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Pěstování duchovního života
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Zbožnost je užitečná pro všechno 
a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
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Naladit se k modlitbě

Modlitba je jako hudba, kterou je slyšet, když se rozechvějí duchovní struny duše. 
Mnozí ani nevědí, že je mají. Přesto někdy pod tlakem okolností tyto struny ve své 
duši hledají, a když je najdou, neuměle do nich hrábnou. Pak jsou zde jiní, kteří vědí 
o tom, že v jejich duši jsou napnuté duchovní struny. Už je i použili a vědí, že hudbě 
duše Bůh naslouchá. Struny ale neladí a umění modlitební hudby moc necvičí. Čas 
od času, když to zrovna potřebují, anebo když se to zrovna hodí, si na ně vzpomenou, 
brnknou do nich a snaží se vyloudit prosbu o pomoc s představou, že Pán Bůh přece 
musí být rád za jakoukoli hudbu duše směřující k němu. Někdy v takové situaci na-
jdou i strunu vyznání a pokání, protože ví, že na ni svatý Bůh obzvlášť slyší. Na jiném 
konci křesťanského spektra si umím představit ty, kteří se učili a naučili rozechvívat 
struny modliteb, ale ani tak ne ve své duši jako ve své hlavě. Modlitba pak může znít 
jako krásná hudba, a přitom s duší nemít moc společného. Zároveň je ovšem možné, 
a věřím, že časté, že krásná hudba duše a mysli vydává libý zvuk, kterému nebeský 
Otec rád naslouchá. Popravdě řečeno, jsem přesvědčen, že náš Otec v nebi slyší všech-
ny modlitby, které jsem výše zmínil. A nejenže je slyší, ale bere je také vážně. Zároveň 
nás v procesu modlitebního muzicírování vychovává. Kéž by naší lidskou ambicí bylo 
rozvíjet tento hudební žánr duše, protože má mnoho poloh a je se co učit. A to je 
jednou z věcí, ke kterým bych chtěl povzbudit.
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 Je možné se učit hudbě modliteb? Ještě než člověk začne s hudbou, je dobře 
najít duchovní struny duše a pokusit se je trochu naladit. Ladění je přípravou, 
třebas jen kratičkou, k modlitbě. Jak se ladí duchovní struny? Třeba tak, že se 
pokusíme co nejplněji si uvědomit, ke komu se modlím, položit si pár otázek 
a pokusit se na ně odpovědět. Zde jsou některé: Ke komu se vlastně obracím, ke 
kterému Bohu? Proč zrovna k němu? Mohu se k němu modlit? Jaký je Bůh? Jak 
jsem ho poznal? Udělal něco pro mě anebo mé blízké? Anebo jsem o něm jenom 
slyšel a modlitbu chci vyzkoušet? Tyto otázky a odpovědi na ně uvedou člověka 
do nasměrování k tomu, ke komu se modlíme. Ladíme struny na Boží frekvenci, 
do Boží tóniny. Dalším krokem v ladění duchovních strun duše je zaměření se 
na sebe sama: Kdo jsem já, který se modlí? Proč se chci modlit? Co od modlitby 
očekávám? Co či koho v modlitbě hledám? Upřímný pohled na sebe sama ve 
vztahu k tomu, ke komu se modlím, určuje ráz modlitby. Chci poděkovat, prosit, 
vyvyšovat Hospodina, být „pouze“ v jeho přítomnosti, uzavřít den, začít den? 
 
 Ladění strun se před modlitbou může dít při čtení Písma. Před modlitbou 
můžeme otevřít například Žalm 23 („Hospodin je můj pastýř…“), proroka Je-
remjáše 29, 11 („Neboť to, co s vámi zamýšlím…“) a další texty.1 Dala by se jistě 
jmenovat i další místa, která nás znovu ujišťují o naší identitě vykoupených sva-
tých a Bohu náležejících lidí. Jestli se o něco nepřítel Božího života v člověku 
snaží, pak o to, aby nahlodal jistotu Božích dětí a jejich identitu. A když se mu 
to nepovede, snaží se jim alespoň odstranit z očí svatého Boha, nebeského Otce. 
Zastavíme-li se před modlitbou u toho, že si znovu plně uvědomíme, kdo jsme 
a ke komu voláme, budou duchovní struny duše připraveny k hudbě modlitby. 
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1 1Pt 1,3-10; Ef 1,3-14.
2 Zevini, G. - Cabra, G. C., Lectio Divina 14, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2004, 
str. 309

Modlitba s biblickým textem L 9,18-22
Ty mi, Pane, ukazuješ jistotu skály, na níž mohu vystavět něco opravdu trvalého 
a smysluplného. Tou skálou je Kristus, Boží Mesiáš, jehož ustavičně hlásá Petr – na-
vzdory veškerému vlnobití lidských dějin, navzdory módám, novým druhům myšlení 
a zvratům v běhu událostí. Lidský osud se může změnit, štěstí nebo neštěstí se střídají, 
ale Kristus zůstává. Když na něj upřu své zraky, pak vím, že stojí za to žít. On je zrca-
dlem, v němž se odráží tvá velebnost, Bože. On je dokonalým obrazem neviditelného 
Boha. Je styčným bodem mezi časem a věčností. On mi vypravuje o Tvé lásce, Otče. 
On je lékem, který stéká jako hojivý balzám do mých ran, jež mi působí proměnlivý 
čas lidského plahočení po této zemi.
 
 Vtiskni do mého srdce, Hospodine, totéž vyznání víry, které vyšlo z Petrových 
úst. Tato víra totiž dokáže přemoci všechny úzkosti, jimž jsem jinak vydán všanc. 
Učiň mé srdce pozorným, aby dokázalo vnímat melodii tvé lásky, která zaznívá z jeho 
životního příběhu. Když budu obdařen takovou vírou, pak mne nepohltí vír událostí, 
pak se nebudu muset obávat nepředvídatelného, protože Kristus bude mou skálou, 
na níž stojí můj nynější i budoucí život. 

Pier Giordano Cabra2
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Bez autocenzury

Modlíme se a možná – aniž to tušíme – své modlitby cenzurujeme. Zvlášť se 
to stává křesťanům, kteří vědí o Boží lásce a prožívají ji. Když se v mysli objeví 
něco, o čem křesťan ví, že to není dobré, stydí se za své myšlenky a hnutí. Říká 
si: „To se snad ani nehodí Pánu Bohu předkládat.“ Myslím na takové věci, jako 
je hněv, rozlícení, hořkost, zášť, závist a další pocity, které se v každém člověku 
objevují. Dobrý křesťan docela rychle rozpozná, že se jedná o cosi, co nebývá 
slučitelné s ideálem křesťanského života a modlitební cenzura je tady. Namísto 
toho, aby Pánu Bohu předestřel opravdu vše, snaží se vše záporné a negativní 
potlačit. Často v iluzi, že právě tudy vede cesta k vypořádání se s negativními 
věcmi a pocity. 

 Boží slovo zve k modlitbám bez cenzury. Jednak proto, že Pán Bůh stejně 
vidí do lidského nitra a tedy o všem ví. A pak následně proto, že to potřebuje-
me my sami! Asi víc než sám nebeský Otec. Tím, že vyslovíme vše, co je v nás 
(to nejlepší i nejhorší!), jsme sami nuceni čelit tomu, jací opravdu jsme. Když 
myslím například na odpuštění, o které denně prosíme, uvědomuji si, že Pán 
Bůh velice dobře ví, co nám odpouští. Otázkou ovšem je, zdali i my sami dobře 
víme, co nám má být odpuštěno. Nejde ani tak o to, že je v sázce samotné naše 



Jan Asszonyi
*1966, kazatel Církve bratrské

V životě se mi podařilo, navzdory mému úsilí, zahubit několik rostlin, které 
měly vnášet trochu života do mé kanceláře plné knih. Naučilo mě to jedné věci.  
Pěstování rostlin není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Aby rostlina 
nejen rostla, ale také prospívala, a dokonce i rozkvetla a přinesla plody, potřebuje  
péči. S duchovním životem je tomu podobně jako s rostlinami. Pokud o něj  

nepečujeme, strádá, živoří a nakonec umírá.


