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Dnes se podíváme na další důležitý prvek křesťanského života, který 
nepramení jen z našich lidských sil, ale z Boží moci. Jde o křesťanskou 
modlitbu. Obvyklá křesťanská povzbuzení hovoří o modlitbě jako 
o rozhovoru s Bohem podobně neformálním, jako je rozhovor s blízkým 
přítelem. To je vhodný příměr pro modlitbu, protože  osvobozuje 
od strnulých náboženských představ, že modlitba je náboženský úkon, který
musí člověk zvládnout, aby měl vůbec k Bohu přístup. Obraz modlitby jako 
rozhovoru s důvěrným přítelem nás také osvobozuje od představy, že 
modlitba je nějaký řečnický výkon, který zvládnou jen „pokročilí ve víře“. 
Tento obraz ale nepokrývá celou šíři života v modlitbě. Funguje dobře 
ve chvílích, kdy je nám dáno prožívat Boha, jeho lásku a blízkost v obdobích 
po obrácení nebo po nějakém dalším duchovním obživení a naplnění 
Duchem svatým. Je snadná ve chvílích, kdy se nás dotkne nějaká píseň chval 
nebo nás povzbudí či usvědčí Boží slovo, nebo když nám Pán Bůh vloží do 
úst slova svědectví. Obraz modlitby jako rozhovoru s přítelem, ale 
nepokrývá chvíle, kdy nám slova modlitby přijdou prázdná nebo když ve 
chvílích relativní životní pohody prostě na modlitbu zapomínáme. 

Proto apoštol Pavel uvádí v 8. kapitole listu Římanům modlitbu 
do souvislosti s působením Ducha svatého. Podobně jako život podle 
Kristova vzoru není možný jen z lidských sil, tak také modlitba dostává křídla
skrze působení Ducha svatého. Ten nese naši modlitbu ve chvílích, kdy se 
jeví jako bezmocná. Pavel píše: „Tak také Duch přichází na pomoc naší 
slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás 
přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ (Římanům 8:26) To je zvláštní výsada 
Božích dětí. Pojďme se nejprve podívat na to, co znamená být Božím 
dítětem.

Jde o zcela zvláštní přístup k Bohu, který Pavel popisuje jako synovství 
v postavení dědiců (v. 15-17). Podle práva se dědici mohou bez dalších 
podmínek stát jen vlastní děti. Pavel nám tedy přisuzuje výjimečné 
postavení vlastních Božích dětí, synů a dcer. Označení lidí jako Božích dětí se
dá chápat různým způsobem. Možná by se dalo říct, že obrat „Boží děti“ se 
dá užít ve dvou významech. První význam obratu „děti Boží“ by mohl být dán
jedinečným místem člověka v Božím stvoření, kde se o lidech říká, že byli 
stvořeni k Boží podobě a Božímu obrazu (viz. Gen 1,26-27).  Pro tuto chvíli se
ale budeme soustředit na druhý význam obratu „Boží děti“, který souvisí 
s křesťanskou vírou. Ten má na mysli Pavel v dnešním čtení z listu Římanům. 

Boží synovství v křesťanském slova smyslu je jedinečný a osobní vztah 
k Bohu, který sám Bůh potvrzuje člověku: „Tak Boží Duch dosvědčuje 
našemu duchu, že jsme Boží děti.“ (Římanům 8:16). To není způsobeno 



nějakou zvláštností křesťanů. Zvláštní postavení synů a dcer Božích vychází z
Boží lásky k nám lidem. Tato láska se chce dělit a zahrnovat ostatní. 
Reformátor Jan Kalvín přirovnával Boha k hospodáři, který nebude 
spokojený, pokud jeho děti nebudou pod domovskou střechou. Boží láska je 
štědrá a touží zahrnout všechny. Proto Pavel říká v Ř 8,29: „Které předem 
vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl 
prvorozený mezi mnoha bratřími..“. Předmětem verše je vyvolení věřících. 
Máme ale vědět, že tito nejsou vyvoleni pro nějaké blíže neurčené kvality, 
ale proto, že Bůh chtěl, aby jeho Syn byl „prvorozený mezi mnoha bratřími.“ 
Jde o projev lásky, která chce přitáhnout ostatní. Jakoby Bůh říkal: Mě 
nestačí mít svého Jediného milovaného Syna. Přeji si, aby se můj dům co 
nejvíc naplnil.“ Vidíme, že biblická představa vyvolení nepracuje jen s 
myšlenkou na jakýsi nevypočitatelný osud, který slepě rozděluje na 
vyvolené a nevyvolené. Už vůbec biblická představa vyvolení nepracuje s 
myšlenkou budování nějaké vytříbené elity, do které proniknou jen ti „nej“. 
Biblická představa vyvolení za syny a dcery Boží je založena na štědré a 
sdílející se Boží lásce. 

Je ale také nutné připomenout cenu našeho přijetí za syny a dcery. Bůh 
zaplatil tu nejvyšší cenu, kterou měl. Bůh si nás vykoupil z moci zla krví 
svého milovaného Syna. Je psáno: „Víte přece, že jste z prázdnoty svého 
způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými 
věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou.... (1. Petrova 
1:18-19). Boží štědrá láska, která se nezastaví ani před obětí toho 
nejvzácnějšího, Božího milovaného Syna Ježíše, je důvod, proč se můžeme 
v tom nejvlastnějším slova smyslu nazývat Božími syny a dcerami a důvod, 
proč je Duch svatý naším Pomocníkem i v modlitbě. Pavel se dokonce 
nerozpakuje říct: „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej 
vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ (Římanům 8:32). Z 
úžasného dědictví Božích dětí se pojďme zaměřit na Boží nadpřirozenou 
pomoc v Duchu svatém.

Jak už bylo uvedeno v úvodu, Boží pomoc v modlitbě se týká právě 
období duchovní prázdnoty, bezradnosti a bezútěšnosti, kdy: „nevíme, jak a 
za co se modlit“. Z toho plynou tři závěry. 

První je povzbuzení. Možná právě ty nejslabší, nejchudší a nejprostší 
modlitby, které vychází z chvíle tísně nebo které člověk ze sebe „vymáčkne“ 
jakoby z povinnosti, mohou být před Bohem něčím velikým a mocným pro 
nadpřirozenou moc Ducha a pro nesmírnou Boží otcovskou lásku, která se 
raduje z toho, že slyší hlas svého dítěte. Naše modlitby Bůh neslyší pro naši 
zapálenost, horlivost, sílu hlasu nebo výřečnost, ale pro nesmírnou moc 
Ducha a velikost svojí lásky. Duch svatý přebohatě doplní naší 
nedostatečnost.



Druhý závěr je praktický. Mnoho vykladačů se zastaví na obratu že: „sám 
Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ (v. 26) s tím, že podoba 
přímluvy Ducha je neproniknutelným tajemstvím. To je sice z veliké části 
pravda, ale ne úplná. Můžeme si udělat nějakou představu o obsahu 
modliteb Ducha. Tu můžeme získat, pokud věnovat pozornost nejobsáhlejší 
knize Bible, knize Žalmů. Mnoho vykladačů soudilo a soudí, že není jen 
prohrách a vítězstvích žalmistů nebo našich zápasech, ale především 
o utrpení, bojích a vítězstvích Kristových. Ostatně křesťané se snažili od 
počátku nahlížet na Pána Ježíše jako na ústřední postavu nejen Nového ale i
Starého Zákona. Například biskup Meliton se Sard (zemřel 180 n.l.) píše: 
Kristus je ten, který v mnoha mnoho vytrpěl: v Ábelovi byl zavražděn, 
v Izákovi mu byly svázány nohy, v Jakubovi musel pobývat v cizině, v 
Josefovi byl prodán, v Mojžíšovi jako dítě odložen, v beránkovi zabit, v 
Davidovi pronásledován, v prorocích zneuctěn…“

Žalmy jsou jakýmsi zhuštěním Starého Zákona. V nich jsou obsaženy všechny
barvy a tóny modlitby od takřka zoufalých nářků připomínajících Kristův 
zápas v Getsemanech a Jeho umírání na kříži až po jásavé chvály 
nad vysvobozující Boží mocí a moudrostí, které předznamenávají radost 
Vzkříšení. Jak nám to může pomoci v naší modlitbě? 

Modlit se skrze čtení žalmů nebo čtením nějakých jiných osvědčených 
modliteb, které staletí užívaly církve v bohoslužbách, je cestou, jak svoji 
mysl naplnit myšlením Ducha a jak dát své modlitbě obsah a směr, pokud 
nám chybí. Myslím, že se jako evangelikální křesťané velice ochuzujeme, 
pokud odmítáme tyto předem připravené modlitby z důvodu, že opakování 
již napsaných modliteb je prázdné, neupřímné nebo to dokonce zavání 
jakousi náboženskou magií. Je sice pravdou, že psané modlitby byly a jsou 
takto zneužívány. Ale pokud víme a věříme tomu, že náš vztah k Bohu není 
založen na nějakém rituálu ale na vzácné oběti Kristově, pak nám právě 
psané modlitby mohou pomoci přiblížit se k myšlení Ducha svatého. To 
jedině může naplnit a změnit naší duchovní chudobu. Kde jinde hledat 
myšlení Ducha svatého než v Písmu, které on sám inspiroval!

Za třetí: oddílek o modlitbě Ducha za nás ukazuje, že nejvyšší formou 
modlitby není chvála a uctívání, ale přímluvná modlitba za druhé. To 
dokazuje jednoduché zjištění. „...Duch se za nás přimlouvá...“.  Duch svatý 
koná službu přímluvné modlitby! Ten, který je sám Bohem, se přimlouvá. 
O jaký druh přímluvné modlitby tu jde? To ukazují příklady velkých 
biblických postav jako byl Abraham, Mojžíš, Jób a nakonec i sám Ježíš. 
Možná by se dalo povědět, že Duch smlouval v Abrahamovi o záchraně 
Sodomy v jeho neomaleném handrkování o 50, 45, 30, 20 nebo 10 
spravedlivých, kteří by měli stačit k záchraně Sodomy. Podobně o Mojžíši by 
se dalo říct, že se v moci Ducha přimlouval za svůj zpronevěřilý národ, který 
se Bůh rozhodl zničit (viz. Ex 32). Také Jób se v témže Duchu modlí za své 



arogantní a pokrytecké přátele, kteří rozzlobili Boha tím, že Mu dělali 
takové nevyžádané advokáty. A konečně o Kristu je psáno: „Vždyť Kristus 
Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za 
nás!“ (Římanům 8:34). 

To nám může být pomocí, pokud upadneme do sebelítosti posledních 
spravedlivých, kteří hájí Boží věc, nebo do „svatého hněvu“ nad nevěrnými a 
pohodlnými křesťany. Nebo tehdy, když si budeme připadat zneuznaní, 
nepochopení nebo nedocenění. Boží slovo ukazuje, že s pomocí Ducha je 
možné rozhořčování, sebelítost, hněv a odsuzování obrátit v přímluvnou 
modlitbu, která přináší záchranu. 


