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Apoštol nás vede k tomu, abychom zůstávali v nepřetržitém kontaktu s Bohem 

prostřednictvím modlitby. Mohli bychom mluvit také o nepřetržitém rozhovoru 

s Bohem, neboť pravá modlitba není pouhou samomluvou, ale druhem 

rozhovoru. Jde o rozhovor s Bohem, kdy nejen mluvíme k Bohu, ale také 

pozorně sledujeme hnutí Ducha svatého, slova a myšlenky, k nimž nás inspiruje. 

Máme přirozený sklon mluvit s Bohem více, když od něho něco potřebujeme, 

když si chceme něco vymodlit. S Bohem však máme zůstávat v co nejužším 

styku pořád. I když je o naší věci už rozhodnuto a už si nic vymodlit 

nepotřebujeme. Naše modlitby přece nemají sloužit výhradně tomu, abychom si 

u Boha něco vyprosili. Mají sloužit zejména budování našeho vztahu s ním. 

V první knize Bible čteme o dvou mužích, kteří žili v blízkém vztahu s Bohem. 

První z nich se jmenoval Enoch, druhý Noe. Bible o každém z nich říká, že „ 

chodil … s Bohem “ (ČEP, Gn 5,22-24; 6,9). A protože chodili s Bohem, Bůh 

k nim také mluvil (Ju 14; Gn 6,13-21). Jejich mluvení s Bohem nebylo pouhým 

monologem, nýbrž dialogem. Samozřejmě nejlepším příkladem člověka, 

udržujícího neustálý modlitební kontakt s Bohem, je Pán Ježíš Kristus. 

Z vyprávění evangelistů na nás dýchá jeho důvěrný vztah s nebeským Otcem, 

s nímž zůstával nepřetržitě ve spojení. Čteme například o tom, že odcházel na 

odlehlá místa, aby se tam modlil (Mt 14,23; Mk 1,35; 6,46; L 5,16). Na modlitbě 

strávil celou noc předtím, než vyvolil svých dvanáct apoštolů (L 6,12-13). 

V zahradě Getsemane v modlitbě zápasil o zachování věrnosti Boží vůli (Mt 

26,36-46). K udržování kontaktu s Bohem nám mohou dobře sloužit každodenní 

pravidelné chvíle modliteb, zejména ráno a večer. S Bohem ale můžeme 

zůstávat v průběhu celého dne, i když právě nemáme sepnuté ruce či zavřené 

oči. Můžeme s Bohem v duchu, nebo třeba i nahlas rozmlouvat. Někdy můžeme 

v duchu nebo i nahlas zpívat duchovní písně, které také často bývají modlitbami. 

Často to lze dělat i při naší práci, když někam sami jedeme autem atd. Mnohdy 

se přirozeně potřebujeme na určité věci soustředit a nemůžeme se vědomě 

modlit. Apoštolova výzva ale neznamená, že máme neustále odříkávat modlitby. 

Jde prostě o to, abychom s Bohem nepřestali mluvit, abychom neustále 

přebývali v jeho přítomnosti. Právě k tomu nám modlitby mají sloužit. 

  Modlitby jsou v našem životě víry nepostradatelné. Když psal apoštol 

Pavel Timoteovi své pokyny ohledně správy církve, zahrnul mezi ně také výzvu: 

„ Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání 

za všechny lidi, …“ (1Tm 2,1 ČEP) Z těchto slov můžeme slyšet, že modlitba 

má být v činnosti církve prioritou. Modlitby jsou něčím, co by v našich 

shromážděních a v životě našeho sboru nikdy nemělo chybět. Modlitby mají 

prostupovat vším, co jako sbor konáme. Jsou nezbytným prvkem v každé 

skupině služebníků, ve staršovstvu, v týmu učitelů besídky, vedení mládeže, 
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v diakonské skupince, v týmu English Campu atd. Můžeme organizovat 

rozmanité užitečné aktivity a podle potřeby je všelijak upravovat. Když k tomu 

uzraje čas, můžeme je i ukončit a zahájit zase jiné. To se může někdy týkat i 

konkrétních modlitebních setkání. Někdy je třeba vnější formu společných 

modliteb upravit, nebo ji nahradit či doplnit zcela odlišnou formou. Základní 

zásady modlitby však zůstávají stále stejné a s modlením jako takovým nikdy 

skončit nemůžeme. Pokud chceme duchovně žít a ne živořit, potřebujeme být 

v kontaktu s Bohem jako jednotlivci i jako společenství. Modlitba je totiž 

prostorem, v němž nás Bůh může ovlivňovat. Tedy pokud je to ta správná 

modlitba, ve které neusilujeme pouze o Boží požehnání pro naše nápady a plány. 

K neustálým modlitbám patří i vytrvalé prosby za konkrétní věci. Výzva 

v 1Te 5,17 určitě neznamená pouze to, že máme Boha neustále zahrnovat našimi 

požadavky a prosbami. Avšak vytrvalé, někdy až neodbytné, prosby mají 

v našich modlitbách své místo. Pán Ježíš nás k takovým modlitbám sám vybízí: 

„ Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. “ 

(Mt 7,7 ČEP; viz Mt 7,7-11) Jednou Pán Ježíš také vyprávěl podobenství, „ aby 

ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. “ (L 18,1 ČEP; viz L 18,1-8) 

Takto vytrvale až neodbytně máme prosit zejména za věci, které jsou v souladu 

s Boží vůlí, s jeho záměry v Pánu Ježíši Kristu. Můžeme například vnímat, že 

jakost našich vzájemných vztahů v církvi daleko zaostává za ideálem, který nám 

Pán Ježíš postavil před oči (J 13,34-35). Zároveň ale víme, že nám svou smrtí 

umožnil jinou, lepší, kvalitu vzájemných vztahů. Víme také, že Bůh chce, aby 

všichni lidé poznali pravdu a byli spaseni (1Tm 2,3-4). A církev má být 

nástrojem tohoto poznání v jeho rukou. Když vidíme, že v tomto ohledu nejsme 

dost účinným nástrojem, můžeme se modlit, aby to bylo jinak. Možná jsme se 

někdy za určité záležitosti a za určité konkrétní lidi přestali modlit příliš brzy. 

Možná jsme to nedotáhli do důsledků a důkladně vše nepromodlili. Něco 

promodlit neznamená, že prostě nakupíme hromadu proseb za jednu a tu samou 

záležitost. Znamená to také, že hledáme u Boha orientaci. Hledáme jeho pohled 

na situaci a také, za co se máme konkrétně modlit. Často si ujasňujeme, jak 

máme změnit své vlastní postoje. V které situaci jsme skončili s modlitbami 

příliš brzy? Nezalekli jsme se třeba vlivu živého Krista na naše životy? V knize 

C. S. Lewise Rady zkušeného ďábla píše zkušený pokušitel méně zkušenému o 

křesťanově modlitbě: „ Jestliže on zavrhne všechny své myšlenky a obrazy, 

nebo alespoň plně uzná jejich subjektivní podstatu a spolehne se na zcela 

skutečnou, mimozemskou a neviditelnou Přítomnost, která je s ním v tom pokoji 

a kterou on sám nikdy nemůže poznat tak, jak Ona zná jeho - pak právě tehdy 

může dojít k něčemu nepředstavitelnému. Ale takovému naprostému obnažení 

lidské duše v modlitbě asi dokážeš zabránit - také proto, že ani lidé po něm 

netouží tolik, jak si myslí. Vždyť oni vědí, že by mohli „dostat více, než si 

přáli“!“1 Co si skutečně přejeme my?      
 

                                                           
1 C. S. Lewis, Rady zkušeného ďábla, str. 28, Návrat domů, Praha 1998 
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