 
osobního vztahu s Bohem. Náš život by měl dokazovat, že jsme 
ve Spasiteli našli pokoj a odpočinek. Kristův pokoj v srdci bude 
zářit z tváře i přesvědčivě znít z hlasu. Společenství s Bohem 
zušlechtí charakter i život. Lidé na nás uvidí, stejně jako na učed-
nících, že jsme byli s Ježíšem. Tomu, kdo pracuje pro Boha, to 
dodává sílu, jakou mu nemůže dát nic jiného. Jen se o tuto sílu 
nesmíme nechat okrást.

V životě musíme přemýšlet, ale i jednat, tiše se modlit a také 
zodpovědně pracovat. Síla získaná ze společenství s Bohem, spo-
jená s upřímnou snahou ovládat své myšlení, nás připraví na 
každodenní povinnosti a pomůže nám zůstat klidnými za všech 
okolností. (MH 511.512)

Laskavý Pane, jsi zdrojem neskutečného pokoje a síly. Mrzí mne, 
že z tohoto zdroje zatím čerpám tak málo. Prosím, pomoz mi 
to změnit.



Dokonalý Otec

5. ledna

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvě-
ceno tvé jméno. Matouš 6‚9

Nazýváme-li Boha naším Otcem, pak přijímáme všechny Boží 
děti za své bratry a sestry. Každý z nás je vláknem velké pavu-
činy lidstva, všichni jsme členy jedné rodiny. V modlitbě proto 
pamatujme nejen na sebe, ale i na své bližní. Člověk, který prosí 
o požehnání jen pro sebe, se modlí špatně.

Věčný Bůh nám podle Ježíše propůjčuje právo nazývat ho na-
ším Otcem. Přemýšlejme, co vše to znamená! Žádní rodiče neob-
hajovali své zbloudilé dítě tak naléhavě, jak o záchranu hříšníka 
usiluje náš Stvořitel. Nikdo z lidí se o nekajícího hříšníka neza-
jímal tak vytrvale a nezval ho k sobě s takovou láskou jako On.

Bůh přebývá v každém příbytku a slyší každé slovo. Slyší 
každou modlitbu a každému trpícímu pomáhá snášet starosti 
a bolesti. Ví o tom, jak kdo zachází s otcem, matkou, se sestrou, 
přítelem i s ostatními lidmi. Stará se o to, co nutně potřebujeme. 
Svojí láskou, milosrdenstvím a milostí pamatuje na každou z na-
šich potřeb. (MB 105)

Náš nebeský Táto, z celého srdce Ti děkuji za to, že můžeme být 
Tvými dětmi a navzájem bratry a sestrami. Patřit do Tvé rodiny 
je prostě super.



Otec, který dává dary

6. ledna

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, 
tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Matouš 7‚11

Nezapomeňte, že s příchodem k Bohu jako Otci uznáváte, že 
jste jeho dětmi. To znamená, že důvěřujete jeho dobrotě a také 
se ve všem podřizujete jeho vůli v jistotě, že se jeho láska ne-
mění. Odevzdáváte se jeho dílu. Ježíš slíbil: „proste a dostanete“ 
(J 16‚24) právě těm, kterým řekl, aby nejdříve hledali Boží krá-
lovství a jeho spravedlnost.

Ten, který má všechnu moc na nebi i na zemi, má pro Boží děti 
připraveny dary. Jsou tak vzácné, že je dostáváme jen zásluhou 
drahé oběti Toho, který nás vykoupil svou krví.

Boží dary uspokojí nejhlubší touhy srdce. Tyto věčné dary do-
stanou a budou se z nich těšit všichni, kteří přijdou k Bohu jako 
děti. Přivlastněte si Boží zaslíbení, předložte je Bohu jako jeho 
vlastní slova a vaše radost bude úplná. (MB 133.134)

Drahý Tatínku, děkuji Ti za péči a Tvé vzácné dary. Pomoz mi 
v každé chvíli pamatovat na to, že Tě mám jako svého Otce po-
slouchat, podřizovat se Ti a také na Tebe plně spoléhat.



Sám s Bohem

7. ledna

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře 
a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který 
vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6‚6

Najdi si místo na soukromou modlitbu. I Ježíš měl místa, kde 
důvěrně rozmlouval s Otcem, a podobně je máme mít i my. Ne-
jednou cítíme potřebu být o samotě s Bohem. V Ježíšově jménu 
smí každý z nás důvěrně přijít k Bohu jako dítě. Nepotřebujeme 
člověka jako prostředníka. Ve jménu Ježíše Krista můžeme otevřít 
své srdce přímo Otci jako Tomu, kdo nás zná a miluje.

Na skrytém místě, kde nás vidí a slyší jen Bůh, můžeme vy-
právět svá nejtajnější přání a touhy neskonale milosrdnému Otci. 
Když se o samotě ztišíme, osloví naše srdce hlas, který se ozve 
vždy, když člověk volá z hloubky své bídy.

Bůh je ve své trpělivé lásce vždy ochotný naslouchat vyznání 
zbloudilých a přijmout jejich pokání. Čeká od nás vděčnost, po-
dobně jako matka čeká úsměv od svého milovaného dítěte. Chce, 
abychom pochopili, jak upřímně a vroucně po nás touží.

Bůh radí, abychom v každé tísni hledali útočiště v jeho sou-
citu a náš zármutek svěřili jeho lásce. Naše bolesti a rány smíme 
svěřit jeho uzdravující moci, naši slabost jeho síle a naši prázd-
notu jeho plnosti. Ať k němu přišel kdokoliv, nikoho nezklamal. 
(MB 84.85)

Pane, děkuji, že Ti mohu říct všechno, co mám na srdci – své 
starosti i radosti. Děkuji, že mne nezklameš.



Modlitba nás mění

8. ledna

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře 
a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který 
vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6‚6

Nikdo, kdo přichází k Bohu ve skrytu soukromí a v tísni k němu 
volá o pomoc, neprosí nadarmo. „Tvůj Otec, který vidí, co je 
skryto, ti odplatí“ (Mt 6‚4). Zvolíme-li si Krista za svého každo-
denního průvodce, ucítíme působení moci neviditelného světa. 
Tím, že hledíme na Ježíše, se mu stáváme podobnými. Pohled na 
něj působí naši vnitřní proměnu. Naše povaha se zjemňuje a zu-
šlechťuje pro nebeské království. Společenství s Ježíšem jedno-
značně prohlubuje zbožnost, utvrzuje čistotu a zvyšuje nadšení. 
Naše modlitba bude účinnější. Boží výchova se v naší výchově 
projeví novou pílí a horlivostí.

Člověk, který dennodenně upřímně prosí Boha o pomoc, 
oporu a sílu, bude mít šlechetné touhy, rozvážné chování a stálý 
hlad po spravedlnosti. Trvalé spojení s Bohem nám pomůže ší-
řit světlo pokoje a souladu mezi těmi, se kterými se setkáváme.

Síla získaná modlitbou a vytrvalé úsilí dosáhnout povahy oz-
dobené ohleduplností a pozorností, promění každodenní povin-
nosti v radost a naplní nás pokojem za všech okolností. (MB 85)

Laskavý Bože, chci se na Tebe více dívat, abys mne mohl po-
stupně proměňovat ve svůj obraz. Ať se tato touha stane každo-
denní skutečností.



Jak být efektivnější

9. ledna

Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, 
aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých nemocí. On však 
odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Lukáš 5‚15.16

Ježíš nás zve: „Pojďte sami do ústraní.“ Kdybychom dbali na 
jeho slova, byli bychom silnější a užitečnější… Pokud si dnes 
najdeme čas, jestliže přijdeme k Ježíši a povíme mu o svých 
potřebách, nebudeme zklamaní, protože nám ochotně pomůže. 
Potřebujeme víc dětské důvěry, díky které se dokážeme na Spa-
sitele spolehnout…

Každý, kdo se učí od Boha, by měl žít jiným životem než svět 
a mít osobní zkušenost s poznáváním Boží vůle. Potřebujeme 
naslouchat, jak Boží hlas promlouvá k našemu srdci. Když se 
před Bohem ztišíme a s pokojem v duši budeme očekávat jeho 
hlas, uslyšíme jej. Říká nám: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh“ 
(Ž 46‚11).

Jen tak najdeme pravý odpočinek a připravíme se na účast 
v Božím díle. Přitom nás i uprostřed uspěchaného davu a v ná-
valu práce bude obklopovat ovzduší světla a pokoje. V našem 
životě se bude projevovat Boží moc, která zasáhne lidská srdce. 
(DA 363)

Věčný Bože, děkuji Ti za pozvání do samoty s Tebou, za odpoči-
nek i osvěžení ve Tvé přítomnosti.


