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Anotace 

 

Diplomová práce „Modlitba. Role, místo a význam modlitby v životě členů 

křesťanské komunity“ se zabývá uvedenou tematikou. Východiskem je 

předporozumění, které představuje modlitba v jejím biblickém pojetí a také její 

uchopení tradicí Českobratrské církve evangelické. Stěžejní část této práce 

tvoří kvalitativní výzkum. Cílem výzkumu je zjistit, jak modlitbu vnímají 

věřící konkrétní křesťanské komunity: jaké má modlitba v jejich životě místo, 

co ji utváří, co jim přináší, a zároveň, jak vnímají modlitbu a jaký význam má 

pro ně modlitba ve společenství. Cíle práce pomáhá naplnit pět hloubkových 

polostrukturovaných rozhovorů s respondenty výzkumu. Výsledky této 

kvalitativní analýzy jsou zpracovány do kapitol, z nichž čtyři hlavní zachycují 

přínosy modlitby (1) v poznávání sebe sama (2) v poznávání a vnímání Boha 

(3) je zachycena modlitba jako nástroj služby a (4) přínosy a deficity spojené s 

modlitbou. Závěrečné kapitoly shrnují výsledná zjištění v odpovědích na 

výzkumné otázky a dále je vedena diskuse s pojetím modlitby představeným 

jejím úvodním předporozuměním. Výstupy jsou kriticky zreflektovány a jsou 

navržena možná doporučení pro další praxi. 
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Summary 

The thesis, “Prayer: The Role, Place and Significance of Prayer in the Lives of 

Members of the Christian Community” deals with the topics outlined in its title. It 

is examined from the standpoint which understands prayer in its Biblical context, 

as well as how it has been interpreted by the Evangelical Church of Czech 

Brethren tradition. The core of the thesis is made up of qualitative research. The 

goal of the research is to discover how prayer is perceived by believers within a 

particular Christian community: what place prayer occupies in their lives, what 

shapes it, what it contributes to them and, at the same time, how they perceive 

prayer and what kind of meaning corporate prayer has for them. Five deep, semi-

structured conversations with research participants helped to achieve the goal of 

the thesis. The results of the qualitative analyses are presented in several chapters, 

of which four main chapters contain (1) the benefits of prayer in understanding 

oneself, and (2) in understanding and perceiving God, (3) prayer as a tool for 

service, and (4) benefits and deficits connected with prayer. The concluding 

chapters then summarize the results found in the answers to the survey questions, 

and further on there is a discussion presented on the understanding of prayer as 

perceived through the lens of the original interpretation introduced above. The 

responses are critically examined and possible suggestions for further practice are 
proposed. 

Key words 

 Prayer, God, man, fellowship, service, benefits of prayer 
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Úvod 
 

„Modlitba patří nejen k nejstarším, ale také nejstálejším projevům 

náboženských a kulturních dějin.“ – tak se vyjadřuje Jan Milíč Lochman
1
. 

Znamená to, že modlitba je projev předkřesťanský, předžidovský. J. M. 

Lochman zároveň upozorňuje na nebezpečí užívat modlitbu ve smyslu 

magicko-egocentrickém, naopak vyzývá chápat modlitbu ve smyslu biblickém, 

tedy ježíšovském, a to jakožto aktu srdce, které hoří pro spravedlnost.
2
 Je tedy 

modlitba téma velmi široké a nabízí taktéž širokou škálu jejího uchopení. 

 Modlitbu jako téma a modlitbu v praxi považuji za jeden ze stěžejních pilířů 

života křesťana. Chci se proto pokusit o pohled na modlitbu prostřednictvím 

výzkumné sondy jako na projev křesťanské víry na pozadí biblického 

svědectví, a to v kontextu života křesťanů v současnosti z konkrétního 

společenství Českobratrské církve evangelické, a to mj. proto, že jsem její 

součástí. Cílem je vysledovat, co modlitbu u jednotlivců z konkrétního 

společenství utváří, provází, kde má své místo, jakou hraje roli v jejich životě, 

a jaký má pro ně význam modlitba ve společenství.  

 V první části této práce předkládám svoje předporozumění modlitbě 

postavené na základě biblického svědectví a pak i modlitbu v pojetí dané 

křesťanské tradice. Pro dosažení cíle jsem zvolila kvalitativní výzkum, jehož 

východiskem je pět rozhovorů členů konkrétní evangelické komunity. Analýzu 

a interpretaci získaných dat představuji v druhé, výzkumné části, a ilustruji ji            

citacemi z rozhovorů, zachycujícími autentická sdělení. Čtyři hlavní kapitoly 

této praktické části vycházejí z výzkumných zjištění a zachycují pojetí člověka 

při modlitbě, pojetí či vnímání Boha, modlitbu jako nástroj služby a přínosy a 

deficity spojené s modlitbou. Výsledná zjištění pak souhrnně představuji 

jednak v odpovědích na výzkumné otázky a dále je diskutuji s biblickým  

pojetím a také s „evangelicky-tradičním“ pojetím modlitby.  

 V diskusí i v závěru této práce vznáším některé otázky a předkládám 

podněty pro reflexi modlitby v její tradiční evangelické podobě s poukazem na 

její přínosný a bohatý potenciál s návrhy, jak jej využít. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 LOCHMAN, J. M., Otče náš, s. 8. 

2
 Srv. LOCHMAN, tamtéž, s. 9. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část této práce tvoří základní předporozumění pro její druhou část, 

jíž je kvalitativní výzkum.  

 

1. Modlitba v pojetí biblického svědectví 

Východiskem pro uvažování o modlitbě je svědectví Písem Starého i Nového 

zákona. Bible je prodchnuta svědectvími těch, kteří se v modlitbách obraceli 

k Hospodinu. Není cílem vyčerpávajícím způsobem postihnout všechna 

významná biblická svědectví; na základě vybraných se pokusím předložit 

nejprve základní charakteristiky modlitby, důvod modlitby a s tím úzce spojené 

druhy modliteb, podmínky pro modlitbu, účel a cíl modlitby a poté modlitbu 

v kontextu společenství církve.  

1.1 Základní aspekty modlitby 

1.1.1 Podstata modlitby  
 „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, 

že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ Žd 11,6. 

Modlitba je nepostradatelným, ba, neoddělitelným výrazem –  projevem vztahu 

mezi člověkem a Bohem – tedy víry. Při modlitbě není člověk sám. Je si 

vědom, že se obrací a vztahuje k mocnosti, která má nesrovnatelně větší 

možnosti, než má on jakožto člověk.
3
 Při modlitbě člověk předstupuje před 

Boha, aby před Ním vyjevil, co skrývá jeho nitro. Na jedné straně člověk, na 

straně druhé Bůh, mezi nimi vztah. K tomuto vztahu je dle biblického 

svědectví člověk stvořen (Gn 1,27a). Tento vztah víry je sycen ze strany Boha 

k člověku, když k němu Bůh promlouvá
4
. Člověk mu naslouchá, a pak na Boží 

řeč, či jednání, na Boží výzvu, podněty, odpovídá. Odpovědí je jednak postoj 

pokory a oddanosti/poddanosti člověka Bohu, respektu vůči Němu – a pak i 

vyjádření Bohu toho (chval, díků, proseb), co s člověkem Boží oslovení
5
 dělá, 

nejčastěji slovy. Zároveň člověk očekává, že Ten, před nímž stojí, slyší, a 

vyjádří se, svým způsobem odpoví.  

 

Vyjadřovat svůj postoj je možné i jinými projevy: pláčem, vyléváním (emocí – radosti či 

žalu) nitra před Bohem – tak např. Anna – (1Sam 1,10nn) (o tom dále), poslušností jako 

Marie (L 1,38), ale i tázáním se, příkladem je Jób (Jb 3,20-23) nebo Marie (L 1,34); někdy 

tázajícím a očekávajícím mlčením, nářkem, jindy postem – o tom dále. 

                                                 
3
 Srv. také Ef 3,20. 

4
 Samozřejmě nelze si představit víru bez jejího sycení svědectvím Božího slova, srv. např. 

 1 Pt 2,2. 
5
 Oslovení se děje opět nejčastěji Božím slovem, ale i jinými způsoby, srv. Žd 1,1; Ř 1,19nn. 
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1.1.2 Vymezení modlitby 

V širším smyslu je modlitbou – podle J. M. Lochmana – každé myšlení a 

jednání v bázni před Bohem
6
, či osvobozující zpřítomňování Božího zájmu o 

nás
7
. V užším smyslu ji lze charakterizovat jako přímé a cílené vzývání Boha, 

proti takřka všeobecnému výskytu modlitebních postojů u všech národů
8
. 

Modlitbu lze vymezit také jako „krok do otevřenosti“ bez záruky, ale také bez 

rezignace, (…) kus „boje o Boha“.
9
 Biblické pojetí modlitby v podobě 

artikulované prosby je založeno na slibu Ježíšově „Kdo prosí, tomu bude 

dáno“, nikoli na lidské výkonnosti a záslužnosti.
10

 V tomto duchu obdobně 

připomíná Ondřej Macek, že k základním rysům modlitby patří odvaha, víra a 

nehodnost – tyto myšlenky opírá o evangelijní svědectví Lukášovo 17, 11-19, 

příklad to deseti malomocných, kterým Ježíš na jejich odvážnou prosbu 

odpovídá činem uzdravení.
11

 Evangelijní příběh také hovoří o děkování a 

chvále – výrazu vztahu potřebného a zároveň obdarovaného člověka 

k jednajícímu Bohu (L 17, vv 15nn). Biblický slovník 
12

 pak modlitbu 

vymezuje jako měřítko „náboženského života (…). Jejím obsahem je jednak 

prosba k Bohu, jednak oslava Boha. (…) modlitba (je)
13

 uvědomělé spojení 

s Bohem, při čemž nestačí mechanicky pronášená nebo opakovaná slova, nýbrž 

je nutná vroucí účast vůle a citu (srdce).“
14

  

 Modlitbou se tak v biblickém pojetí rozumí vírou podložené jednání 

nejčastěji v podobě slovního vyjádření se ve vztahu k Bohu, přičemž její hlavní 

                                                 
6
 K pojetí modlitby jakožto jednání (konkrétních činů pro druhé) na rozdíl od pojetí modlitby 

jakožto uvědomělého předstoupení před Boha   ve víře a vědomí závislosti na něm se vyjadřuje 

profesor teologie z Loyola Marymount University v Los Angeles DOUGLAS, E. Christie. Ve 

svém pojednání „The joy of feeling close to God: the practice of prayer and the work of 

accompaniment“ na str. 588 se ptá, zda skutečnost, ,když pracuji celý den či celý týden pro 

potřebného, není také modlitba?´ Dokonce hovoří o celém životě - konám-li takové činy - jako 

o modlitbě. Toto pojetí neustálé modlitby ve formě činů pro potřebné podepřené slovem ap. 

Pavla psané do Tesaloniky (1Te 5,17) „bez přestání se modlete“, vykládá také pomocí 

Origenova pojetí stálé modlitby: ctné skutky či plnění přikázání jsou její součástí. V tomto 

Douglasem předloženém pojetí modlitby se skrývá riziko zdůraznění tzv. „skutkaření“ namísto 

(závislého) vztahu na Bohu. Jinak se vypořádává s myšlenkou stálé modlitby věřícího Martin 

Luther, a to bez rizika zásluhovosti: bohabojný život a životní postoje víry činí z díla věřícího 

modlitbu a oběť chvály, srv. in: LUTHER, M., Jak se modlit s. 8.      Z uvedeného lze vyvodit: 

ano, víra bez skutků je mrtvá, avšak skutky nenahrazují tento vztah/víru, jsou jeho/jejím 

ovocem.  
7
 srv. LOCHMAN, J. M., Otče náš, s. 11. 

8
 srv. LOCHMAN, J. M., tamtéž, s. 8. 

9
 LOCHMAN, J. M., tamtéž, s. 11. 

10
 srv. LOCHMAN, J. M., tamtéž. s. 11. 

11
 MACEK, O. Modlitba Martina Luthera in: LUTHER, M. Jak se modlit, s. 140.  

12
 NOVOTNÝ, A. a kol., Biblický slovník, s. 441. 

13
 Doplněné slovo z důvodu plynulosti, srozumitelnosti. 

14
 NOVOTNÝ, A. a kol., Biblický slovník, s. 441. 
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složkou je vědomí tohoto vztahu jakožto výrazu závislosti člověka na silném a 

mocném Bohu. 

 

1.1.3 Důvod a cíl modlitby 
Jestliže se při modlitbě věřící obrací k Bohu všemocnému a vševědoucímu, 

nabízí se často zmiňovaná otázka – nač se tedy ještě modlit? Vždyť On přece 

ví, co potřebujeme (srv. Mt 6,32). Odpověď tedy zní: Jsme potřební. A dalším 

důvodem je: Bůh zve člověka do svého prostoru působnosti
15

, chce jej dostat 

na svou stranu. Žádná oblast života člověka mu není lhostejná a také není 

vyloučena z modlitebního zápasu (1Pt 5,7). Bůh chce být s lidmi v blízkém 

kontaktu, k tomu lidi stvořil, aby plnili své určení jím dané
16

. Velmi jednoduše 

to vyjadřuje věta z Agendy ČCE II – parafrázuji: Modlitba vyjadřuje odpověď i 

očekávání na Kristovu přítomnost v životě (společenství i jednotlivce).
17

 

Bůh/Kristus si přeje, aby se věřící připojili k jeho vůli,
18

 a měli jeho/Kristovu 

mysl. Počítá s lidmi a chce s nimi spolupracovat. O tom svědčí mnohá biblická 

svědectví. Když se modlil Eliáš za déšť, byl déšť už dříve Hospodinem 

zaslíben (1Kr 18, 1bnn). Nebo: narození Mesiáše – Ježíše zvěstovali dávno 

proroci, a opět: byli zde Simeon a Anna, kteří se za Mesiáše modlili
19

. Ježíš 

sám se intenzivně modlil. 
20

 Také seslání Ducha svatého první církvi – byť byl 

Bohem/Ježíšem Kristem zaslíben – předcházel Ježíšův příkaz jeho 

následovníkům – několikadenní modlitební soustředění Ježíšových 

následovníků.
21

 

 Tak se důvod modlitby pojí i s jejím cílem: podvolit se Bohu. A být v Jeho 

blízkosti. Uvědomovat si stále víc Jeho velikost, i lidskou závislost na Něm a 

vlastní nedostačivost. („Beze mne nemůžete nic učiniti“ J 15,5.) Uvědomovat 

si, že Jeho jednání je divuplné, nikdy bez lásky, i když mnohdy pro nás 

nesrozumitelné. 

 
Člověk nezřídka přichází k Bohu s očekáváním, že Bůh zasáhne do jeho situace, situace, 

která je nad jeho možnosti a síly, a že pomůže s břemenem, ukáže cestu, posílí, dá naději, 

vysvobodí. Zkrátka vyslyší
22

 lidské volání. Zde se dotýkáme citlivého místa modlitby: Bůh 

může vyhovět prosbě volajícího, žádajícího, anebo může odpovědět jinak. Tak uvádí 

                                                 
15

 ačkoliv on může působit a působí kdekoliv a kdykoliv, je svrchovaný 
16

 „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím“ - Gn 1,27a. 
17

 Agenda ČCE II, s. 28. Za zmínku stojí také Lutherův citát: „Člověk se může a má modlit 

všude a kteroukoli hodinu; ale modlitba není nikde tak mocná a silná, jako když se celé 

množství lidu spolu svorně modlí.“. Citát vyjadřuje mnohé, avšak vysvítá z něj, že důvodem 

modlitby je ničím neomezená Boží přítomnost. In: FILIPI, P., Pozvání k oslavě, s. 71n 
18

 Srv. např. Mt 6,10b. 
19

 Srv. např. L 2, 25nn. 
20

 Např. L 6,12. 
21

 Srv. Sk 1,13nn.
 
Srv. také: neznámý autor, Nevolá nadarmo, s. 32. 

22
 Viz také dále – Očekávání versus vyslyšení proseb. 
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např. Biblický slovník –  Bůh odpovídá na žádosti ponížených (Ž 10,17), a také odpovídá 

v souladu se svým milosrdenstvím, pravdou ve svůj čas.
23

 Někdy je však odpovědí na 

lidské volání Boží mlčení.
24

  

 

Shrnu-li stručně základní aspekty modlitby, je modlitba darem člověku pro 

přebývání v blízkosti Boží; ze strany člověka pak je modlitba důvěryplně 

vyjádřený vztah k Bohu s cílem nechat Jej, aby se zjevil i skrze člověka a jeho 

život, a při poddání lidské vůle Boží vůli (Mk 14,36), ač je někdy třeba se 

k tomu protrpět (Job 42, 2nn). Tento důvěryplný vztah je možné vyjádřit jak 

prosbami, tak chválou a vděčností na adresu mocného Boha, (srv. Ž 66) za 

možnost být/žít v radostném úžasu v Jeho blízkosti (srv. J 17,24).  

 

1.2 Podoby/typy modliteb 

Před Bohem je možné přebývat v úžasu – nad jeho mocí, jeho velikostí a 

neuchopitelností, v radosti nad příklonem Božím k člověku, také v žalu, 

smutku, očekávání díky vědomí vlastního pocitu malosti, bezmoci, pociťování 

nouze a touhy po Jeho blízkosti, pomoci i vedení, a konečně ve vděčnosti. 

Podle toho lze klasifikovat (základní) typy modliteb.  

 Základní tři typy jmenuje J. M. Lochman: prosby, přímluvy a díkůvzdání
25

. 

Širší pojetí předkládá Agenda ČCE: rozlišuje adorace
26

, vyznání (hříchů) a 

modlitby prosebné
27

 včetně přímluv
28

. Snad lze přiřadit i modlitby v žalmech, 

obsahující kromě proseb, chvály, díků vylévání žalu
29

, zatímco P. Filipi hovoří 

o modlitbě zástupné
30

, pod niž zařazuje přímluvy, modlitby děkovné, modlitby 

chval, vyznání
31

, dále o modlitbě děkovné (vzývání), a to jakožto aktu 

rozpomínání se na Boha
32

, a o modlitbě prosebné, jíž mohou být také nářky
33

 a 

                                                 
23

 NOVOTNÝ, A., Biblický slovník, s. 1244: uvedeno např. 1Kr 18,37n; Ž 143, 1; Iz 49,8; L 

18, 1nn aj. 
24

 NOVOTNÝ, A. tamtéž, s. 1244. 
25

 LOCHMAN, J. M., Otče náš, s. 11. 
26

 Jde o modlitby při bohoslužbách Českobratrské církve evangelické: modlitby vzývání, 

oslavy a chvály Boží.      Viz Agenda ČCE I. s. 19n. 
27

 Agenda ČCE II. předkládá, kdy jsou při bohoslužbě slova zařazovány modlitby prosebné a 

co je jejich hlavním obsahem: vstupní modlitba – prosby za Boží království, Boží 

svrchovanost, za přítomnost Ducha .svatého pro zvěstování a slyšení, vyznání + prosby za 

odpuštění vin; s. 31. 
28

 Za všechny lidi – zástupně jako královské kněžstvo. 
29

 viz Agenda II. str. 18 a 19; Žalmy – byť jsou modlitbami – jsou při bohoslužbě zařazovány 

na místo čtení Písma – viz Agenda ČCE II, s. 14nn. 
30

 A to v rámci modlitby při společné bohoslužbě. Viz FILIPI, Pozvání k oslavě, s. 72 
31

 Resp. modlitby kající. FILIPI, P., Pozvání k oslavě, s. 73. 
32

 FILIPI, P., tamtéž, s. 72 
33

 Někdy i v podobě až vyčítavého volání na adresu Boha – snad lze srovnat s Žalmem 22. 
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modlitby kající. Přímluvné modlitby přitom rozlišuje v závislosti na prostředí, 

kdy jsou vyřčeny – na modlitby rodinné a soukromé.
34

 

 V následujícím výčtu jsou z uvedeného shrnuty tyto základní typy modliteb: 

prosby a přímluvy, chvála a díky, vyznání, pokání, vylévání žalu – žalozpěvy.  

 

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

Mt 7,7. „… v každé modlitbě … předkládejte své žádosti Bohu.“ Fp 4,6. 

Ježíš nabádá své následovníky a posluchače, aby nejen prosili, ale také hledali, 

ba, tloukli (Mt7,7nn). Dítě jednoduše prosí svého otce, prosí toho, kdo má 

otcovské srdce
35

. Nespočet příkladů, za co prosit, je v celém Písmu. Channa se 

naléhavě modlí za dítě (1S 1,9nn), král Chizkiáš za uzdravení z nemoci (2Kr 

20,3), David za vysvobození v tísni (2S 22,7), Eliáš za déšť (1Kr 18,37nn), 

prorokyně Anna za splnění slibu – spatření Mesiáše (L 2,36nn), a tak je možné 

pokračovat. Modlitba, kterou učil Ježíš učedníky, je taktéž plná proseb – za 

věci věčné i každodenní (L 11, 2-4). 

 D. Bonhoeffer píše, že „podstatou křesťanské modlitby není obecné 

vzývání, ale prosba.“
36

 Ježíš totiž nabádá své následovníky a posluchače, aby 

nejen prosili, ale také hledali, a tloukli (Mt 7,7nn), prosili vytrvale (L 18,1nn). 

To znamená, modlili se cílevědomě, houževnatě, s nadějným očekáváním. 

Apoštol Pavel připomíná, aby se děly modlitby za všechny lidi, za politiky, 

s cílem neznevažovat zbožnost věřících a za poznání pravdy všemi lidmi (2Tm 

2, 1–4). Ježíš vyzýval k modlitbě i za nepřátele (Mt 5,44b).  

 Nic tedy není vyloučeno z předmětů modliteb; povzbudivě zní výzva ve Fp 

4,6: všechny starosti můžeme předkládat a předávat Bohu.  

 Ten, kdo neprosí jen za sebe, ale záleží mu na druhých, je v roli přímluvce. 

Autorka knihy „Síla přímluvné modlitby“ Kateřina Lachmanová upřesňuje 

rozdíl mezi prosbou a přímluvou: „Na rozdíl od prosby je (…) přímluva 

zaměřena především na druhé a jejich potřeby.“
37

 V jiném svém spise
38

 pak 

píše: „…z podstaty přímluvné modlitby vyplývá nutnost rozšířit křesťanskou 

naději z osobní roviny do roviny kolektivní neboli naučit se mít naději pro 

druhé. Kdo skutečně zakusil Pánovu dobrotu a milosrdenství, přirozeně touží 

přitahovat k němu i druhé lidi. Snoubenecká láska k Ježíšovi a mateřská láska 

k hříšníkům spolu totiž úzce souvisejí…“
39

 

                                                 
34

 FILIPI, P., Pozvání k oslavě, s. 72.  
35

 BONHOEFFER, D., Následování, s. 105. 
36

 BONHOEFFER, D., tamtéž, s. 105 
37

 LACHMANOVÁ, K., Síla přímluvné modlitby, s. 7. 
38

 LACHMANOVÁ, K., Terezie z Lisieux a Silván z Athosu: Modlitba za druhé a za svět: 

srovnávací studie. 2010. 
39

 LACHMANOVÁ, K., tamtéž, s. 131. 
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Přímluva za druhé znamená druhým sloužit. Je výrazem lásky k bližnímu. 

Starý zákon svědčí o přímluvci Abrahamovi, jemuž nebyli lhostejní obyvatelé 

města Sodomy a Gomory (Gn 18, 16nn); Obdobně bojoval Mojžíš (Ex 17) za 

vítězství svého lidu v boji s nepřítelem. Přimlouvat se znamená svolávat Boží 

pomoc a přízeň do situací, kde lidské síly nestačí.  

K. Lachmanová dokonce předkládá pohled na přímluvnou modlitbu jako na vysokou školu 

lásky, a to tehdy, pokud se rozhodneme neprosit za nic svého a budeme Bohu předkládat 

břemena druhých 
40

. Tento názor podpírá slovem z 1Kr 3,11-13: tehdy Šalomoun prosil o 

moudrost pro vladařský úkol (nešlo mu o vlastní slávu, bohatství)
41

 resp. neprosil sobecky. 

Naproti tomu však zní Ježíšovo přikázání lásky (Mt 22,39) – to implikuje jasný postoj 

k sobě sama – milovat sebe, abych věděl, jak milovat druhého. Z toho lze usuzovat, že tento 

postoj lásky k sobě sama je v podstatě výraz úcty k důstojnosti lidství, k sobě jako obrazu 

Boha, k němuž je člověk Bohem stvořen. Bez této (podoby) lásky (jako postoje) k sobě 

sama je nemožné totéž přát druhým. Příp. lze chápat velkou lásku k druhým jako projev 

velké pokory před Bohem a tudíž jednání z ní vyplývající jako projev vděčnosti (srv. např. 

L 7,36nn).  

Nepřehlédnutelným příkladem přímluvce je Ježíš. Ve své modlitbě za své 

učedníky, a nakonec i za nás (J 17), představil sebe jako prostředníka – kněze 

mezi lidmi a Bohem Otcem. Apoštol Pavel nás ujišťuje, že tak činí stále: „je po 

Boží pravici a přimlouvá se za nás“ (Ř 8,34).
42

 

 Dynamika víry pulsovala v prvních křesťanských sborech také díky 

modlitbám. Boží působení v životě sborů se projevovalo vztahováním se skrze 

modlitbu k Boží moci, a bylo odměňováno (srv. Sk 2,42; 16,25nn). Sám 

apoštol prosí o přímluvy věřící ve sborech (Ř 15,30; Ko 4,2; 2Te 3,1). Neméně 

on sám je přímluvcem a prosebníkem za věřící ve sborech, a nejen za ně (1Te 

1,2; 1Tm 2,1nn). Téma přímluv je přítomno i v obecných pastýřských listech 

Petrových či Jakubově. (1P 3,7; Jk 5,13nn), či v epištole Židům (Žd 5,7; 7,25). 

 

1.2.2 Postoje při modlitbě 

Má-li být modlitba skutečně modlitbou, jsou nezbytné určité faktory, které 

modlitbu charakterizují, resp. podmiňují. Předkládám ve stručnosti 

nejstěžejnější z nich. 

 
Důvěra 
Modlitba vyjadřuje postoj důvěry Bohu. Sám Ježíš své následovníky vyzývá 

k modlitbě založené na správných postojích. L´. Fazekaš
43

 píše: když nás Ježíš 

vyzývá k prosbám, hledání i tlučení (Mt 7,7 a Mk 11,24), je důležitou 

                                                 
40

 Srv. LACHMANOVÁ, K., Síla přímluvné modlitby, s. 104 a 103. 
41

 Srv. LACHMANOVÁ, K., tamtéž, s. 104. 
42

 Podobně i Žd 7,25. 
43

 FAZEKAŠ, L´, Duchovní růst, s. 86n. 
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podmínkou Boží víra (Mk 11,22). Popisuje ji jako víru, která má Boží jakost, 

ne lidskou váhavost, tedy má v sobě pevnost a rozhodnost. Opírá se totiž o 

velkého Boha. Je si vědoma Jeho věrnosti a jeho moci
44

– tak Abraham, Bohu 

věřil
45

, i když viděl on, a s ním i jeho žena Sára, mnohá proti
46

. Věřili však 

navzdory. Stejně tak vyznává Jób
47

. Je zřejmé, že člověk sám si takovou víru 

nezajistí, jejím dárcem a ručitelem je Bůh (srv. Mk 9,24). 

 

Odpuštění druhým 
Slova, která čteme v Mk 11,25, dávají zaznít podmínce modlitby: „A kdykoli 

povstáváte k modlitbě, odpouštějte (…)“. Tato podmínka – odpustit – je 

součástí vztahu víry k Bohu ve smyslu oddanosti a pokory. To znamená –       

žádá-li člověk sám něco od Boha, pak nemůže mít srdce jakkoli tvrdé, čili – 

víra neoddělitelně v sobě obsahuje vědomí vlastní křehkosti a odkázanosti na 

velkého Slitovníka (Krista) a dárce všeho. Stejně tak modlitba Páně připomíná 

Ježíšovým následovníkům tuto nezbytnost, předstupuje-li člověk před Boha 

(Mt 6, 12b). 

 

Pokora, oddanost, neodbytnost  
V postoji modlícího se není pýcha a vzdor, naopak pokora. I sám Ježíš se 

modlil: Ne jak chci já, ale jak chceš ty (Mk 14,36), či v epištole Jakubově 

čteme „Bude-li Pán chtít.“ (Jk 4,15). Také modlitba celníka v podobenství je 

ukázkou pokorné, ponížené prosby (L 18,13). Je to uznání vlastní nicotnosti, 

přiznání vlastní nedostačivost a odkázanosti na jeho milost. Jde při ní o 

upřímnost, bez přetvářky. Ostatně před Bohem není možné nic skrýt. (Ž 51,8; 

Ž 139,1nn). 

 Modlitba není donucovací prostředek na Boha. Modlitbou nelze Boha 

přemoci. Naopak je to „naprostá kapitulace před Bohem“
48

. To symbolizují 

ohnutá kolena při modlitbě vkleče. Je to uznání autority, která má nad naším 

životem absolutní moc. Velmi výstižně objasňuje postoj pokory pří modlitbě – 

poddanost spolu s neodbytností již výše zmíněný L´. Fazekaš, a to na příkladu 

Jákoba: Když Jákob bojoval o požehnání (1M 32,23nn), bojoval jako pokořený 

vykloubením nohy: jeho volání je výkřik člověka, který prohrál, a teď (…) jako 

kapitulant z hloubi bytí volá po požehnání od toho Boha, který je vítězem.“
49

 

                                                 
44

 FAZEKAŠ, L´., Duchovní růst, s. 34. 
45

 Srv. např. Žd 11,8. 
46

 Žd 11,11. 
47

 Srv. Jb 2,10b. 
48

 FAZEKAŠ, L´, Duchovní růst, s. 87. 
49

 FAZEKAŠ, L´., tamtéž,, s. 87. 

Podobně se vyjadřuje Yonggi Cho: „Člověk, který není dostatečně zlomen a Bůh by ho ve 

službě používal, by se stal pyšným a arogantním. Je-li však člověk zlomen, jeho srdce odolává 

pýše a Bůh jej může ještě více používat.“ Viz YONGGI CHO, P., Modlitba klíč k probuzení, s. 

22. 
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Bůh dává milost pokorným (Jk 4,6). Pokorné přijetí Boží vůle, Božího záměru 

za svůj je vyjádřením oddanosti Bohu (srv. L 1, 38; L5,5b; 11b.). Také Yongi 

Cho se trefně vyjadřuje k postoji i důvodu pravé pokory: „Zlomení nás nemá 

zničit, nýbrž zformovat nás do takové podoby, abychom byli použitelní pro 

záměr, ke kterému nás Bůh původně vyvolil. Odporujeme-li Božím cílům, je 

výsledkem rozdrcení a Bůh s námi nemůže počítat (…). Zlomení a vydání 

nejsou samy o sobě cílem. Jsou to pouhé prostředky, abychom byli účinnými 

nástroji v Boží ruce.“
50

 Zároveň se touha po Božím požehnání snoubí u Jákoba 

s neodbytností. K takovému modlitebnímu úsilí vyzývá také Ježíš (L 18,1–8). 

 

Očekávání versus vyslyšení proseb  

Důležitou součástí modlitby je i postoj, který ji předchází, provází, a nakonec 

zůstává i po vlastním vyjevení nouze, potřeb, vyslovení proseb: očekávání. 

V očekávání je skryta naděje, víra, že se něco děje, nebo bude dít, že se něco 

stane.
51

 Svá očekávání může věřící často chápat jako očekávání, že Bůh jeho 

prosbu –  ve smyslu jeho přání – vyslyší. Zde je však potřeba připomenout, že 

jde o vlastní napětí v modlitbě a při modlení ukryté. Vyslyšet totiž nemusí 

znamenat splnit prosbu podle představy modlícího se. S jistotou očekávat může 

to, co chce i Bůh. J 15,7: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, 

proste, oč chcete, a stane se vám.“ (Jde tak o modlitbu v Ježíšově jménu.) 

Tedy, na prvním místě jde o očekávání na Boha. Podobně tento postoj 

vyjadřuje i žalmista v Ž 37,4: „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá 

tvé srdce.“ Bůh si nejprve přeje oddanost sobě samému. Z oddanosti pak 

vyrůstá ochota přijmout Jeho svrchovanost; pak se prosby a přání přibližují a 

posléze poddávají jeho vůli, či ztotožňují
52

 s jeho vůlí.  

 
Bolesti při modlitebním zápase. Modlící se  někdy nesnadno probojovává k pochopení 

těžké situace, jíž prochází, k pochopení, kde že je v tu chvíli Bůh. Takovým zápasem byl i 

Ježíšův zápas na kříži, když volal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mk 

15,34b.) Anebo Jóbův boj v těžko srozumitelných a snesitelných situacích, jako i mnohých 

jiných (viz výše). Jsou to doklady toho, jak bolestivé bývá čekání na Boží odpověď, nebo 

jak pokořující bývá přijetí Božích úradků namísto splnění vlastních přání.  

 

                                                 
50

 YONGGI CHO, P., Modlitba klíč k probuzení, s. 26. 
51

 A. Murray vyzdvihuje v útlém spisku - každodenní pomůcce k osobním meditacím a 

modlitbám - jako nanejvýš důležitou součást modlitby ztišení před Bohem, které je spojené 

s očekáváním na Boží projevení se, zasáhnutí do situace či provázení věřícího. Murray 

dokonce apeluje, aby si věřící udělal čas k ztišení se před Bohem, kdy se oprostí od přátel, 

povinností, všech starostí i radostí, od vlastního já, ba i od aktivity mysli – studia Slova nebo 

formulování myšlenek při modlitbě, aby mohl být odměněn. Odměnou je pokoj a utišení, které 

bude zakoušet po celý den. Viz MURRAY, A., Očekávání na Boha, s. 104. 
52

 Oddanost, přibližování se Hospodinu, ztotožňování své vůle s Jeho vůlí bývá vesměs 

celoživotní proces: někdy s životními milníky na cestě víry, jinými slovy: vrůstání do Krista 

(srv. např. Kol 2,6-7; Ř 12,2b). 
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Přesto však jde o důvěru, že očekávající nebude zklamán, jak to vyjadřuje 

Rudolf Schnackenburg, když připomíná Paula Hoffmanna
53

. Vyzdvihuje 

laskavé otcovství, ba až mateřství boží – jako důvod k prosbám Bohu plně 

důvěřujících dětí. Taková důvěra má opodstatnění díky Ježíšově výzvě: 

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš 

Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ Mt 7,11. 

 

1.2.3 Chvála a díky  

 „Chvalte, Hospodina, všechny národy, všichni lidé.“ Ž 117,1a 

„A vždycky za všecko zdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše 

Krista.“ Ef 5,20 

Vyjádření díků (díkůčinění) Bohu Hospodinu se děje prostřednictvím vzdání 

chvály Bohu, nebo přiznáním viny, příp. chvalozpěvem. Vždycky jde o vděk 

Bohu či Kristu – takto objasňuje podstatu díků Biblický slovník
54

. Chvály a 

díky jsou tak vzájemně spjaty. Žalmista ve sto třetím žalmu apeluje na důležitý 

postoj člověka před Bohem: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na 

žádné jeho dobrodiní …“ (Ž 103,2nn). Vědomí pokory a vděčnosti přivádí 

člověka k chvále a oslavě Boha samého, stejně tak k vděčnosti za dary od Něj. 

 Při chvále a oslavě Hospodina, Krista jde však o údiv nad mocnými Božími 

činy pro všechny lidi – nikoli jen v kontextu vlastního života jednotlivce (např. 

Ž 66,1nn; 102,22n) a z toho plynoucího důsledku pro člověka: vyjádření 

uznání tohoto majestátu, moci, vznešenosti. Biblický slovník dále připomíná, 

že chválením, resp. oslavováním Hospodina je Jeho čest, důležitost, moc 

zvyšována.
55

 Zároveň jde o vyjádření radosti z Božího milosrdenství 

prokázaného a prokazovaného lidem.
56

 Chválou, oslavou Boha a děkováním je 

však také posilována důvěra člověka v tohoto dobrého a silného Boha. Za 

zmínku stojí vyjádření L´. Fazekaše, který modlitbu vděčnosti přirovnává k 

očišťování našeho srdce od kalu.
57

 Věřící se připomínáním si Božích skutků 

učí být citlivým a pozorným k Jeho působení. Mnohé chvalozpěvy najdeme 

v knize Žalmů, která však  obsahuje také žalozpěvy. (O tom více v kapitolce 

Vylévání srdce, žalozpěvy.) 

  V Novém zákoně se setkáváme s chválou – oslavou Boha – Krista v tzv. 

hymnech, obdobě starozákonních žalmů (Ef 1,3nn nebo Ko 1,15nn). V nich 

první církev chválí a vyznává Kristovo prvenství v církvi i veškerenstvu.
58

 

                                                 
53

 SCHNACKENBURG, R., Všechno zmůže, kdo věří, s. 61. 
54

 NOVOTNÝ, A., Biblický slovník, s. 125. Podobně DOUGLAS, J. D. a kol., Nový biblický 

slovník, s. 345; Také zahrnuje díky do chval. 
55

 Srv. NOVOTNÝ, A., Biblický slovník, s. 250. 
56

 Srv. NOVOTNÝ, A., tamtéž, s. 250. 
57

 FAZEKAŠ, L´., Svätí v civile, s. 109. 
58

 Srv. Nový zákon s výkladovými poznámkami, s. 351. 
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Děkování a chválení Boha je tak lidskou odpovědí na Boží skutky a Jeho slovo, 

vyjadřuje radost z dobré zprávy – evangelia. 

 
Příkladem vděčnosti za dílo Kristovo a jeho dopad na život člověka jsou např. modlitby 

díků Martina Luthera: vyjadřuje své díky a chválu Bohu Otci a Kristu za radost, odpuštění, 

Kristovo podstoupení smrti a dílo záchrany, darovanou spravedlnost, laskavost, ochranu 

před ďáblovými lstmi, za posilu, vedení, pomoc.
59

 

 

Chválu lze však vyjadřovat celým svým způsobem života: „Ať tedy jíte či 

pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží“ (1K 10,31a). 

 
Tento „druh chvály“ je možné pojmout jako stálou modlitbu – modlitbu/chválu vyjádřenou 

celým způsobem života. (Srv. s pojetím stálé modlitby výše zmíněného E. Douglase a M. 

Luthera: Důvod a cíl modlitby.)  

 

Není však vděčnost jako „vděčnost“: může být ohrožena pýchou! (L 18,11).  

Děkovat za všech okolností (1Te 5,18) osvobozuje od křečovitosti děkovat za 

všechno i proti vlastnímu prožívání, např. smutku. Bůh vidí do lidského srdce, 

jakákoli přetvářka před Ním neobstojí. V těžké chvíli lze však děkovat za 

příležitost a možnost uvidět Boha nově se zjevujícího (Jb 42,2-5), posilujícího, 

vysvobozujícího (Sk 27).  
 

1.2.4 Vyznání, pokání 

Vyznávat Bohu svoji křehkost, svá selhání je základem každé modlitby. Nelze 

prosit Boha bez vědomí vlastní hříšnosti (L 18,9–14). Král David si prožil své, 

když prohlédl poté, co zhřešil. Svou vnitřní bolest a trápení se nad sebou 

předkládá Hospodinu (2S 12,13; Ž 32, 3–5). Pokání je jedním ze základních 

kamenů vztahu člověka vůči Bohu a je jisté, že takové volání bude vyslyšeno 

(1J 1,9). 

 Vyznávat provinění a selhání má však i další rozměr – vyznávat v solidaritě 

s druhými. Tak Nehemiáš vyznává selhání zástupně i za předchozí pokolení 

(Neh 1,6). V tom je velká pokora i naděje. 

 

1.2.5 Modlitba jako nástroj uzdravení 

Epištola Jakubova zmiňuje modlitbu praktikovanou představenými 

společenství Jk 5,14n. v konkrétním sboru na žádost nemocných také jako 

nástroj pomoci nemocným. Neblahý stav nemocného člověka je ovlivněn nejen 

ochromením těla, ale také vinou neodpuštěných hříchů. Modlitba prosebná je 

propojena s modlitbou kající, a za účasti druhého, toho, kdo je spolumodlícím 

se. Takové modlitbě je zaslíbeno, že přinese modlícím se – těm, kteří se 

                                                 
59

 LUTHER, M., Jak se modlit, s. 49-53. 
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spoléhají na Boha, spravedlivým – uzdravení. Podle pisatele Jakubovy epištoly 

má taková modlitba velkou účinnost, moc. 

Obsah tohoto novozákonního textu koresponduje s praxí, která se děje dnes v 

mezidenominačním prostoru na konferencích o vnitřním uzdravení s původem 

v protestantské tradici.
60

 Tématu uzdravení se věnuje také např. Elias Vella. Ve svém 

spisku Uzdrav mě, Pane
61

 obrací pozornost k opravdovému Lékaři člověka – Bohu; za 

nezbytnou považuje víru
62

 v Něj, Jeho moc, která zahrnuje jak lékařství, tak psychologii, 

která je však přesahuje.
63

 Člověk je zván k uzdravení ve své celistvosti od kořenů svých 

neduhů - uzdravení křivd, osvobození od strachu, apod., přičemž jedním ze základních 

prvků uzdravení je nebát se nazvat skutečnosti jejich jmény a i přes bolest se nechat skrze 

modlitbu uzdravit. Jak nakonec Bůh pomůže, je na jeho rozhodnutí. Autor však také 

nezapomíná na důležitý prvek postoje na cestě k uzdravení, jímž je pokání a schopnost 

odpuštění
64

. 

 

1.2.6 Vylévání srdce, žalozpěvy 

Písmo nám předkládá svědectví věřících, kteří nebyli ušetřeni tíživých či 

zdrcujících situací, a svoji bolest přinášejí v hořkosti před Hospodina. Např. se 

tak modlí Anna – těžce nese své ponížení z důvodu své neplodnosti (1S 1, 

10nn). Nepřehlédnutelným příkladem je také biblická kniha „Pláč“, která je 

vyjádřením smutku nad zničením Jeruzaléma i nad ztrátou chrámu. 

 K žalozpěvům patří také žalmy
65

. Filipi v knize Kdo slyší můj nářek
66

 

věnuje pozornost sedmi kajícím žalmům. Jejich obsahem je vylévání nářku nad 

vlastní bídou či utrpením: žalmista vyjevuje své trápení – buď naříká nad svým 

údělem, anebo vyznává svoje pochybení, hřích
67

. Při svém nářku se však 

žalmista nesoustřeďuje primárně na tuto svoji situaci. Vlastním důvodem nářků 

je víra v Hospodina, jelikož je jisté, že On nářek slyší (tato důvěra je 

bezpečným prostorem pro naříkání) a že On také může trápení změnit. 

Hospodin je nositelem milosrdenství, a tak může vyvést ze stísněnosti do 

volného prostoru
68

, zachránit před smrtí
69

. Žalozpěvy jsou tak svědectvím víry 

                                                 
60

 Tématu odvozeného od modlitby jako nástroje uzdravení, tj. modlitby za vnitřní uzdravení se 

stručně dotknu ještě ve výzkumné části v kapitole Přínos modlitby versus co mi chybí. 
61

 VELLA, E., Uzdrav mě, Pane, 2011. Kniha je průvodcem či obdobou jakési příručky 

k modlitbám v různých situacích života člověka poznamenaných utrpěnými vnitřními 

zraněními. 
62

 VELLA. E., tamtéž, s. 30. 
63

 VELLA, E., tamtéž, s. 85. 
64

 VELLA, E., tamtéž, s. 43. 
65

 Vedle žalmů oslavných a vyjadřujících chválu na adresu Hospodina. 
66

 FILIPI, P., Kdo slyší můj nářek? 1997. 
67

 Srv. FILIPI, P., tamtéž, s. 8 – 9. 
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 Srv. FILIPI, P., Kdo slyší můj nářek? s. 9. 
69

 Srv. FILIPI, P., tamtéž, s. 13. 
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1.3 Další podoby modlitby 

1.3.1 Modlitba s postem 

„Půst je vědomé a dobrovolné zřeknutí se jídla, aby se člověk mohl 

soustředěně věnovat modlitbě“. Takto charakterizuje půst Dr. Yonggi Cho.
70

 

Ježíš v kázání na hoře hovoří o půstu jako o skutečnosti, která prostě patří 

k životu věřícího (Mt 6,17-18).
71

 Podle starozákonního svědectví znamenal 

půst – zřeknutí se jídla – připravit se náležitě na setkání s Boží skutečností
72

. 

Půst tak prohlubuje vnímavost vůči Božím pokynům, pomáhá při očekávání na 

ně. Např. královna Ester prožívala dny těžkého rozhodování v postu. (Est 

4,16). Také prorokyně Anna sloužila v chrámě Bohu posty a modlitbami (L 

2,37): očekávala splnění Božích slibů. Sám Ježíš se připravoval na svoji službu 

lidem čtyřicetidenním postem (L 4,1nn). Prvotní církev volila půst jako 

prostředek k duchovnímu soustředění, aby rozpoznala Boží vůli při důležitých 

rozhodováních. (Sk 13,3 a 14,23).
73

 

 
Půst však nemusí být jen zřeknutí se jídla: může to být zřeknutí se svévole, otevření se 
štědře druhému, pomoc druhým (Iz 58,6n). Právě proroci (např. také Jl 2 aj.) se stali těmi, 

kdo důrazně upozorňovali na zpovrchnělou praxi – půst snížený na úroveň 

„obdivuhodného“ výkonu bez dalších dopadů v životě postícího se.
74

 

Půst v pojetí Anselma Grüna pak znamená, že modlitba podtržena či 

zintenzivněna postem není již jen záležitostí hlavy, ale zaujímá celou bytost 

člověka.
75

 Vyjadřuje to starozákonní svědectví, např. Jon 3. Starozákonní 

modlitebníci věřili, že postit se znamená hledat Boha a věřit, že dobrotivý Bůh 

je hledajícím nablízku. (Ezd 8, 21nn). Půst má i charakter pokání (1S 7,6; Jon 

3). Není však (stejně jako samotná modlitba) manipulačním prostředkem: 

postem si nic u Boha nelze nic vynutit, je však výrazem hluboké pokory před 

Bohem, touhy po Jeho blízkosti a hledání Jeho vůle. 

 

1.3.2 Modlitba jako součást duchovního boje 

Součástí modlitebního úsilí věřících, kteří stojí na straně Boha a procházejí 

těžkými a zátěžovými situacemi, je také uvědomění si skutečnosti, že lidský 

život není žit jen ve své fyzické realitě, ale čelit nepřátelským duchovním 
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 YONGGI CHO, P., Modlitba klíč k probuzení, s. 91. 
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 Srv. NOVOTNÝ, A., Biblický slovník, s. 766. 
73

 Srv. NOVOTNÝ, A., tamtéž, s. 767. 
74

 Srv. NOVOTNÝ, A., tamtéž, s. 767. 
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 Srv. GRÜN, A., Půst. Modlitba tělem i duší, s. 35. 
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silám, skutečnostem nadzemským, nadosobním.
76

 O tom svědčí např. slova 

z Ef 6,12: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, 

silám, všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla“. Také 

oddíl z 2Kr 6,15–17 nám připomíná, že Bůh posiluje víru jeho následovníků, a 

ubezpečuje je o své veliké moci, která je obklopuje: „,Neboj se, protože s námi 

je jich víc než s nimi.´ Potom se Elíša modlil: ,Hospodine, otevři mu, prosím, 

oči aby viděl!´ Tu (…) Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou 

koní a ohnivých vozů okolo Elíši.´“ 
77

  

1.4 Prostor pro modlitbu 

1.4.1 Kdy se modlit 

O Danielovi čteme, že třikrát denně
78

 se modlil k Hospodinu (Da 6, 11). Ježíš 

sám – ráno, ještě za tmy – odcházel na pusté místo, aby se modlil (Mk 1,35). 

Jindy děkoval před jídlem, modlil se před vzkříšením Lazara, velký modlitební 

zápas podstoupil v Getsemanské zahradě před svým zatčením (Mk 14, 32nn) a 

tak lze pokračovat dalšími svědectvími o modlitbách biblických svědků. 

Odpověď na otázku po čase k modlitbám je zcela zřejmá: „modlit se v každý 

čas“. Také apoštol Pavel píše v 1Te 5,17 „V modlitbách neustávejte“.
79

 Ač je 

možné chápat neustálou modlitbu jako celodenní úkol (viz níže v exkurzu o 

Denní modlitbě církve), nejde a nemusí jít tak jen o určenou hodinu 

k modlitbě, ač taková modlitba na počátku dne (Ježíšova), či pravidelná 

(Danielova), jsou dobrými pevnými body dne, kdy určitý čas trávíme s Bohem; 

ale „modlit se v každý čas“ – např. Lk 21, 36 nebo Ef 6,18m – může být 

chápáno spíše ve významu být bdělými, být v pohotovosti kdykoli k Bohu 

hovořit, tázat se Jej, očekávat, žít v Jeho přítomnosti.
80

 

 
V průběhu staletí křesťanské církve, zejm. katolická tradice, vytvořila praxi denní modlitby 

církve, soustředěné do liturgické knihy (breviáře). Cílem této modlitby je na výzvu 

Kristovu (dle Lk 18,1) se neustále, bez ochabování, modlit 
81

 a tak jako celá církev
82

, 

posvěcovat den i veškerou lidskou činnost
83

. Denní modlitbu tvoří základní složky
84

: ranní 
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chvály, modlitba uprostřed dne (pro některé řeholníky, mnichy členěna dále na dopolední, 

polední a odpolední), večerní chvály čili nešpory a modlitba před spaním. Této tradici však 

předchází tradice židovská, kterou připomíná P. Filipi
85

: modlitby konané ráno a večer 

(např. Da 6,10), přičemž k ranní modlitbě se vázala chvála či požehnání za rozbřesk
86

. 

Tradice odpoledních modliteb, konaných v jeruzalémském chrámě, je zachycena např. ve 

Sk 3,1, tzn., šlo o praxi věřících prvotní církve (resp. židokřesťanů). 

 

1.4.2 Modlitba v pokojíku 

„A když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se 

k svému Otci, který je v skrytosti; a tvůj Otec, který vidí v skrytosti, ti odplatí.“ 

Mt 6,6. Tato slova evangelia jsou řečena zejména v kontextu praxe zbožných 

židů – Ježíšových současníků. Ti se modlívali okázale.
87

 Ježíš však připomíná, 

že zdaleka nejde o lidský výkon a exhibici, ale o Boží moc. Tato Boží moc se 

projeví: „Otec … ti odplatí“. Navíc modlit se v tichosti pokojíku dává prostor 

naprosté důvěrnosti i hluboké důvěře
88

 člověka k Bohu, o to víc, že jde o 

oslovení „Otče“. 

 
Známý Komenského úsek z jeho Labyrintu světa a ráje srdce nápadně připomíná slova 

evangelia: „Navrať se, odkuds vyšel, do domu srdce svého, a zavři po sobě dvéře… Kteréž 

rady já, … sem poslechl, … i to již dar jeho byl. Sebera tedy, (…) vstoupil sem vnitř do 

srdce svého, (…).“
89

 Byť je Komenského Labyrint spíš odrazem jeho vlastní neblahé 

zkušenosti s vírou v pochybná proroctví jeho současníků a opětovného uvědomování si 

nepohnutelného základu – Písma – tak připomíná Rudolf Říčan
90

, další slova z Labyrintu 

„(…) s plným potěšením a celou dověrností ruce sepna a jemu podávaje řekl sem: Teď jsem 

Pane můj Ježíši, …, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv (…) obrať mne, k čemu chceš.“ 

vypovídají o důvěryplném vztahu Komenského k jeho Pánu, o jeho zkušenosti niterné a 

vroucí zbožnosti.
91

 S Komenského pojetím zbožnosti korespondují i pozdější pietistická 

hnutí
92

, jejichž jedním z nejvýznamnějších rysů byl/je horlivý modlitební život. 

 

Vedle pojetí modlitby v soukromí, jímž uzavírám stručný pohled na 

nejzákladnější biblické pojetí modlitby, je třeba se zaměřit na modlitbu 

sdílenou ve společenství církve. Tomu se budu věnovat v následující kapitole. 

 

                                                 
85

 Srv. FILIPI, P., Pozvání k oslavě, s. 47n. 
86

 FILIPI, P., Pozvání k oslavě, s. 47. 
87

 Srv. LOCHMAN, J. M., Otče náš, s. 13. 
88

 Až v podobě něhy. Tuto myšlenku rozvíjí Richard Foster, když hovoří o „modlitbě srdce“. 

Viz FOSTER, R., Prayer, s. 137-149. 
89

 KOMENSKÝ, J. A., Labyrint světa a ráj srdce, [online] (cit. 15.3.2018), s. 130. 
90

 Srv. ŘÍČAN, R., Od úsvitu reformace k dnešku, s. 186. 
91

 Srv. ŘÍČAN, R., tamtéž, s. 194. 
92

 Srv. např. ŘÍČAN, R., tamtéž, s. 224nn. 
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1.5 Shrnutí  

Dosud předložené biblické svědectví nám vykresluje hlavní aspekty modlitby. 

Prvním z nich je, že modlitba je darem od Boha, Bůh má o člověka zájem. Zve 

člověka do prostoru, blízkosti, přičemž Bůh ví, že Jej člověk potřebuje. Bůh 

lidi pro tento blízký vztah stvořil. V této blízkosti Boha má tak člověk možnost 

prohlubovat svoji důvěru v Něj, má příležitost se učit pokoře, přijímat Jeho 

vůli. Má ale také možnost prosit s houževnatostí a s vytrvalostí i s nadějí o Jeho 

pomoc, a očekávat Jeho zásahy, vyslyšení proseb za sebe i ostatní lidi. 

V modlitbě děkovné a oslavné předstupuje před Boha, aby Jej chválil za 

veškeré Jeho dílo, nejen v kontextu vlastního života. Vlastní selhání a slabost 

jsou důvodem k jejich pravdivému vyznání a pokání, přičemž tak člověk ve 

svých v modlitbách projevuje naději a důvěru v Boží milosrdenství a 

odpuštění. Člověk také může před Bohem v jistotě Jeho blízkosti a 

milosrdenství naříkat, plakat, i mlčet. Výsadou modlitby je její využitelnost 

kdykoli, a to zejména v soukromí, skrze modlitbu osobní, která může být 

zintenzivněna postem. Skrze modlitbu si také člověk může uvědomovat (svůj) 

boj proti Bohu odporujícím silám a stát na straně Boží. Biblická svědectví 

přinášejí nesčetné příklady modlitebníků, ale i modliteb, kteří a které mohou 

být pro modlícího se inspirací a pomocí, vzory.  

 

2 Modlitba ve společenství církve 

Tímto se dostáváme k modlitbě jakožto součásti života souvěrců. Ty, které Bůh 

oslovil, pozval k sobě a k životu s Ním, ti Jej jako vyznávají jakožto Boha, 

všemocného Pána
93

; věří Mu a stávají se tak součástí společenství věřících 

všech dob. Všechna dosud uvedená svědectví vycházejí ze sdílené zkušeností 

věřících. Takovými příklady sdílené víry jsou biblické žalmy i modlitba Páně, 

sdílené zejména v životě Božího lidu při společných bohoslužbách. Proto jim 

věnuji místo v úvodu této kapitoly. 

 

2.1 Modlitby starého Izraele - Žalmy 

Žalmy jsou bohatým svědectvím o životě člověka ve vztahu k Bohu – 

Hospodinu. Jde o modlitby a zpěvy praktikované při společných 

bohoslužbách
94

 starých Izraelců. Významné je, že byly zpívány společně.  

 Velmi trefné a hluboké je vyjádření J. M. Lochmana, že žalmisté vlastně 

jejich prostřednictvím vyjadřovali zápas o smysl a směr své existence. Zároveň 

se nebáli být ve vší rozpornosti perspektiv či protichůdných situacích sami 

                                                 
93

 V tradici církve jako Stvořitele, Vykupitele i Posvětitele/Přímluvce. 
94

 BIČ, M. a kol., Starý Zákon. Překlad s výkladem, 9–Žalmy, s. 13, srv. s DOUGLAS, J. D. a 

kol. Nový biblický slovník: „žalmy jsou básně … určené ke zpěvu“, s. 1168.  
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sebou
95

. Žalmy tak sloužily k vyjádření lidské pokory, úpění, žalu, až 

zoufalství (Ž 22), k vyznání hříchů a proseb za odpuštění provinění (např. Ž 

51) i rozhodnutí se k nové oddanosti Hospodinu. Jedinec jejich prostřednictvím 

vyjadřuje odhodlanost bojovat proti všemu zlému, tedy tomu, co je 

protibožské. Obsahují také vyznání nového očekávání na Hospodina, důvěry 

v Něj (Ž 121), vyjadřují potěšení z Hospodinovy blízkosti (Ž 23). Tehdejší 

věřící v Hospodina si skrze ně připomínali a zpřítomňovali spásonosné dění
96

: 

vyjadřovali úctu k Hospodinu jako mocnému králi, oslavovali Jej. Také Jej 

(mj.) ale vyznávali jako svoje útočiště, vyzdvihovali jeho spravedlnost i 

zastáncovství.
97

 Žalmy vyjadřují díky a chválu za Hospodinovy činy – 

stvořitelské, zachraňující (např. Ž 8; Ž 9; Ž 150). Žalmy jsou velmi bohatou 

pokladnicí zkušeností víry v Hospodina, která vznikala velmi dlouhý čas a 

obsahují tak duchovní pravdy proměněné v písně.
98

 Pozoruhodná je jejich 

„životaschopnost“, v církvi se zpívají dodnes. 

 

2.2 Modlitba Páně 

Modlitba, kterou Ježíš učil svoje učedníky (Mt 6, 9nn), je příkladem toho, o co 

mohou a mají jako jeho následovníci prosit, v jakém postavení před Boha 

přistupovat. Předně jde o důvěru, s níž mohou předstoupit před Boha jakožto 

před svého otce. Dále je důležité s J. M. Lochmanem podotknout, že nejde o 

„soukromého“ Boha – otce, ale Boha všech.
99

 Otce, jemuž jsme poddáni, 

přičemž jsme si vědomi jeho neobsažitelnosti a svrchovanosti.  

Zajímavě nahlíží na skutečnost důvěrnosti při samotném oslovení Boha – otce již 

zmiňovaný Rudolf Schnackenburg. 
100

 Poukazuje na problematičnost rozvíjející věty: 

„který jsi v nebesích“ s tím, že jde o příliš velké zdůraznění boží vůle v nebesích na úkor 

důvěrnějšího vyjádření pouhého „Otče“ – jak je u evangelisty Lukáše. Píše, že „u modlitby 

hrají svou úlohu také citové faktory a zkušenosti mající dlouhou působnost“.
101

 Konečně v 

celém jeho spisku Všechno zmůže, kdo věří prosakuje jako nepřehlédnutelný kontrapunkt 

právě onen důraz na aspekt důvěry člověka k Bohu. Na rozdíl od Schnackenburga 

podtrhuje J. M. Lochman aspekt synovství – otcovství, a to v kontextu společenství; odmítá 

individualizovanost při modlitbě Páně a zdůrazňuje solidárnost s ostatními věřícími.
102

  

  

                                                 
95

 Srv. LOCHMAN, J. M., Otče náš, s. 14. 
96

 BIČ, M. a kol., Starý Zákon, Překlad s výkladem, 9-Žalmy, s. 28nn. 
97

 Srv. BIČ, M. a kol., tamtéž, s. 24nn. 
98

 Srv. Nový biblický slovník, str. 1168. 
99

 Srv. LOCHMAN, J. M., Otče náš, s. 26. 
100

 SCHNACKENBURG, R., Všechno zmůže, kdo věří, s. 114. 
101

 SCHNACKENBURG, R., tamtéž, s. 114. 
102

 Srv. LOCHMAN, J. M., Otče náš, 25nn. 
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První tři prosby přivádějí k uvědomění, že On je na prvním místě, že kraluje a 

jeho království má moc dát plnost a smysl životu všech lidí.
103

 Že lidé smí 

prosit za uskutečnění jeho dobré vůle. Jde ale i o uznání vlastní nedostačivosti, 

poddání se Jeho moudrosti – někdy proti vlastním přáním 
104

 a očekávání 

nových skutečností.  

 Další prosby směřují jednak k našemu sycení – potřebujeme chléb, abychom 

žili – a to jak duchovní, tak pro tělo.
105

 Také potřebujeme být zbaveni 

obtížeností vinami: nemáme na to stát před Bohem se vztyčenou hlavou, 

naplnění samolibostí; jsme vinni – pokání
106

 je průkazem lidské pokory i 

opravdovosti. Nakonec prosíme o sílu v pokušeních, a také o to, být vzdáleni 

ohrožujících zlých sil. M. Luther rozvádí každou jednotlivou prosbu a 

vyzdvihuje přitom důvěrnou oddanost laskavému, mocnému Bohu.
107

      

Modlitba Páně tak postihuje bohatost a mnohovrstevnatost života věřícího. 

Stejně jako Žalmy (od dob starozákonních), je modlitbou církve (od doby 

novozákonní) napříč místy a časy. 

2.3 Modlitby při zrodu církve  

Už zárodek první církve má ve svých základech modlitby. Podle pisatele 

Lukáše je zřejmé, že sám Pán – Kristus nařídil svým následovníkům očekávat 

splnění Otcových zaslíbení (Sk 1,4). Po Ježíšově odchodu – nanebevstoupení 

tedy jeho následovníci poslušni Jeho slov zůstali spolu a modlili se. Modlili se 

svorně a vytrvale, s očekáváním. (srv. Sk 2, 42). Také v utvářejícím se prvním 

sboru v Jeruzalémě apoštolé rozpoznávají důležitost modlitby pro společenství 

církve (Sk 6,4). Tedy – společné modlitby vedle zvěstování slova jsou 

nezaměnitelným a nenahraditelným prvkem společenství Kristových 

následovníků.  

 

Obrazy církve a její poslání 
Biblické svědectví představuje církev

108
 v mnoha obrazech, například jsou 

jimi obraz církve jako těla Kristova a jako královského kněžstva. 

 
 Tělo Kristovo       

„On jest hlavou těla – totiž církve“ (Ko 1,18a). Tento obraz církve vyjadřuje především 

jednotu, která je dána universálním dílem Kristovým. Církev je nerozlučně spojena 

                                                 
103

 Srv. Nevolá nadarmo, s. 139. 
104

 Jindy v souladu s našimi přáními – např. modlíme-li se za spásu všech – tedy i konkrétních, 

nám blízkých – lidí. 1Tim 2,1nn.  
105

 Chléb podle M. Luthera zahrnuje i ostatní lidské potřeby. srv. LOCHMAN, J. M., s. 75. 
106

 Srv. např. L 18, 9nn, také Ř 12, 2. 
107

 Srv. LUTHER, M., Jak se modlit, s 10-16. 
108

 Společenstvím se v našem kontextu rozumí nejprve konkrétní křesťanský sbor, komunita 

Božího/Kristova lidu, církve; je možno mu však také rozumět v pojetí „komunity svědků víry“ 

(vyjádření Dr. Ladislava Beneše), tj. věřících v průběhu časů.  
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s Kristem (hlavou). J. B. Souček zdůrazňuje úlohu Ducha, který církev shromažďuje, 

spojuje jako údy jednoho těla srv. Ř 8,11; 1K 15,45 
109

 J. Smolík připomíná církev v její 

podobě lokální i kosmické
110

. Že jednotlivci v daném společenství patří jeden druhému 

a vzájemně si slouží – na to poukazuje P. Černý
111

 (srv. např. Ef 4,16). 

 

 Královské kněžstvo 
„Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste 

hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla“ 

(1P 2,9). Podobně i Zj 1, 5-6. Církev, představující ve světě království Kristovo, nový 

Izrael, je povolána ke kněžství ve světě. Bůh chce, aby na jeho vyvolených bylo všem 

zjevné jeho světlo (Mt 5,14). Touto svojí službou koná církev v zásadě dvojí: hlásá 

lidem Boží vůli, svědčí o spasitelném díle Kristově a prostřednictvím modliteb přednáší 

potřeby lidí před Boží trůn.  

 

Obrazy církve jako Kristova těla a jako Královského kněžstva předkládají 

jednak nezbytnost napojení jednotlivých údů (věřících) na Krista, jakožto 

hlavu a zároveň neoddělitelnost jednoho údu od druhého, tzn. je zřejmá 

vzájemná závislost, potřebnost; Úkol daný jednotlivým údům je se 

navzájem podpírat skrze dary Bohem dané. Mezi ně lze řadit jako základní 

z nich – dar modlitby. Druhým obrazem je vyjádřeno vznešené poslání 

věřících. Toto poslání, dané církvi jejím Pánem – hlavou těla/církve – 

Kristem platí dodnes – zastávat se přímluvami před Bohem těch, kteří Jej 

dosud nepoznali, i všech dalších potřebných. Ač se církev na různých 

místech a v průběhu časů ve svých formách, útvarech, strukturách, 

teologických důrazech proměňovala, to zásadní, zůstalo.  

Realizační prvky církve. Poslání věřících neboli církve je možné vyjádřit pojmy 

,uskutečňování církve´ či ,realizační znaky církve´. Církev je vyvolena k tomu být 

nástrojem k uskutečnění Boží vůle ke spáse. Toto svoje poslání uskutečňuje 

bohoslužebným slavením (leiturgia), dosvědčováním pravdy evangelia veřejnosti 

(martyria), službou k dobrému pro svět (diakonia) a sdílením společenství s Bohem 

s lidmi (koinonia).
112 

2.4 Podoby modlitby ve společenství církve 

V souvislosti s tématem této práce se soustředím jednak na modlitbu při 

bohoslužbách (které lze označit za typ formálního společenství), a také na 

modlitbu sdílenou či praktikovanou v méně formální podobě církevního 

společenství, mimo bohoslužby. Méně formální, „koinonické“ podobě 

                                                 
109

 SOUČEK, J. B., Teologie apoštola Pavla, s. 124. 
110

 SMOLÍK, J., Kristus a jeho lid, s. 18n. 
111

 ČERNÝ, P., Dynamika života církve, s. 19. 
112

 Srv. Dokument valného shromáždění Leuenberského společenství z 9. května 1994, Vídeň, 

s. 14; studijní materiál pro studenty ETF UK Praha, 2015. 
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modlitby
113

 se budu věnovat nejprve, poté se zaměřím na modlitby při 

bohoslužbách. 

  

2.4.1 Modlitba ve dvojici, v úzkém okruhu věřících 

V Matoušově evangeliu (Mt 18,19-20) čteme Ježíšova slova, vyjadřující 

velkou naději a povzbuzení k modlitbám ve dvojici: modlí-li se dva lidé ve 

shodě za jakoukoli věc, Bůh – Otec jim to učiní. Předpokladem je shromáždění 

v „Jeho jménu“. J. Mrázek připomíná v tomto kontextu jak horizontální, 

mezilidskou, tak i vertikální shodu, tedy ve vztahu k Němu: Ježíš potvrzuje 

úzké skupince (dvou tří) takto věřících svoji přítomnost i působení v Jeho 

duchu.
114

 

 

2.4.2 Modlitba při zpovědi 
„Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli 

uzdraveni“ jsou slova z ep. Jakubovy 5,16. Vyjadřují jak imperativy, tak 

příslib
115

: pro život ve společenství se stává vyznání hříchů, které znamená 

bolestné pokoření se před druhým i v modlitbách před Bohem – velkým 

požehnáním: přináší uzdravení – oproštěnost od zátěže hříchu a jeho dopadů na 

život člověka.  

 

2.4.3 Modlitba jako nástroj uzdravení 

Epištola Jakubova zmiňuje modlitbu v konkrétním sboru také jako nástroj 

pomoci nemocným představenými společenství (Jk 5,14n). Neblahý stav 

člověka je ovlivněn nejen ochromením těla, ale také vinou neodpuštěných 

hříchů. Modlitba prosebná je propojena s modlitbou kající, a to za pomoci 

druhého. Taková modlitba má také velký příslib: zachrání/pozdvihne 

nemocného. 

 

2.4.4 Glosolálie – mluvení v jazycích 

V prvních křesťanských (1Kor 12,10) sborech v helénské kultuře se setkáváme 

s tzv. glosoláliemi – mluvení v jazycích, nebo také řečí ve vytržení. Tento jev 

je předkládán jako jeden z darů Ducha svatého daný ke společnému prospěchu 

Kristova těla – církve. I když zde není vysloveně sděleno, že má charakter 

modlitby,
116

 má pro křesťany potenciál služebné funkce v církvi. Tento dar 

                                                 
113

 Srv. DOUGLAS, J. D. a kol., Nový biblický slovník, s. 961. Viz také dále. 
114

 Srv. MRÁZEK, J., Evangelium podle Matouše, s. 315. 
115

 J. Mrázek poukazuje na kvalitu takové modlitby: je jí víra – důvěra, že Bůh vyslyší prosby. 

Viz. MRÁZEK, J., Bláznovství víry podle Jakuba, s. 113. 
116

 A. Novotný však soudí, že nejspíše šlo o chvály či prosby v extatickém vzrušení: 

NOVOTNÝ, A., Biblický slovník, s. 279. 
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může být využíván jednotlivci při soukromé chvíli před Bohem, pokud 

nedisponují dalším z darů – schopností vykládat ostatním, co slova znamenají. 

 

Uvedené podoby modlitby jsou stručným přehledem modliteb na podkladě 

biblického svědectví v jejích typech co do jejich obsahu, funkce i možností 

užití ve společenství církve.  

2.5 Modlitba při bohoslužbě ČCE 

Důležitým realizačním prvkem církve je tedy bohoslužba. Jakkoli měla svoji 

podobu v době novozákonní (pominu-li bohoslužebný kult starozákonního lidu 

Hospodinova Izraele), přeneseme se nyní do současnosti.
117

 Představím nyní 

současnou podobu bohoslužby Českobratrské církve evangelické
118

, a to s 

ohledem na modlitbu. Čerpám zde z již jmenovaného spisku P. Filipi 
119

 

Pozvání k oslavě, věnovaného evangelické liturgice a také z Agendy ČCE
120

. 

Soustředím se na modlitby podle jejich role a místa při společné bohoslužbě a 

to zejména proto, že bohoslužba je těžištěm sborového života – jak církev sama 

deklaruje ve svých oficiálních dokumentech.
121

  

 Charakteristické pilíře bohoslužby 
Pro ČCE je bohoslužba těžištěm sborového života. Při bohoslužbě nejprve Bůh sestupuje, 

přichází k lidem, aby sdělil něco o sobě, i o nás. Jde tak o připomínání a zpřítomňování 

dřívějších skutků Božích s lidmi (anamnésis) a jejich aktualizaci do konkrétní lidské situace 

zejm. skrze čtení z Písma, zvěstování evangelia – i skrze svátosti, písně apod. Ten, kdo 

s tímto vědomím a nastavením přichází „na bohoslužbu“, má při ní vedle přijetí Božího 

oslovení také prostor k tomu sdělit, vyjádřit, co se s ním při i po tomto oslovování děje. Jde 

tak o lidskou reakci na Boží působení vyjadřovanou často adoracemi, prosbami, vyznáními, 

kajícností, díky (epikléze). Jinými slovy: dochází k, zintenzivňování, komunikování, sdílení 

víry. 
122

      Takto pojatá bohoslužba, kdy se obraz Boha, světa a člověka vkládá do mysli 

účastníků
123

, a zároveň jde o společné slavení, chápání, prožívání v konkrétním vymezeném 

čase na konkrétním místě
124

, má svůj přesah: věřící je k tomuto vyzýván k jakožto 

nepřetržité životní službě. Ř 12,1
125

. 

 

                                                 
117

 Není mým cílem se zde zabývat pojetím bohoslužby v jejím novozákonním pojetí; 

křesťanská tradice mnohé z ní přenesla do současnosti.  
118

 Jde o nejčastější podobu bohoslužebné liturgie, tzn. kdy nejsou zahrnuty modlitby, které 

jsou součástí eucharistického bloku bohoslužeb, příp. křestních bohoslužeb, nebo dalších 

příležitostných bohoslužeb. 
119

 FILIPI, P., Pozvání k oslavě, 2011. 
120

 Agenda ČCE I a II, 1983 a 1988. 
121

 Viz např. Řád sborového života: „Středem, východiskem i místem návratu sborového života 

je nedělní bohoslužba.“ [online]. 
122

 Srv. FILIPI, P., Pozvání k oslavě, na s. 43 tak zmiňuje snahy Petera Cornehla komunikovat 

při bohoslužbě víru i evangelium. 
123

 Srv. FILIPI, P., Pozvání k oslavě, s. 25. 
124

 Srv. FILIPI, P., tamtéž, s. 27. 
125

 FILIPI, tamtéž, s. 27n. 
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2.5.1 Modlitba na začátku bohoslužeb 

navazuje na první píseň, která zpravidla bývá také modlitbou, a to v podobě 

zhudebněného žalmu (nejčastěji v reformované tradici). Modlitba na začátku 

bohoslužeb – tedy po první písni – má mít
126

 zejména funkci oslavnou, tedy má 

pomoci shromážděným uvědomovat si a připomínat Boží velikost, dobrotu a 

zároveň Boží milosrdenství. Podobně se vyjadřuje Richard Foster. „Modlitba 

musí začínat rozpomínáním.“ 
127

 Obsahuje zpravidla také vyznání vlastní – 

lidské hříšnosti a může být tak výrazem pokání. V této modlitbě však 

kazatel/modlící se služebník také prosí za Boží přítomnost v Duchu svatém pro 

celé shromáždění.
128

 

 

2.5.2 Modlitby v písních  

Ne všechny písně jsou modlitbami.
129

 Nicméně mnohé vyjadřují vyznání, 

velebení Boha, díky a chvály, ale stejně tak prosby. V reformované tradici je 

cennou sbírkou zpívaných modliteb Žaltář. Zpívané Žalmy mívají své místo na 

začátku bohoslužeb.
130

 Kromě zvěsti (slovního obsahu) písně hraje významnou 

roli i hudební složka: ta zintenzivňuje prožívání písně, dává jí i rozměr 

emoční
131

. Při doprovodu různých nástrojů je příležitostí oslavit Boha 

mohutněji, příznačněji (Ž 150). 

 

2.5.3 Modlitba po kázání 

Zvěstované slovo při bohoslužebném kázání vyzývá posluchače. Bůh 

promluvil a teď je na člověku, jak se slyšeným naloží. Přirozeným vyústěním 

tedy je řeč člověka k Bohu. P. Filipi proto píše: „ … kázání … konfrontuje 

posluchače se skutečnostmi, jež nejsou … v pozemském životě … 

zvládnutelné… Zůstávají předmětem naděje, prosby – ale také lítosti a zejména 

díků. To jsou také průměty do reálu … duchovního života. Modlitba po kázání 

vyjadřuje tuto polohu životního reálu posluchačů a poskytuje jim impulz či 

jakousi navigaci k jeho rozvíjení a prohloubení v jejich osobním životě.“
132

 

                                                 
126

 Agenda ČCE I, s. 19. 
127

 FOSTER, Richard, Sanctuary of the Soul, s. 61. Toto rozpomínání - anamnézi - spojuje 

autor také s meditací, kontemplací. Tamtéž str. 59.  
128

 Srv. Agenda ČCE I, s. 19. 
129

 FILIPI, Pozvání k oslavě, s. 75: „Existují písně ,narativní´, převypravující … událost 

spásy…, existují písně, jejichž námětem je pohled do zbožného nitra.“ 
130

 Tato tradice má svůj původ už v bohoslužbě tzv. kultickém dramatu starého Izraele. Srv. 

výše kap. 2.1. Žalmy zůstaly základní součástí bohoslužby chrámové, synagogální i apoštolské 

církve. Byly oblíbeny jako modlitby, oblíbené byly také ty, které se vztahovaly k Ježíši Kristu 

jako zaslíbenému králi (Ž 2, 110 aj.). Srv. např. BIČ, M. a kol., Starý Zákon. Překlad 

s výkladem, 9-Žalmy, s. 24 či Agenda ČCE II, s. 17nn. 
131

 Srv. FILIPI, P., Pozvání k oslavě, s. 77. 
132

 FILIPI, P., tamtéž, s. 193. 
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Modlitbu po kázání přednáší obvykle kazatel
133

, někdy ale bývá dán prostor 

posluchačům, aby se osobně v duchu ztišili a modlili. (Viz níže tichá modlitba).  

 

2.5.4 Přímluvná modlitba - služba královských kněží  

Významné místo při bohoslužbách má přímluvná modlitba. Podle P. Filipi „zde 

leží moment imperativnosti, poslušnosti.“
134

 Cílem je, aby byl „Bůh všechno 

ve všech.“ 
135

. Tento nezastupitelný úkol – být královským kněžstvem –       

koná církev za ty, kteří ještě se modlit nedovedou. Agenda ČCE II. dokonce 

podotýká, že nelze hovořit o řádném zvěstování evangelia, pokud nás ono 

nevede k přímluvným modlitbám… Být Kristovým následovníkem je výsada, 

kterou nelze přát jen někomu. Často má přímluvná modlitba svoje místo po 

modlitbě po kázání, nebo na modlitbu po kázání přímluvná modlitba 

navazuje.
136

 V evangelické tradici je většinovou praxí přímluvná modlitba 

vyslovená kazatelem
137

. Zahrnuje zejména přímluvy za církev, politiky, mír a 

spravedlnost, fungování lidí v dobrém, nemocné, trpící a chudé. 
138

 Kromě 

těchto předmětů přímluvných modliteb Josef Smolík připomíná jejich širší 

pojetí, praktikované v bohoslužebné tradici ruského pravoslaví: prosby za 

působení Ducha svatého s cílem obnovení kosmické harmonie světa, pokoje i 

jednoty světa, za osvobození od démonických sil.  

 

2.5.5 Tichá modlitba při bohoslužbách 

bývá zařazována mezi přímluvné prosby, jejím účelem je přednést Bohu zcela 

osobní předměty
139

. (Někdy je také tichá modlitba řazena hned po kázání – kdy 

třeba i za zvuku varhan je místo pro osobní reakci na slyšené slovo. 

 

2.5.6 Modlitba Páně při bohoslužbách 

je modlitbou, bez níž se bohoslužba těžko obejde.
140

 Je jakousi pokladnicí 

všeho, co v modlitbě je obsaženo: svědčí o lidech v roli prosebníků, o jejich 

                                                 
133

 Českobratrská církev evangelická, Čemu věříme, Modlitba [online].  
134

 FILIPI, P., Pozvání k oslavě, s. 72. 
135

 FILIPI, P., tamtéž, s. 72. 
136

 BOUŠE, Z. B., Malá katolická liturgika, Tradice, kritika, budoucnost, s. 49: 

Představitel římskokatolické tradice, Z. B. Bouše, o přímluvné modlitbě píše: „… přímluvy 

jsou formálně zvlášť citlivým místem liturgie a obsahově spolu s eucharistickou modlitbou a 

otčenášem nejdůležitější modlitbou shromážděné církve…. členové … stávají se před Bohem 

královským kněžstvem a sjednocují se ve smýšlení se svým vzkříšeným Pánem, Ježíšem … 

přímluvcem u Otce.“ Netřeba zdůrazňovat, že autor připomíná jedinečnost tohoto úkolu 

věřících.  
137

 Srv. Agenda ČCE II., s. 35. 
138

 Srv. Agenda ČCE I, s. 23,  srv. také SMOLÍK, J., Kristus a jeho lid, s. 31n. 
139

 Agenda ČCE II, s. 35. 
140

 Více výše kap. 2.2. 
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postavení před Bohem, stejně tak o Bohu a jeho království. Vyjadřuje, k čemu 

jsou věřící vedeni na základě zvěsti evangelia: jsou zváni k životu v Božím 

království. Modlitba Páně je při bohoslužbách ČCE obvykle (ne nutně) 

završující přímluvnou modlitbou, do níž je zahrnuto vše, co není možné sdělit 

veřejně. Zároveň je také deklarací jednoty křesťanů všech dob. 

 Modlitba má svoje místo – jak bylo sděleno výše – nejen při bohoslužbách, 

ale také ve sborovém prostoru při jiných příležitostech. Blíže se na tuto 

problematiku zaměřuji v praktické části této práce, v kapitole Modlitba ve 

službě. 

 

2.6 Shrnutí 

Modlitby ve společenství církve mají svoje kořeny ve starém bohoslužebném 

kultu Izraelců, které jsou reprezentovány např. Žalmy, přičemž dalším 

příkladem je modlitba sdílená celou církví od jejích počátků – modlitba Páně. 

Tyto dva stěžejní příklady sdílených modliteb věřícími však nevyčerpávají 

jejich podoby ve společenství. Společenství církve je místem zaslíbené 

přítomnosti Krista. V církvi věřící přicházejí buď při bohoslužbě, ale také 

mimo ni, do prostoru Boží přítomnosti, skrze modlitbu Bohu vzdávají chválu a 

díky za skutky Boží pro člověka, slouží si také vzájemnou modlitební službou: 

mohou si sloužit službou zpovědní s modlitbou vyznání vlastních vin, 

předkládají prosby za další Jeho působení, včetně proseb za uzdravení, prosí za 

posílení víry posluchačů a přímluvnou modlitební službou světu svoláváním 

Boží moci do veškeré lidské bezmoci, bolestí a slabostí. Jakkoli při 

bohoslužbách jedinec přichází přijímat užitek pro sebe, nedohlédnutelnou 

dimenzí je ona dimenze sdílení víry. Evangelická bohoslužba je mj. příkladem 

pojetí společných modliteb: obsahuje i nabízí modlitby oslavné a děkovné, 

připomínající skutky Boží, vyznání vlastní hříšnosti – pokání, modlitby 

prosebné – za působení Ducha svatého při celé liturgické slavnosti, 

s významným důrazem za požehnání zvěstovanému slovu. Stejně tak má své 

místo modlitba prosebná po kázání obsahující zejména prosby za sílu k odezvě 

zvěstovaného slova v životech věřících a pak modlitbu přímluvnou za všechny 

lidi, za bolesti světa. Formálně jsou modlitby v úvodu a v závěru bohoslužeb 

pronášené zástupně farářem, ostatní modlitby v písních, včetně modliteb 

vyjadřovaných skrze žalmy, a modlitbu Páně pronášejí všichni účastníci 

společně. 
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 B. VÝZKUMNÁ ČÁST 

1 Metodologie výzkumu 

1.1 Důvod a rámcové cíle výzkumu  

Biblické pojetí modlitby a svědectví o ní je základní inspirací pro tuto práci. 

Zároveň však důvodem je i můj zájem zjistit, jaké zkušenosti s modlitbou mají 

dnešní křesťané. Jednak v jejich osobním životě a pak v rámci jejich 

společenství
141

. Respondenty mého výzkumu se stali členové konkrétního 

sboru Českobratrské církve evangelické
142

. Biblické pojetí modlitby a vedle ní 

o biblické pojetí opírající se bohoslužebná a další církevní/sborová praxe ČCE, 

(reprezentovaná např. jejími Řády, Církevním zřízením) jsou východisky pro 

její porovnání se zkušenostmi účastníků výzkumu. Výzkum si neklade za cíl 

postihnout bohoslužebnou tradici novozákonní, jak již bylo připomenuto výše, 

vychází zejména z biblického pojetí modlitby co do jejího obsahu a její funkce, 

jen částečně si všímá s nimi souvisejících vnějších podmínek pro modlitbu
143

.  

1.2 Cíl/e práce a výzkumné otázky 

Jak jsem již předeslala, cílem této práce je pomocí výzkumné sondy 

nahlédnout, co znamená modlitba pro osobní život jednotlivých členů 

křesťanské komunity
144

. Konkrétněji mě zajímá, nakolik je modlitba součástí 

jejich života, s čím se nejvíc pojí, kdy vznikala jejich zkušenost s modlitbou, 

jak se utvářela jejich modlitební praxe. Dále mě zajímá, jakou mají dotyční 

křesťané zkušenost s modlitbou v rámci jejich konkrétní křesťanské komunity, 

jak významná je pro ně modlitba v jejím kontextu. Jak modlitba uchopená 

touto tradicí je dnes věřícími vnímaná, resp. pokusit se porovnat obvyklou 

(deklarovanou) praxi v tomto církevním prostředí s jejím vnímáním, 

přijímáním resp. praktikováním jejími členy.
145

 Pro dosažení tohoto cíle jsem 

formulovala dvě výzkumné otázky: Jaké místo má a jakou roli hraje modlitba 
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 V této práci užívám pojmy křesťanská komunita, společenství, či sbor. Pojmy jsou 

zaměnitelné, někdy upřednostňuji z důvodu kontextu ten který z nich. 
142

 Ve zkratce ČCE, tak i dále /jinde. O tuto sondu se pokouším také proto, že se mi zatím 

nepodařilo najít obdobný výzkum v prostředí české protestantské tradice. Podařilo se mi pouze 

najít výzkumy z prostředí římskokatolické církve - etnografii autorky HORSKÉ Kateřiny 

nazvaný Prostor modlitby [online] z klášterního prostředí nebo kvalitativní výzkum obsažený v 

disertační práci s názvem Zbožnost BARTÁKOVÉ Vladislavy [online]. 
143

 Viz teoretická část této práce kap. 2.5.  
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 konkrétního evangelického společenství 
145

 Jsem si vědoma, že tato sonda může nabídnout pohled na danou problematiku pouze skrze 

zkušenosti velmi útlého vzorku lidí. Přesto se domnívám, že sonda svoji cenu má, minimálně 

může  přinést zajímavé a podnětné poznatky, přispět k zamyšlení se nad praxí modlitby 

v církvi (ČCE), případně se může pokusit praxi zkoumat v dalších souvislostech. 
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v životě (víry) člena komunity? a Jaký význam má pro jednotlivce modlitba ve 

společenství/v křesťanské komunitě?   

    

1.3 Zvolený přístup: kvalitativní výzkum 

Zpracování tématu jsem se rozhodla pojmout metodou kvalitativního výzkumu. 

Ten je vymezen jako „ (…) proces zkoumání jevů a problémů v autentickém 

prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých 

datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem 

výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomoci celé řady postupů a 

metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální 

realitu.“
146

 Jako nástroj kvalitativního zkoumání jsem zvolila 

polostrukturovaný hloubkový rozhovor. Při takovém rozhovoru má výzkumník 

možnost snadněji porozumět zkušenostem a pohledu jiných lidí, přičemž může 

zachytit výpovědi respondentů
147

 v jejich přirozené podobě –  což je jeden ze 

základních principů kvalitativního výzkumu
148

. 

 

1.3.1 Prostředí a doba výzkumu, respondenti a etické souvislosti  

Výzkum byl uskutečněn v konkrétním protestantském společenství
149

 v českém 

prostředí v průběhu roku 2017. Při oslovování členů
150

 mnou zvoleného sboru 

mi byla vodítkem jejich aktivní účast na bohoslužbách (viz také dále kap.       

1.3.2). Některé potencionální respondenty jsem znala
151

, některé téměř ne. 

Vytipované jedince jsem (jednotlivě) oslovila, zda by byli ochotni se tohoto 

výzkumu zúčastnit, také jsem sdělila jeho důvod. Oslovení potencionální 

účastníci výzkumu byli vstřícní, k participaci na výzkumu neměli žádné 

výhrady. Poté, co jsem získala jejich souhlas k účasti, předložila jsem jim 

(individuálně) informativní list čili informovaný souhlas v tištěné podobě. 

Snažila jsem se v něm mj. ošetřit etické otázky, zejména co se týká důvěrnosti 

a anonymizace osob výzkumu se účastnících. Proto jsem se informovaný 

souhlas snažila připravit tak, aby byl výstižný, jasný a poměrně stručný.
152

 

Zároveň jsem ale cítila, že přeci jen půjde o do jisté míry intimní sdělení, a to 

mě vedlo k citlivosti – tzn. v průběhu rozhovorů jsem usilovala o maximální 
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 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 17. 
147

 Používám pro účastníka výzkumu i tento pojem.  
148

 Srv. ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 160. 
149

 Ve sboru Českobratrské církve evangelické. Při rozhodování, komunitu které křesťanské 

protestantské tradice zvolím, nebylo na jeho počátku jednoznačné. Zvažovala jsem více 

denominací. 
150

 V celé své práci většinou pro zjednodušení (nikoliv z jiného důvodu) nerozepisují 

člen/členka, respondent/respondentka apod., ale používám v plurálu tato označení v maskulinu.  
151

 také z ekumenických setkání 
152

 Viz příloha. 
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vnímavost k respondentům s tím, že budu respektovat jejich míru otevřenosti. 

Všichni respondenti – nakolik jsem byla schopna zachytit – byli ve svých 

výpovědích vstřícní a otevření.
153

  

 K mým úvahám patřilo také rozmýšlení o formě poděkování respondentům 

za jejich ochotu se výzkumu zúčastnit. Nakonec jsem zvolila jako symbolické 

poděkování malý dárek v podobě sladkostí či drobné dekorace na stůl.  

 

1.3.2 Realizace a délka rozhovorů, charakteristika respondentů 

Celkem bylo realizováno pět rozhovorů, přičemž vzorek účastníků výzkumu 

tvořili dva muži a tři ženy. Všichni respondenti byli/jsou aktivními účastníky 

života jejich domovského sboru.
154

 Věk dotazovaných se pohyboval v rozmezí 

od zhruba třiceti let po raný seniorský věk (nezkoumala jsem jeho přesné 

určení). Rozhovory měly různý rozsah – nejkratší trval padesát pět minut, další 

dva šedesát, resp. sedmdesát pět minut, dva trvaly devadesát minut. Rozhovory 

se uskutečnily v nerušeném prostředí: tři v domácnostech respondentů, jednou 

tazatelky, jeden v prostorách kostela příslušného sboru a se souhlasem všech 

respondentů byly nahrávány. 

 

1.3.3 Transkripty a zveřejnění rozhovorů 
Účastníci výzkumu byli informováni, že nahrávky rozhovorů budou přepsány a 

bude z nich citováno v mé práci. Rozhovory jsou zachyceny v jejich syrové 

podobě (uvádím i nespisovné výrazy). V zájmu zachování anonymity nejsou 

uváděna jména respondentů, jsou jim v transkriptech rozhovorů přiřazena 

jména fiktivní
155

. Také jsou vynechána další jména osob a místní (zeměpisná) 

určení – jsou opisována příp. nahrazena obecnými pojmy (např. místní farář, 

tamní sbor apod.)
156

. Jsou pouze ponechány názvy křesťanských denominací, 

avšak bez určení místa.
157

 

 V citacích z transkriptů rozhovorů v textu této práce jsou provedeny 

minimální zásahy (přehození slovosledu apod.) v zájmu zachování plynulosti 

četby a srozumitelnosti
158

. Zároveň jsem se vypovídajících dotázala, zda 

souhlasí či nesouhlasí s uvedením celého transkriptu jakožto přílohy této 

                                                 
153

 Konečně – jak vyplynulo z rozhovoru s jednou z potencionálních respondentek - sdělila mi 

na moji otázku, zda by byla ochotna se výzkumu zúčastnit – že svá svědectví mi ráda poví, 

protože jde také o formu vyznání víry. Tak se mohou zkušenosti stát inspirací i pro čtenáře.. 
154

 Kritériem oslovování těch kterých potencionálních účastníků výzkumu byla jejich aktivní 

účast na životě sboru, jakožto předpokladu praktikované víry. Otázky choulostivosti hodnocení 

víry se dotýkám v kapitolce Svědectví víry v příbězích respondentů níže. Z důvodu zachování 

důvěrnosti neuvádím bližší určení sboru.  
155

 Na doporučení konzultantky, původně jsem uváděla obecné označení Respondentka 1 apod.  
156

 Detailněji viz Vysvětlivky k transkriptům rozhovorů – v příloze. 
157

 To nepovažuji pro respondenty za ohrožující z hlediska rizika odhalení jejich identity. 
158

 Na doporučení konzultantky. 
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práce.
159

 Někteří z účastníků vyslovili explicitně přání zachovat maximální 

anonymitu svého sdělení tak, aby nebyli identifikovatelní. Proto bude 

zveřejněn jako příloha práce v tištěné podobě – i po dohodě s vedoucím a 

konzultantkou – pouze jeden z transkriptů rozhovorů, se souhlasem 

respondenta. Dotyčný respondent, jehož rozhovor je v příloze uveden, si 

vyžádal transkript rozhovoru k přečtení, k jeho přepisu neměl žádné 

připomínky. Ostatní rozhovory zveřejněny nejsou, jsou v držení výzkumnice. 

 

1.3.4 Otázky v rozhovorech s respondenty 

Ačkoli jsem si připravila uvedený soubor otázek (v příloze), které k tomuto cíli 

měly vést, a ve valné většině jsem je využila, ponechávala jsem respondentům 

prostor k volným výpovědím a sdělením, a to v zájmu získat co nejplastičtější 

obraz jejich zkušeností a pojetí daného tématu.
160

 Kladla jsem samozřejmě také 

další doplňující otázky. U prvních dvou respondentů jsem před samotným 

zrealizováním rozhovoru stručně nastínila, čeho konkrétněji se budou otázky 

týkat, což oba přijali s povděkem. U ostatních respondentů tomu tak již nebylo, 

když jsem jim tuto možnost nabízela, vyslovili se, že ji nepovažují za 

nezbytnou.  

 Před samotným zrealizováním prvního z rozhovorů jsem zvažovala, že by 

mohl být „pilotní“, tzn., sloužil by k upřesnění dílčích témat, k formulování 

jednotlivých podotázek. Nakonec se však i tento první rozhovor stal pro svoji 

bohatost na získané údaje i rozsah plnohodnotnou součástí výzkumu. 

 Otázky do rozhovorů jsem se snažila připravit tak, aby odpovídaly mému 

rámcovému zájmu (viz výše) a také aby pokryly jeho důležité oblasti. Také, 

aby otázky korespondovaly s otázkami výzkumnými. Zároveň vycházely 

z mého prvotního předporozumění (majícím oporu v teoretické základně 

v pojetí biblického pojetí modlitby s ohledem na protestantskou, resp. 

evangelickou tradici)
161

, jelikož jedním ze záměrů výzkumu je také pokusit se 

porovnat v závěru práce východiska s praxí. Přesto však jsem nechtěla příliš 

předjímat veškeré možnosti v podobě témat, které by se v rozhovorech „měly“ 

                                                 
159

 V Informovaném souhlase, viz příloha. 
160

 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 164. 

Dotyční autoři třídí otázky do kategorií: otázky hlavní, navazující, nepřímé, dynamické a 

ukončovací. Moji osnovu pro rozhovor tvořily zejm. tzv. otázky hlavní, které jsou vyjádřeny 

uvedenými okruhy, a ostatní - hlavním podřízené - měly charakter někdy navazujících, 

nepřímých atd., nicméně dalšími otázkami přirozeně byly i otázky navazující, příp. dynamické.  
161

 Ono předporozumění s určitou mírou subjektivity je zákonité, vyhnout se jí zcela nelze. 

Moje zvažování ohledně toho, které otázky klást, (aby nebyly příliš návodné), a které nikoli, se 

bily s pochybnostmi typu – a neopomenu tak něco důležitého? Tato rizika výzkum nesl. Také 

je zde riziko přílišného ponoření do tématu, bez dostatečného odstupu, avšak přesto jsem o něj 

usilovala. 
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objevit; pro kvalitativní výzkum je právě typická indukce. Snažila jsem se 

v rámci možností vstupovat do rozhovorů s dostatečnou mírou otevřenosti. 

Rozhovory byly samozřejmě bohatší na vstupy obou – výzkumníka i 

respondenta; Také jsem požádala účastníky, zda by byli ochotni mi odpovědět i 

později na něco, na co by bylo třeba se dotázat. I zde byli účastníci vstřícní, 

když jsem některé z respondentů o doplnění posléze požádala; jejich výpovědi 

jsem o dodatečná sdělení doplnila. Šlo buď o sdělení písemnou formou nebo o 

ústní sdělení, opět zachycené na zvukovém nosiči a převedené do písemné 

podoby.  

 

2. Výsledky výzkumu 

2.1 Popis techniky otevřeného kódování 

První fází výzkumu byla analýza rozhovorů, a to prostřednictvím otevřeného 

kódování. Otevřené kódování je proces analýzy textu. Při něm je text 

(transkript rozhovoru) rozčleněn (rozbit) na jednotky, těmto jednotkám jsou 

přidělena jména – označení, nebo-li kódy.
162

 Otevřené kódování jsem 

prováděla technikou „papír a tužka“
163

, tzn. do trankriptu rozhovoru jsem 

vpisovala rukou ony kódy. Při volbě kódu jsem si nejčastěji kladla otázku – O 

co (zde) jde?
164

 Na základě kódů jsem pak vysledovala jednotlivé kategorie
165

. 

Z každého rozhovoru vyvstaly tak, jak jsou uvedeny v přehledu v následující 

tabulce
166

.  

 

 

2.2 Otevřené kódování – kategorie 

 
R1 Eva R2 Erik R3 Soňa R4 Zita R5 Igor 

Definice a cíl m. Definice m. 

 

Definice m. 

všeprovázející 

m. 

nasvícené 

jeviště 

Definice m. –

komplexnost 

Definice m. 

hodnota m.-

bohatství 

Důvody a 

impulzy pro m. 

Důvod m. 

/nečistota  

Vděčnost Bohu Vděčnost/postoj 

vděčnosti 

Tichá m. 

Mystika 

                                                 
162

 Srv. ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., tamtéž, s. 211. 
163

 Srv. ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., tamtéž, s. 213 
164

 STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J., Základy kvalitativního výzkumu, s. 44: tito autoři nabízejí 

podobné otázky: „Co to je? Co to reprezentuje?“  
165

 STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J., tamtéž, s. 45: „Kategorie mají určitý pojmový rozsah, 

který určuje, které skupiny pojmů neboli subkategorie spadají pod danou kategorii.“  
166

 V tabulce uvádím zkratky, R1 označuje prvního z respondentů apod., M./m. znamená 

modlitba, B. – Bůh, D. sv. – Duch svatý. 
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Bůh a m. Bůh/D. sv. a m. 

Ducha-plnost 

Bůh a m. Bible a m. Bůh 

Překážky 

m/podmínky m. 

Cíl m./ 

očekávání od 

m. 

Vztah důvěry Stáleprovázející 

m. – kdy se 

modlím 

Vzory 

modlitebníků 

Jakost modlitby Tajemství při 

m. 

Důvěrnost, 

konejšení 

Proces učení se 

modlit 

M. v její 

nevysvětlitelnosti 

Podoby m. Vnější 

podmínky pro 

m. 

M. ve dvojici-

vyznání a 

pokání 

M. s jinými 

věřícími, zpověď 

M. a vděčnost 

Přínos důsledky Přínos,důsledky 

m. 

Úžas nad B. 

dobrotou 

Důvěra při m. Opatrnost, 

nejistota při m. 

Funkce m. Inspirace k m. Půst-zazvonění 

k usebrání 

Půst a m. Půst jako 

sebezpytování 

Bible a m. Svědectví a 

služba druhých 

Modlitebníci 

napříč 

prostorem, 

časem 

Svědectví a 

vzory 

modlitebníků 

M. a Písmo 

Obsahy m. Obsahy m. Moje a B. vůle 

při m. 

M. Páně  M. Páně 

M. ve 

společenství -síť 

modlitebníků 

Sdílení 

modlitebních 

předmětů 

Kruh 

modlících se 

M. - průvodce 

krizí 

Překážky m.  

Ambivalentní 

vztah k m. při 

bohoslužbě 

M. při 

bohoslužbě 

M. při 

bohoslužbě 

M. při 

bohoslužbě – 

neuspokojení 

Nedostatečnost 

m. při 

bohoslužbě 

M. Páně M. Páně Půst při m. 

zazvonění 

k usebrání 

Dobré ráno Otče, 

Synu, Duchu sv. 

M. v písních  

Kázání a m. M. a nevěřící M. 

v nepřejícím 

prostředí 

M. a nepřející 

prostředí 

B. vůle na 

prvním místě /ne 

konkrétní prosby  

M. integruje M. a zázraky M. jako služba Tajemství při m.  Víra 

M. a půst Důvod m. - 

svítit a vonět 

Překážky m., 

podmínky pro 

m. 

Touha po 

blízkosti B., víra 

Vzory 

modlitebníků 

Vzory 

modlitebníků 

Půst a m. M. jako zápas 

v spolunesení 

břemen před B. 

M. spojuje já-

Bůh-lidé 

Neporozumění 

modlitbě v užším 

kruhu 

Děkování a 

chvála v m. 

M. ve službě Viset na Bohu 

-modlitba 

v jazyku 

Hmatatelnost 

modlitby 

Vyslyšení m. 

 Nedostatečnost 

víry při m. 

Obrácení 

se k Bohu 

skrze m. 

Vlastní 

podhodnocování 

se 

Ne nátlaku na 

Boha skrze m. 

 

 

  M. jako práce Vděčnost 
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2.3 Axiální a selektivní kódování  

Po otevřeném kódování a určení kategorií dochází v procesu k novému 

uspořádávání kategorií. To znamená, že kategorie jsou nově propojovány a 

dochází mezi nimi k vytváření vztahů, některé kategorie se stávají jiným 

nadřazené. Tato fáze kódování je označována jako kódování axiální, které 

zahrnuje
167

. K tomuto uspořádání jsem použila komponenty používaného 

schématu
168

 takto: jev, příčinné podmínky neboli kontext, intervenující 

podmínky a strategie jednání, následky. Na axiální kódování navazuje 

kódování selektivní, které však může prakticky probíhat téměř souběžně 

s kódováním axiálním. Při něm vybíráme jednu kategorii, která se ukazuje jako 

schopná se ke všem ostatním vztahovat či je do sebe pojmout. V mém 

zkoumání se jako centrální kategorie ukázala kategorie Přínos modlitby. Bližší 

pohled na vznik, popis kategorií přinese příslušná kapitola (Kategorie – jejich 

vznik, vztahy, popis).  

 

2.4 Postup při představování výsledků výzkumu 

Jednotlivé kategorie resp. podkategorie jsou v příslušných kapitolách či 

podkapitolách uvedeny shrnutím
169

 jejich teoretické stránky, kterou na 

patřičných místech připomínám a podle potřeby rozšiřuji. Tato úvodní shrnutí 

teoretických poznatků (předporozumění) pak slouží k dílčím diskusím, 

srovnáním a s dalšími podněty k nim, např. v podobě jiných výzkumů apod., 

nebo k dílčím shrnutím uváděných v textu kapitol. 

  

3. JEV 

Součástí předložení vlastních výsledků výzkumné sondy je představení 

základního předmětu výzkumné práce, jak jej chápou respondenti výzkumu. 

Předmětem zkoumání je jev a tím je pojetí modlitby jako takové.  

3.1 Vymezení modlitby 

Již v úvodu této práce jsem zmínila základní pojetí modlitby, opírající se o 

biblické svědectví, z něj vycházející. Připomenu či rozvinu některé její 

charakteristiky. Biblický slovník popisuje modlitbu jako „výraz osobní důvěry 

ze strany závislé, omezené, nedokonalé bytosti lidské k dokonalé, absolutní, 

                                                 
167

 STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J., Základy kvaliativního výzkumu, s. 70. „Soubor postupů, 

pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány novým způsobem, 

prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi.“ 
168

 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 85: 

autoři připomínají paradigmatický model tzv. zakotvené teorie Strausse a Corbinové. 
169

 Netýká se kapitol „Vzory a příklady modlitebníků“ a „Svědectví víry v příbězích 

respondentů“. 
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spravedlivé, dobrotivé a svaté bytosti Boží, uvědomění toho, že jest možné 

osobní obecenství s Bohem, které člověka pokořuje i povznáší, vnitřně 

obohacuje a vyzbrojuje k životu víry a činu (…) Jest modlitba uvědomělé 

spojení s Bohem, při čemž nestačí mechanicky pronášená nebo opakovaná 

slova, nýbrž je nutna vroucí účast vůle a citu.“
170

 Jde tak o uvědomělou 

oddanost Bohu a také o slovní vyjádření vlastních sdělení Bohu s postojem 

důvěry a poddanosti. Připomenuty byly také podoby modlitby podle jejich 

obsahu či účelu na děkovné, oslavné a prosebné či kající a taktéž další 

nezbytné podmínky modlitby – zejména pokora a upřímnost. 

 Všem respondentům mého výzkumu jsem na začátku rozhovoru položila 

otázku, nejčastěji formulovanou takto: Co pro tebe znamená modlitba, co si 

představíš, kdy se řekne modlitba? Respondenti modlitbu vykreslovali 

z různých úhlů právě v odpovědi na tuto otázku, ale její definování, vymezení 

se objevovala i v jiných částech rozhovorů.  

 Uvedené biblické pojetí modlitby v teoretické úvodní části této práce tvořilo 

i můj, předpoklad toho, co asi v odpovědích uslyším. Očekávala jsem, že 

odpovědi přinesou sdělení respondentů ve smyslu modlitby jako 

„zverbalizované důvěry“, resp. proseb o Boží pomoc. Co sdělili jednotliví 

respondenti, nyní předkládám:  

 První z aspektů, který se v odpovědích účastníků výzkumu objevoval, bylo 

pojetí modlitby jakožto chvíle přebývání s Bohem v jeho přítomnosti, jako o 

chvíli ztišení, spočinutí v Boží náruči, v bezpečném prostoru, jako o chvíli 

ticha, chvíli přinášející jim ulehčení, upokojení, potěšení, možnost 

důvěryplného svěření se Bohu laskavému i svatému zároveň. Objevily se i 

metafory modlitby v pojmech jako „domov“, „náruč“, „teplá deka“. 

  
Eva: „(…) že s ním, že s ním prostě je. Že s ním tráví nějakou prostě chvíli (...)“ 

1171 

Soňa: „(…) je to prostě takový jako ztišení se s Bohem a ta důvěra, že jsme 

s ním a že on je v nás a je to takový jako prodlívání … v jeho přítomnosti (…)“  

 T172: „Co se ti vybaví, když se řekne modlitba? Co to pro tebe … znamená?“ 

Zita: „Znamená … pro mě jistotu. Jedinou … skutečnou, kterou mám. A … 

domov, klid a pokoj. A často cejtim takovou náruč. Takže i takový bezpečí, 

objetí.“ 1 „…se cejtim… přijatá, v bezpečí, jakoby v teplý dece (…)“ 1 

 

Eva hovořila o modlitbě také jako o jakémsi stabilizačním prvku dne, znamená 

pro ni ukotvení: 

 

                                                 
170

 NOVOTNÝ, A., Biblický slovník, s. 441. 
171

 Číslovka 1 označuje číslo stránky příslušného transkriptu rozhovoru. Obdobně u všech 

dalších citací. 
172

 „T“ je označení pro tazatelku (výzkumnici) – tak i dále.  
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 Eva: „(…) je to pro mě … taková kotva … prostě začátek toho dne (…)“ 22 

.  

Respondenti ve svých výpovědích (výše) potvrzují ono pojetí modlitby jako 

vědomého vstupování do Boží blízkosti a přebývání v ní. Ačkoliv to přímo 

nesdělují, přesto je z jejich slov zřejmý aspekt důvěry v Boha, bez ní nedochází 

k takovému spočinutí a prožití bezpečí. Další aspekt či výraz modlitby je podle 

účastníků rozhovoru modlitba jako proces, který má jakési svoje fáze. Na 

začátku je uvědomění si potřebnosti či touha se k Bohu vztahovat, být v Jeho 

blízkosti, jelikož člověk věřící má jistá očekávání. Uvědomění pak v sobě 

zahrnuje i ono samotné „přistoupení“ k Bohu skrze vlastní rozhodnutí a čin k 

setkání s Ním.
173

 

           
 Eva: „…člověk nějak prostě před Pána Boha jako předstoupí (…)“ 1 

Eva: „…chvíle - jedním slovem asi - takovýho setkání s Pánem Bohem, který já 

jako aktivně vyvolám tím, že se prostě seberu a jdu se jako modlit, jo.“ 1 

Erik: „… nástroj přiblížení se k Bohu“ 1 „… se dokážu líp propojit s Tím 

nahoře…“ 1  

Igor: „Modlitba je nějakej způsob, jak navazovat vztah, komunikovat 

s Bohem…“ 15 

 

Samotný vstup do prostoru Božího působení je provázen jak důvěrou – pro 

Jeho milosrdenství, tak i bázní – pro Jeho svatost a s tím i vyjeveními toho, 

s čím k Pánu Bohu člověk přichází, co chce Bohu sdělit, s Ním komunikovat. 

Jakkoli popisovali respondenti modlitbu jako důvěryplné uspokojující 

spočinutí a jakési hluboké a naplňující spolubytí, pak dalším aspektem je 

uvědomění si rozdílnosti: na jedné straně mocný a pomáhající Bůh, na straně 

druhé člověk na Něm plně závislý. A mezi nimi vztah. Navíc je to Bůh, který je 

vševědoucí, není statický, ale dynamický, a nabízí člověku také možnost 

pohledu na sebe sama z Jeho perspektivy. To může být nepříjemné zejména 

tehdy, není-li na straně člověka ona důvěra v Boha plná. Přesto respondenti 

vypovídali, že modlitba je pro ně také chvílí, kdy vše, co člověk ukrývá a 

v sobě nosí, může Bohu odkrýt a nově si uvědomit Jeho samotného. 

 
Soňa: „… důvěryplné otevření se Bohu, vztahování se k Bohu, … si uvědomuju 

kdo on je, a co je pro mě.“ 1 

 Igor: „(…) modlitba je rozhodně otvírání se Bohu (…)“ 9  

Eva: „ (…) Pánu Bohu můžu vylít svý srdce (…)“ 8 „ (…) modlitba je 

vstupování na tenkej led, protože prostě když se člověk jde modlit, tak Pán Bůh 

může opravdu promluvit a může ukázat věci, který člověk nechce vidět, slyšet, 

… je to takový … opravdový odhalení.“ 20  
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 Jde tak o setkání člověka s Bohem, nebo Boha s člověkem? Budeme-li nahlížet na toto 

setkání jako rozhodnutí a čin ze strany člověka, můžeme jej snad nazvat „modlitbou zdola“.  
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Modlitbu respondenti také vymezovali jako chvíli slovního vyjádření toho, co 

mají na srdci, a chtějí o tom Bohu povědět, jak je nepřímo vyjádřeno 

v odpovědi Igora. 

  
 Igor: „(… )nejde o to jenom se vypovídat, Pánu Bohu něco říct (…)“ 1 

 

Nebo je slovní vyjádření doprovázeno emocemi: při hledání Božích cest, 

zejména v situacích silného neklidu – možná až rozčilení a pochybností, zda 

Bůh opravdu slyší lidské volání. Tak se vyjádřila Eva, když jsem se jí ptala, jak 

vnímá, když se nestane to, za co prosí, či co by očekávala. 

 
Eva: „ … člověk si někdy říká: ,Pane Bože, tak kde jsi?´ (...) Pane Bože, že ty 

vůbec jako to neslyšíš?´“ 17 

 

Takto představila svoji modlitbu – jako naléhavé volání Boha v situaci, kdy se 

za něco modlí dlouhodobě a nic z jejího pohledu se neděje. Také Erik vnímá 

modlitbu jako rozhovor s Bohem, ale má zkušenost, že právě při modlitbě – 

byť je pro něj také chvílí hledání Božích cest – dochází k nazření pravdy
174

.  
 

Erik: „… modlitba je rozhovor s Bohem, … nějakej nástroj pro poznávání Boží 

vůle, nějakej nástroj ke ztišení takovýmu, ve kterým přicházejí pravdy.“ 1 

„…když … mám nějaký dilema, (…) v tý modlitbě najednou pochopím, jak to 

mám udělat, (…) prostě vím, … co udělat (…)“ 1 
 

Tak dotyčný vyjádřil, že součástí takové modlitby je ztišení se –  to znamená 

pokoru i očekávání zároveň – a posléze přijetí něčeho nového, konkrétního 

impulzu pro své jednání. 
  

Dílčí shrnutí. Z výpovědí vyznívá, že modlitba je pro dotyčné průsečíkem 

minulosti, přítomnosti i budoucnosti, které sdílí s Bohem. Modlitbu chápou 

jako vztah. Jako vědomé přistoupení k Bohu v důvěře, v oddání se Jemu, jako 

komunikaci s Ním, ztišení, i očekávání a přijímání Jeho sdělení či odpovědí. 

Významným aspektem je pojetí modlitby v jejím rozměru bezpečného a 

ujišťujícího a upokojujícího prostoru, přebývání v Jeho objetí, chvíle 

bezpodmínečného přijetí Bohem. Tyto aspekty zároveň korespondují zejména 

s biblickým pojetím připomenutého výše, tedy modlitby jako vyjádřené osobní 
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 Tak sdělil i Igor v důsledku „tiché modlitby“ (o ní dále) toto: „Já se někdy modlím napřed 

slovně a pak je tam to ticho (…) a když se pak modlím, tak jakoby mě napadaj, nebo jako vidím 

ty věci takový čistší, nebo jak to říct, takový jasnější, a … právě po týdletý tichý modlitbě… mě 

vopravdu napadlo něco, co jsem vlastně věděl, ale furt jsem to nějak nevyhrabal … a teď jsem 

si řek´- no vlastně jo, todle by bylo potřeba.“ 11  
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důvěry v Boha, jako uvědomělého spojení skrze vůli i cit. Navíc širší biblické 

vymezení konkretizuje modlitbu s její funkci obohacující a vyzbrojující pro 

život víry. 

 Dílčí diskuse. Zajímavé je zjištění, že respondenti se k modlitbě 

nevyjadřovali primárně jako k prosbě, jako žádosti o pomoc s očekáváním 

výsledku – v podobě jejího vyslyšení. Samozřejmě, že i tato základní poloha 

(prosebné) modlitby byla takto respondenty charakterizována, a také se 

objevila ještě i v dalších souvislostech rozhovorů zařazených do dalších 

kategorií (např. u modlitby přímluvné – viz dále). Ani modlitbu explicitně 

nedefinovali jako adoraci, děkování. Tedy modlitba není vnímána respondenty 

tolik podle jejího obsahu sdělení na adresu Boha, ale spíše z hlediska účelu – 

v pojetí přínosu užitku z této chvíle v přítomnosti Boží pro sebe, posílení víry.  

 Významným aspektem modlitby v pojetí účastníků výzkumu je však také 

vědomí, že stojí před Bohem svatým, nárokujícím, což opět splývá s pojetím 

biblickým. Ostatně vesměs ve všech výpovědích je nějakým způsobem zmíněn 

Bůh. Z toho jasně vyznívá, že  velmi významně vnímaná je ona Boží mocnost.  

Další analýza výzkumu přinese také další aspekty modlitby a její přínos 

v životě účastníků výzkumu i druhých lidí, poodhalí také onu stránku 

konkrétních dopadů, které nejsou pouze  v onom duchovním prožitku, ale 

v praktické podobě – skutku lásky pro druhého. Avšak ono Douglasovo 

vědomě neoddělené vnímání láskyplných činů pro druhé je respondenty 

vnímáno jako důsledek modlitby, nikoli jako modlitba sama. Z definic či pojetí 

modlitby všech dotázaných zřetelně vyznívá jistota, důvěra v Boha i 

nepochybné vědomí, že vědí, o čem hovoří, když hovoří o modlitbě, vycházejí 

ze své důvěrné zkušenosti s Bohem.  

 Na víru, jakožto neoddělitelný předpoklad, inherentní součást modlitby, se 

chci zaměřit v další kapitolce, která se zabývá oním rámcem i kontextem 

výzkumu, stejně tak kontextem jednotlivých příběhů respondentů – života 

s modlitbou. 

 

3.2 Kontext  

Motto: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí 

věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ Žd 11,6 

 

Nezbytný předpoklad pro výzkum je vyjádřen tímto novozákonním textem 

z epištoly Židům 11,6, který hovoří o setkání člověka s Bohem, jež může mít 

podobu modlitby a je podmíněno vírou.  
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3.2.1 Svědectví víry v příbězích respondentů 

Hodnotit víru je choulostivé, přesto určitá vodítka pro ni mohou být určující: 

věřící jedinec se pravidelně a aktivně účastní života komunity věřících
175

. 

Jednou z otázek pokládanou účastníkům výzkumu byla také otázka týkající se 

geneze modlitby v jejich životě, resp. kdy poprvé se v životě setkali 

s modlitbou. Účastníci výzkumu tak v odpovědích na tuto otázku hovořili o 

zrodu víry ve svém životě. Někteří o něm hovořili více jako o ohraničeném 

okamžiku, někteří spíše jako o složitějším i déletrvajícím procesu. Také jsem 

pokládala otázku po společenství, tzn. křesťanské komunitě, do níž dotyční 

nějak patřili či postupně vrůstali, na niž také respondenti odpovídali a konečně 

hovořili v různých částech rozhovorů o svých zkušenostech víry, které od 

modlitby oddělit nelze. Tak různé části rozhovorů obsahovaly dílčí součásti 

odpovědí. Ty pak do určité míry vytvořily obrazy životních příběhů 

respondentů, které zde předkládám. (Obsažnější znění svědectví viz příloha.) 

Důvodem předložení příběhů je skutečnost, že se může skrze ně ukázat 

zřetelněji charakteristika dalších výpovědí i charakteristika každého 

z respondentů. Avšak může přinést pro výsledná zjištění i další poznatky. 

Zároveň   svědectví tvoří kontext výzkumu.  

 

 První respondentka Eva  

„No tak jako doma teda ne, že by se naši modlili. My jsme se rozhodně 

společně nemodlili. Dědeček se modlil před jídlem. Tak to je možná takovej 

začátek. (…) A potom, (…) když jsem nějak uvěřila, (…) já si nějak ani 

nepamatuju na nějaký svý první modlitby, no asi, jo, já jsem byla v takový 

úzkosti, takový úzkostný obrácení, abych nepřišla do pekla, a z takovejch 

existenciálních důvodů, to byly už pozitivnější důvody, jo (…) a já jsem se pak 

v patnácti obrátila (…) na konci prváku jsem se nechala pokřtít. (…) jsme 

potom byli v tom evangelickým sboru, tam jsem se vrátila přes nějaký ty 

letniční, …, protože to byli lidi, který mě jako řekli - …, že je potřeba Pána 

Ježíše do svýho života pozvat, a odevzdat mu svůj život, což v evangelický církvi 

ne tak často slyšíš, jo? To bylo hodně důležitý, (…) No a potom jsem se 

samozřejmě nějak modlila, (…)“ 

 

 Druhý respondent Erik 
„Moji rodiče jsou teda věřící, takže (…) jsme chodili prostě do kostela, takže 

normálně při bohoslužbách se modlí, takže to byla asi ta nejranější zkušenost. 

(…) jako a nejbrzčejší životní zkušenosti byly ve sboru. Prostě s farářkou, která 

tam vedla – teda tam farářovala, a ta jako (…) zapálenej člověk, a na ty mladý 

se soustředila, takže já jsem byl jeden, jeden z nich, že tam jako probíhaly různý 

kroužky (…) mládeže, snažila se nás vyučovat (...) i o modlitbě, (...) no, takže 
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 Viz výše, kap. 1.3.2 výzkumné části práce. 
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před těmi tábory ještě (…) takhle ta farářka. (…) ona byla jako u toho mýho 

duchovního zrodu, jako rozhodnutí (…).“ 

 

 Třetí respondentka Soňa 
„To bylo zcela jasný, …  já jsem chodila do skautu k metodistům, a i když ho 

pak zrušili, tak teda do takový nějaký dorostový mládeže, (…) tak opravdu jsem 

se jako ve čtrnácti letech obrátila, to bylo naprosto jako zásadní rozhodnutí, že 

chci jít za Pánem Bohem, (…), tak to jsem byla velice vděčná, že vlastně jsem 

byla právě nějak formovaná i těmito (…) denominacemi k tomu, že je to otázka 

rozhodnutí, skutečně jako závaznýho. A jsem ráda, že jsem to udělala, jako 

provedla jsem to v soukromí (…), ale právě v té Církvi bratrské a na těch 

různých setkáních (…) Takovej ten přechod, tak ten byl právě přes tu modlitbu, 

no.“ 

 

 Čtvrtá respondentka Zita 
„ (…) víra se nepraktikovala v naší rodině, (…) tím, že jsem četla (…) Káju 

Maříka, tak jsem tam četla, jak se Kája vroucně modlil. (…)  ta knížka je 

naivní, ale každopádně mě jako dítě ovlivnila v tý době hlubokýho komunismu 

(…) no, a pak asi už někdy na gymplu, to už se ke mně dostala nějaká 

literatura, nějaký lidi věřící, tak si myslím, že to už jsem se taky tak jako 

modlívala, (…)  ty věřící lidi přitahovali a zajímali, (…) no a potom vlastně 

jsem se pravidelně začala modlit, (…). Tak to jsem začala chodit do kostela, ale 

už před tím (…) četla nějaký knížky, třeba Dýku a kříž, … . Byl to takovej, (…) 

proces, (…), tak jsem to tak začala hltat, ale modlit nějak pravidelně jsem se 

začala vlastně až, až vlastně v zahraničí, když jsem začala docházet do 

církve…. vlastně to začalo až v tom zahraničí, …“ 

 

 Pátý respondent Igor 
„ (…) Já nejsem z věřící rodiny, přišli jsme do evangelickýho sboru jako do 

prvního kostela z ulice, zvenku, (…), a zhruba rok dva potom jsem byl pokřtěnej 

a můj kmotr, když jsem mu tenkrát říkal, že jako s tou modlitbou … mi to nějak 

moc nejde, … tak říkal: „to chce jenom votevřít tu hubu“. Za což jsem mu 

vděčnej (…) jsem asi navazoval nějakej vztah k Bohu, nebo něco, nějaký 

povědomí o Bohu, … a rozhodně to nebylo vědomý, a rozhodně to nebylo s tím 

vědomím, že teda se nějak otvírám Bohu, což bych teda dneska řek´, že 

modlitba je rozhodně otvírání se Bohu, tak tenkrát jsem to takle vůbec nevnímal 

(…) když jsem se nechal pokřtít, rok a půl poté, co jsme přišli do kostela, tak 

jsem tejden, čtrnáct dní potom - v křesťanským knihkupectví (…) jsem se tam 

koukal, jestli mně něco nepadne do voka. Byla tam taková drobnější paní, (…) 

ona vycejtila, že jsem nějakej rozpačitej nebo něco, tak se ptala, … já jsem 

říkal: ,No, víte, jsem byl před čtrnácti dny pokřtěnej.´ ,A to je moc hezký …a co 

by jako se mělo dít? Co jste jako čekal, nějaký fanfáry z nebe, nějaký houfy 

andělů z nebe, že tady budou? Ne. Čet´ jste Bibli? On řekl, že s váma bude, tak 

s váma je. Nečekejte nic.´ Já jsem jí za to hrozně vděčnej.“ 
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Svědectví vypovídají o cestě jednotlivých respondentů k jejich zakotvení ve 

víře. Při tomto ukotvování hraje svoji úlohu také modlitba, čili modlitba je 

spjata s životem víry. Ráda bych však nyní v souvislosti se zrodem víry a s tím 

spojeným životem s modlitbou respondentů soustředila pozornost na další části 

jejich svědectví. Těmi jsou výpovědi o tom, že pro respondenty jsou významné 

spíše uvědomované než neuvědomované, anebo také pozorované vzory těch, 

kteří byli a jsou kolem nich, od nichž přijímali nebo přijímají inspiraci pro svůj 

výraz modlitby.  

 

3.2.2 Vzory a příklady modlitebníků  

Tato kapitolka obsahuje specifickou kategorii, která je mostem mezi předchozí 

kapitolou a následující, tzn., připravuje půdu pro první hlavní kategorii
176

.  

 Víra jednotlivců se rodí díky svědectví víry dalších věřících. Komunita 

věřících pak (mj.)
 177

 nově uvěřivší svými příklady ovlivňuje. Tato pospolitost 

má různé podoby, stejně tak i respondenti svědčí o věřících
178

, kteří se stali či 

stále jsou jejich vzory modlících se. Uváděli pospolitost v její nejužší podobě, 

tj. jedince z řad rodinných příslušníků až po komunitu věřících napříč časy a 

prostorem. Buď s nimi jsou či byli v osobním kontaktu, nebo se s nimi setkali 

skrze zaznamenaná svědectví, literaturu, nebo v podobě jakýchsi metodických 

či katechetických pomůcek či konečně skrze zaznamenané modlitby.  

 Kategorie tak svým obsahem odpovídá na implicitní otázku Jak se učím 

modlitbě, jinými slovy Co utvářelo či utváří moji modlitební praxi. Odpovědi 

na tyto otázky vesměs úzce souvisely, někdy se i prolnuly s otázkami a 

odpověďmi týkající se geneze modlitby v jejich životě. 

Konkrétně Eva zmiňovala svého dědečka, který měl svoji rituální modlitbu 

před jídlem, Soňa s vděčností hodnotí pro sebe jako cenný příklad své modlící 

se maminky.
179

 

 
Eva: „… doma … ne, že by se naši modlili. … Dědeček se modlil před jídlem 

(…)“ 4 

Soňa: „ … to byla určitě důležitá věc, … že … se s náma maminka modlila 

(…)“ 1 
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 Váhala jsem, kam tuto kategorii zařadit, další možností bylo zasadit ji do kategorie 

Modlitba ve službě. Nakonec mi přišlo přijatelnější vložit ji právě sem, což jsem se snažila 

zdůvodnit a okomentovat v předchozích odstavcích. 
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 Považuji za důležité podotknout, že zde nezkoumám podmínky zrodu víry jedinců, ale roli 

modlitby v tomto procesu. Tzn., že se zde nyní nezabývám zvěstováním evangelia slovem, 

které je v protestantském prostředí tak zásadní a konstitutivní pro víru; více mi jde o 

evangelium zvěstované životem, o život víry, o projevy praktikované zbožnosti. 
178

 Kromě toho, že patří do konkrétní křesťanské komunity konkrétní denominace. 
179

 Soňa se i šířeji vyjádřila, co vše modlitby s maminkou v různých částech dne zahrnovaly - 

poděkování za věci uplynulé, předložení věci v blízké budoucnosti, modlitby za lidi, večerní 

modlitby jako součást sebereflexe. 
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Také Erik vyprávěl o modlitbách, jichž byl svědkem ve své rodině, které však 

byly spíše výjimečné anebo situační, ale v kontextu života členů rodiny. Tak 

například sdělil, že jeho matka se v modlitbě svěřovala Bohu před obávanou 

cestou autem. Erik také sám – poněkud s podivem – vypovídal, že se u nich 

doma nějak výrazně modlitba nepraktikovala
180

, spíše se četly křesťanské 

knihy (např. večer před spaním), přesto modlitba v rodině nějak implicitně 

přítomna byla, a projevila se explicitně např. v oné zátěžové situaci pro 

Erikovu matku:  

 
Erik: „No, občas se stalo, že třeba máma se bála cesty autem na chatu,… tak to 

se nějak krátce pomodlilo.“ 3 

 

(Erik také vyprávěl o rodinném rituálu zahrnujícím modlitby – o tom více 

v kapitole Já, člověk a modlitba, dále). Igor hovořil o vzorech z řad věřících ze 

sboru, v němž zakotvil, a kde také záhy začal sloužit. Stal se spolupracovníkem 

na křesťanských táborech pro děti, a inspirovaly jej a oslovovaly osobní 

modlitby vedoucích. Podobně oslovujícím svědectvím byly (a jsou) pro Evu 

modlitby řádových sester, které díky mnohahodinovým denním modlitbám 

podle ní vyzařují pokoj. A dodává shodně se Zitou, že ji k modlitbám 

inspirují
181

 svědectví jiných věřících, nebo také knihy či filmy s křesťanskou 

tematikou. 
 

Igor: „(…) hodně velká pomoc mi bylo, že jsme se dostali na tábor jako 

vedoucí, a tam jsem se hodně modlili jako zejména po ránu společně s těma 

vedoucíma.“ 1 „… jsem viděl, že ty lidi tu modlitbu berou (…) vážně (…) hodně 

osobně (…)“ 1  

Eva: „… pozoruju lidi, kteří se modlí (…) třeba kamarádky řádové sestry. Ty se 

modlí mnoho hodin denně, … a ono je to na nich vidět …“ 7 „… ony vyzařujou 

pokoj.“ 7 „… kdo mě ještě inspiruje k modlitbě – životopisy svatých.“ 18  

Zita: „ (…) mě inspirujou lidi, který obdivuju, věřící lidi svým životem ...“3182 

„Knížky a i (…) křesťanský filmy (…)“ 3 

 

                                                 
180

 Když v rozhovoru sdělil na moji otázku, zda se modlili doma: „Dost výjimečně, si 

pamatuju, no – možná, kupodivu …“ 3 
181

 Zde vzory poněkud splývají s další mojí otázkou respondentům – co tě inspiruje 

k modlitbám, jaké jsou impulzy pro tvoje modlitby. Tak odpovědi na moje otázky – po vzorech 

modlitebníků, a po genezi modlitby v životě respondentů – napomohly vynoření dvou 

(navzájem si blízkých) kategorií.  Viz také dále v 1. kategorii Důvod a cíl modlitby. 
182

 Zita také v jiné části rozhovoru hovořila o tom, jak se díky konkrétním lidem ve sborové 

modlitební skupince učila modlit se. (Viz Rozhovor R4 – Zita, s. 8.) Vzhledem k tomu, že ona 

výpověď zapadá do okruhu zkušeností modliteb v úzkém kruhu věřících, a cílila jsem otázkami 

k modlitbám ve společenství, zařadila jsem onu výpověď do kategorie Modlitba ve službě.  
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Uvedené příklady jsou svědectvími o původně bezděčném, ale i o záměrném a 

chtěném, motivujícím přijímání příkladů modlitebníků a o vlivu jiných věřících 

na vlastní modlitební praxi. Uvědoměle přijímané a často vyhledávané všemi 

respondenty jsou příklady a inspirace modlících se křesťanů z různých 

prostředí, denominací, napříč časem. Dokládají to také následující jejich 

sdělení:  

 Erik a Igor hovořili o konkrétním vedení k modlitbě skrze vyučování o ní – 

jednak v podobě systematické výuky (katecheze) vedené duchovní (farářkou) – 

tak Erik, nebo skrze metodickou pomůcku v podobě knihy, příp. i jiných knih, 

a to v případě Igora. 

 
 Erik: „(…) asi … nejranější … zkušenosti byly v mým původním sboru… s 

… farářkou, která tam … farářovala … jako zapálenej člověk na ty mladý se 

soustředila, … snažila se nás vyučovat i o modlitbě…“ 2,3  

Igor: „(…) Existuje trilogie Poustevník – Prorok – Mystik, a v tom prvním díle 

on má takovou strukturu modlitby, kterou já jsem tedy hodně přejal … na 

začátku nějaký to chválení, děkování (…) druhá část … prosby (…)“10 „(…) A 

nějak tak se ke mně začaly dostávat různý knížky (…) a postupně přes Jana od 

Kříže, Terezii, … Karel Saturia, Marek Orko Vácha, … jsem se dopracoval 

k tomu, že … je potřeba v tý modlitbě … ,tu hubu zavřít´ 183.“1,2 

 

Erik vnímal při vyučování k modlitbě také osobnost vyučující. Její opravdovost 

svědectví a pozornost věnovaná mladým lidem měly na něj jako velmi 

mladého člověka vliv. Igor pak vypovídal o dvou typech modlitby – modlitbě 

slovní, jejíž strukturu tvoří několik typů modliteb – děkovných, adoračních či 

prosebných a k ní mu pomáhá metodický návod
184

 a pak také hovořil o 

literatuře, která jej postupně dovedla k tiché modlitbě (více kap.  4.2.4). Z obou 

zdrojů přijímal pro sebe vodítka pro svoji modlitební praxi. Důvodem pro 

hledání podoby modlitby u Igora byla jakási vnitřní modlitební nouze, o níž 

vypovídal na více místech rozhovoru. Více je obsaženo v kategorii druhé, 

věnující se poznávání a vnímání Boha, a také v poslední kapitole Přínos 

modlitby versus co mi chybí. 

 Pro Soňu jsou důležité a přínosné staré modlitby křesťanů jiných časů a 

z jiných zemí; anebo texty modliteb z blíže nespecifikovaných knížek 

modliteb: pomáhají jí k trefnějšímu vyjádření vlastních prožitků či předmětů 

modliteb. Soňa si cení nadčasovosti témat takových osobních modliteb, jejich 

stálé aktuálnosti - i toho, že jsou pro svůj vyznavačský obsah dodnes 

nositelkami naděje. 

                                                 
183

 Na rozdíl od první rady svědka křtu dotyčnému, když mu svědek křtu na otázku, jak se 

modlit, sdělil – ,je potřeba tu hubu otevřít´. 
184

 O metodické pomůcce k modlitbám hovořil také Erik – zmiňoval pomůcku zvanou „Páter 

noster“ – blíže neurčenou. 
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Soňa: „… rozhodně mám ráda různé staré modlitby, (…) třeba i 

z cizojazyčného prostředí, … z Německa … nebo z Anglie, … a čtu si taky 

modlitby z knížky modliteb, protože mám pocit, že někdy vyjádřím to, co já bych 

slovy vyjádřit neuměla, … modlitby … třeba … ze sedmého století, … je v tom 

určitá naděje…“ 2 

 

V neposlední řadě může být motivací pro život s modlitbou kromě duchovní 

literatury také samotné slovo Boží vyjádřené zvěstí kázání (nemusí jít zcela o 

konkrétní vzor, ale o oslovující obsah zvěsti kázání konkrétního kazatele). 

Takto vyznává, jak je povzbuzován  literaturou i Biblí např. Erik: 

 
Erik: „… mně přijde hrozně dobrý číst nějaký duchovní knížky, který jako hází 

podněty a inspiraci … jsem si poslech nějaký čtyři kázání katolickýho faráře 

(…)“ 4   
 

Toto Erikovo vyjádření už vyjadřuje něco z toho, co vede věřícího 

k modlitbám v jeho životě a vlastně předznamenává první kategorii 

představenou dále v první kapitole.  

 

Dílčí diskuse a shrnutí. Dovolím si proto krátké ohlédnutí: respondenti svědčili 

o své víře a modlitbě v jejich počátcích a vyjadřovali svůj obdiv k těm, kdo je 

k modlitbě vedli, inspirovali či inspirují. Oni nositelé inspirace patří do 

komunity svědků víry, která je úzká i široká jak co do prostoru, tak co do času. 

Velmi nosným vzorem je modlící se rodič, spolubratr ve službě sboru, či jiná 

osoba v roli svědka víry: buď oslovují celkově svým životem víry nebo 

konkrétním návodem – praktickým návodem, jak při modlitbě postupovat. 

    Nabízí se zde však také otázka: výpovědi obsahují poměrně pestrou škálu 

vzorů modlitebníků či vyučujících modlitbě. S výjimkou zkušenosti Erika, 

který vzpomínal o modlitbě vyučující farářku, se neobjevila vysloveně 

výpověď, že by věřící byli vedeni či vyučováni systematicky ve svém sboru 

vyučování stran modlitby; proto se tedy inspirují – u některých vedle tradované 

modlitby v původní rodině – vně své domácí komunity. Z toho však vyplývá, 

že v případě vlastní potřeby budou dotyční čerpat z různých zdrojů, což se také 

evidentně děje. Sami respondenti tuto praxi přijímají pozitivně, jako 

obohacující, ne také zcela bez kritiky do vlastních řad. Co je k tomu vede, 

obsahují další kapitoly výzkumu – např. zjištění obsažená v podkategorii 

Tajemství při modlitbě. 

 Nyní již se soustředím na postupné představování hlavních kategorií, jak je 

výzkum odhalil a na jejich analýzu.  
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4. Kategorie – jejich vznik, vztahy, popis a analýza 

Po analýze rozhovorů a následném seskupování kódů do jednotlivých kategorií 

mi začaly postupně vystupovat určité okruhy témat kromě již výše 

uvedených
185

, které se staly nosnější než jiné. Všechny kategorie jsou uvedené 

v přehledu výše, (viz kap. 2.2. praktické části práce). První z nich, která přináší 

vlastní pojetí modlitby jednotlivými respondenty, již byla představena jako Jev. 

Dále jsem přestavila kategorii Vzory a příklady modlitebníků víry, která spojuje 

příběhy respondentů s hlavními kategoriemi. Ze všech vyvstalých kategorií pak 

v rámci axiálního kódování zřetelněji vystoupily čtyři, které se staly nadřazeny 

ostatním.    Jsou jimi: „Já, člověk - a modlitba“, „Vnímání a poznávání Boha“, 

„Modlitba ve službě“ a „Přínos modlitby versus co mi chybí“. Těmto čtyřem 

hlavním kategoriím jsou ostatní kategorie (podkategorie) podřazené. V rámci 

poslední fáze, tj. kódování selektivního, jsem při celkovém pohledu na 

výsledky výzkumu shledala, že všechny kategorie včetně čtyř hlavních se 

mohou podřadit kategorii jedné z nich, tou je Přínos modlitby. První z hlavních 

kategorií, která při výzkumu vyvstala a již představím, je kategorie, která se 

zaměřuje na lidský aspekt modlitby, neboli „já“, člověk. Tento pojem, toto 

označení použil respondent Igor, když jsme hovořili o překážkách modlitby, 

proto jsem tento in vivo kód
186

 použila i v názvu první hlavní kategorie. 

 

4.1 „JÁ“ ČLOVĚK A MODLITBA 

Při modlitbě se setkávají Bůh a člověk. Božím záměrem je být s člověkem 

v blízkém kontaktu, chceme-li, v obecenství. O tom svědčí již první kapitoly 

biblické knihy Genesis.  

 V rámci této kategorie se nejprve pokusím o pohled člověka ve světle 

některých aspektů biblické antropologie. 

 

4.1.1 Některé aspekty biblické antropologie 

Biblická víra hledí na člověka jako na Boží dílo, stvoření. Člověk byl stvořen 

k Božímu obrazu jako Imago Dei. (Gn 1,27a: „Bůh stvořil člověka, aby byl 

jeho obrazem“). Jinými slovy – významem tohoto Božího záměru s člověkem 

je skutečnost, že Bůh si přeje, aby byl člověk v Jeho blízkosti
187

. Ve vztahu 

                                                 
185

 Jev (modlitba), vzory a příklady modlitebníků, a kontext vyjádřený svědectvími – příběhy 

respondentů. 
186

 Označení pro „chytlavý“ výraz sdělený respondentem, viz STRAUSS, A., CORBINOVÁ, 

J., Základy kvalitativního výzkumu, s. 48. 
187

 To vyjadřuje sousloví „k našemu obrazu“, či „v našem obraze“, čili ve stínu Boha“ – srv. 

MILFAIT, R., Teologická etika, s. 70. PÖHLMANN, H. G. in Kompendium evangelické 

dogmatiky, s. 192 nahlíží člověka dnešní doby jako „imago Dei“ v jeho povolanosti Bohem (Iz 

43, 1c: „Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“).  
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k Bohu se tak člověk stává opravdovým člověkem. Pádem člověka však 

dochází k odklonu člověka od Boha i od plnosti lidského bytí, avšak díky 

nezměnitelnému Božímu záměru dává Bůh člověku příležitost znovu se k 

Němu přiblížit, a to skrze Ježíše Krista.
188

 Člověk je tedy stále Bohem 

oslovitelný, a je zván do vztahu důvěry s Ním, přátelskosti, ba i příbuznosti.
189

 

 Boží stvořitelský akt obsahuje i další tajemství: člověku je dána jeho 

Stvořitelem důstojnost. To vyjadřuje žalmista v Žalmu 8, 5nn: „Co je člověk, 

že na něho pamatuješ (…)? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, 

korunuješ ho slávou a důstojností (…)“. Člověk je Bohem vysoce ceněn, má 

tedy potenciál plného a důstojného lidství, které zahrnuje i jej přesahující 

vztažnost k Bohu. Díky Božímu oslovení vděčí člověk za možnost plnit svoje 

vznešené poslání. 

 Z biblické antropologie také lze odvodit pojetí člověka jako celistvé, 

mnohodimenzionální bytosti. Člověk je celistvý jako tělo (sarx), duše (nefeš) a 

duch (ruach) či srdce (lébáb).
190

 Adolf Novotný připomíná, že právě tělesná 

stránka člověka (sarx) je náchylná k slabosti, hříšnosti čili neposlušnosti vůči 

Bohu.
191

 Nový biblický slovník vidí totéž riziko v srdci člověka – vnitřní 

pohnutky k jednání člověka se rodí právě zde: srdce je místem volních, 

rozumových i citových aktivit
192

. Člověk, ač vykoupen, ač Bohu oddán, není 

prost náchylnosti k hříchu, stejně tak podlehnutí jakémukoli pokušení.
193

 

Otázkou je, jak s touto svojí stránkou bojuje a čí hlas nakonec poslechne
194

. O 

tom, že život víry je bojem víry, dokládá v epištole Římanům v 7. a v 8. 

kapitole apoštol Pavel.
195

  

 Tomuto tématu se věnuje J. B. Souček v exegetické studii o Ř 7,14-25 

nazvané Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
196

 Souček 

podotýká, že v těchto Pavlových kapitolách Římanům nejde o čistou 

antropologii, ale jde i o výklad toho, v čem spočívá spojení mezi zákonem a 

hříchem. Objasňuje, že svatý obsah zákona se střetává s nesvatým, zlým 

člověkem. Ač je ale tento zákon svatý, nemá  moc člověka dovést k činění 

                                                 
188

 Z hlediska evangelické (systematické) teologie jde o jedno z jejích nejústřednějších témat: 

téma milosti. Viz PÖHLMANN, G. H., Kompendium evangelické dogmatiky, s. 290-293; 

kapitolka Milost a spolupůsobení dává nahlédnout do této široké problematiky. Dotýká se také 

podílu člověka na této milosti i z hlediska jeho rozhodování se pro ni, s. 293.  
189

 Srv. MILFAIT, Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce, s. 76. 
190

 Nejde však o vyčerpávající antropologický pohled, z hlediska biblického je člověk vždy 

chápan ve vztahu k Bohu. Srv. NOVOTNÝ, A., Biblický slovník, s. 108 a 958. 
191

 NOVOTNÝ, A., tamtéž, s. 108. 
192

 Srv. DOUGLAS, J. D., Nový biblický slovník, s. 140. 
193

 Zde se projevuje také ono eschatologické napětí – již ano – „Dokonáno jest“ a zároveň ono 

„ještě ne“ – plnost nastane teprve na konci časů. 
194

 zda Boží, nebo pokušitelský 
195

 Důležitým novozákonním textem je ovšem také šestá kapitola Efezským, kde pisatel 

pojednává o duchovním boji – a to proti nadzemským duchovním silám zla.  
196

 SOUČEK, J. B., Teologické a exegetické studie, s. 242 – 249. 
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dobrého. Tím, kdo to dokáže, je sám Kristus. Jinými slovy: jde o střet dvou 

aiónů, časových period, které však do sebe vzájemně zasahují. Reprezentantem 

nového aiónu je Kristus, Spasitel, a tento aión představuje přítomnost a 

budoucnost. Pokud stavíme na vlastních stavech a výkonech ve smyslu Ř 7, 

prohráváme. Tato orientace vede k bezmoci a rozpolcenosti. Naopak hledíme-li 

ke Kristu, řadíme se ve víře a poslušnosti do nového šiku proti starému aiónu 

ve smyslu Ř 8. A právě v tomto ohledu nejde jen o střet dvou „mocností“ či 

časových period, ale právě o křesťanský zápas.
197

 

 Následující kapitolky tak dávají nahlédnout na ono „já“ jednak v jeho 

křehkosti a ohrozitelnosti, ve chvílích, kdy se věřící chtějí, nebo kdy „by se 

měli jít“ modlit, a když méně úspěšně čelí překážkám, ale také ve chvílích, kdy 

jednají v souladu s Božím záměrem a ve víře.  

 

4.1.2 Boj s překážkami modlitby: nedostatek disciplíny a pokory 

Respondenti výzkumu hovořili o překážkách, které jim brání se modlit, a to 

v odpovědích na tuto moji otázku. Avšak hovořili o překážkách modlitby i 

v jiných souvislostech, aniž bych se jich přímo ptala. Častou bariérou modlitby 

u respondentů je vlastní vůle nebo spíše nevůle se odhodlat k modlitbě a modlit 

se. Konkretizovali i další příčiny. Eva pojmenovává jednak vlastní neschopnost 

zorganizovat si čas pro modlitbu a   nesoustředěnost. Na moji otázku, Co by ti 

chybělo, kdyby ses nemodlila, odpovídala obšírněji, což vypovědělo o tom, jak 

konstitutivní pro její život modlitba je, a následovalo její sdělení o její 

současné modlitební situaci:  

 
Eva: „ (…) jsem dost podmodlená“ 2 „(…) že si to nezorganizuju,… abych 

měla času dost.“ 2  

 

A hned v úvodu na moji otázku – co si pod modlitbou představuješ, 

odpověděla mimo jiné: 

 
Eva „Tím nechci říct, … že bych byla vždycky soustředěná (…) ta ukázněnost 

při tý modlitbě …      s tím mám někdy problém.“ 1  

 

Důsledkem takového nedostatečného odhodlání k modlitbě, neukázněnosti, je 

podle Evy „podmodlenost“. Ještě i na jiném místě rozhovoru srovnává tuto 

situaci s jinými situacemi, kdy je její modlitební život, anebo i jiných lidí
198

, 

intenzivnější. Tuto slabinu v podobě odkládání času pro modlitbu u sebe 

                                                 
197

 SOUČEK, J. B., tamtéž s. 246. 
198

 „Já nejsem velkej modlitebník …, to já znám jiný (…)“ 17 Toto Eva zmiňuje v souvislosti 

s očekáváním, jak na vyslovené prosby, přímluvy Bůh odpoví. 
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vyhodnocuje i další respondent, Igor, když jako hlavní příčinu oddalování času 

pro Boha, uvádí sám sebe.   

 
 Na moji otázku: 

 T: „ … co ti třeba překáží se modlit?“ 

 odpovídá:  

Igor: „Já.“ (Smích) „ … Přijdu z práce a říkám si, měl bych se pomodlit. 

Umeju nádobí. Měl bych  se pomodlit. Hodím prádlo do pračky ….“ 12 

 

Dotyčný ví, co je důležité, co je priorita, zná hodnotu modlitby. Avšak jiné 

starosti typu běžných domácích prací jej od jeho úmyslu odvádějí. Ví, že 

modlit se vyžaduje rozhodnost: všeho nechat a jít. Také Zita má problém 

oprostit se od rozptylujících vlivů a soustředit se k modlitbě: 

 
Zita: „No, tak já prostě mám problémy se soustředěním, to pro mě nejobtížnější 

je, se soustředit.“ 10 

 

Zkušenost účastníků výzkumu není nepodobná zkušenosti Ježíšových 

učedníků. Ve chvíli pro jejich Mistra z nejtěžších, zklamali. Ježíš k jejich 

slabosti sděluje: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je 

odhodlán, ale tělo slabé.“ (Mt 26, 41).  

 Svoji zkušenost s neochotou se jít modlit, když Bůh zve a volá, popisuje 

také Penelope Olive
199

. Zmiňuje, že měla problém s neuzdravenými 

vzpomínkami a že se jí nechtělo se s nimi vypořádat – skrze modlitbu. Popisuje 

svoje smlouvání s Bohem, i to, že Boží volání zpět k modlitbě bylo silné a 

neustávající. Až nakonec před Bohem rezignuje a říká, „Tak dobře, Pane!“
200

  

Dalším druhem překážek, o nichž respondenti hovořili, je otázka upřímnosti, 

resp. ochoty přiznat svá selhání před Bohem, odkrýt je.  

 
Eva: „No pravdivost při modlitbě - to je ... někdy velká překážka modlitby, že 

člověk předstírá něco před Bohem, nebo před sebou, nebo obojí, někdy vědomě, 

… někdy nevědomě (…)“ 8 

 

Eva vypovídá, že umět a chtít si přiznat před Bohem svoje nepravdivé postoje 

může být nepříjemné, avšak ví, že Boha ošálit nelze. Jednou z významných 

překážek modlitby je zloba na druhého člověka nebo neodpuštění, o něm 

                                                 
199

 OLIVE, Penelope, Models for Healing Prayer in Spiritual Direction, The Healing Ministry 

of Jesus; the Passion of Christ; the Consecration, s. 25. Autorka článku se jako duchovní a 

ředitelka v Ignatian Spirituality Centre in Montreal věnuje službě uzdravení skrze modlitbu, 

mj. o své sužbě přednáší, vede vzdělávací programy pro studenty aj. Tamtéž s. 26. 
200

 OLIVE, P., tamtéž, s. 25. 
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hovoří také evangelium (srv Mk 11, 25). S touto překážkou má svoje 

zkušenosti Soňa. 

  
 T: „Jsou nějaký překážky, který ti někdy brání se modlit?“ 

Soňa: „(…) to není zrovna … startovací pozice (…), když se člověk rozzlobí … 

víc, než by měl, a potom se chce modlit, (…) nebo po nějakých problémech 

s někým, kde (…) není … to snadný třeba hned odpustit (… nebo … prostě 

nějakej hřích (…)“ 5  

 

Ví, že bez náležité pokory a přiznání vlastní slabosti
201

 a odpuštění (druhému 

člověku) nelze hovořit o modlitbě.  

 Naopak Zita zná problém opačný, a to s podhodnocováním sebe sama
202

 

Vyprávěla o genezi modlitby ve svém životě, a přitom sama zmínila, co je či 

bývá překážkou její modlitby. Zná postoj vycházející z pocitu jakési falešné 

„pokory“, srovnávání se s druhými, který jí zabraňuje odvážit se modlit, buď 

samostatně anebo při chvílích společných modliteb s dalšími věřícími: 

 
Zita: „(…) a vlastně hlavní problém byl, že jsem měla vždycky … pocit, že 

nikdy nebudu jako oni, …, ale to souvisí asi s nějakým sebepojetím ... Takže to 

bylo pro mě takovou … překážkou.“ 4  

 

U Zity je zjevné, jak důležité je přijmout se ve své jedinečnosti a s Bohem 

darovanou důstojností člověku, a jak takové nepřijetí ztěžuje život, život víry. 

Konečně Eva také přiznává svoji nedisciplinovanost, když se má modlit 

s Písmem, což je v jejím komunitním závazku. Vysvětluje, že tento způsob 

modlitby zanedbává, a sděluje, že jí chybí právě čas k hlubšímu ponoření se do 

hloubky textu. 

 
Eva: „ (…) v tý komunitě … my to máme i v závazku, že já bych se měla modlit 

s Písmem (...).“ 3 „ Což jako někdy činím, ale právě teď dost zřídka …, protože 

to už opravdu - já jsem taková pomalá, takže … to už chce opravdu čas, (…) 

abych do toho textu jako pronikla a abych se s tím textem nějak mohla 

modlit…“ 3 

 

Veličině času se však více věnuje další podkapitola, obsahující kategorii Čas 

pro modlitbu.  

 Nakonec se vrátím ještě jednou obloukem k překážce nedostatečného 

soustředění k modlitbě. Kromě Evy a Zity, jak již bylo popsáno výše, ví to této 

překážce modlitby také respondent Erik. Hovořil o tom v souvislosti 

s ujasňováním si – před Bohem – pochopení, jak v životních situacích jednat. 

                                                 
201

 Samotné vyznání hříchu je kající modlitbou, a ta je v takovém případě namístě. 
202

 Tehdy, když věřící jedinec nepřijímá sebe tak, jak jej přijímá Bůh – viz Ž 8. 
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O tom, že potřebuje k soustředění na modlitbu klid a nerušený prostor, přičemž 

hovořil o nerušeném prostoru k modlitbě jako o chvíli, kdy lépe nachází 

spojení s Bohem.  

 
Erik: „(…) tak si takzvaně zalezu do toho svého pokojíčku, (…) a zavřu za 

sebou dveře (…), snáz se mi jako soustředí, no.“ 1  

 

Erik tak sděluje, že nad touto překážkou, která je spíše vnějšího druhu, vítězí 

tím, že odchází na tiché místo, oddělené místo. O podobné praxi čteme 

v evangeliu. Sám Ježíš Nazaretský potřeboval chvíle soustředění, oddělit se od 

všeho kolem sebe a věnovat čas Bohu. Např. u Marka 1, 35 stojí: „Časně ráno, 

ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.“ 

 Modlitba v pokojíku je obrazem modlitby soukromé, neokázalé, která má 

ale zjevné dopady. V teoretické části jsem zmínila také ony souvislosti, jak je 

chápala pozdější pietistická tradice, která se zdá být do určité míry vlastní 

všem respondentům. Všichni cení modlitbu vysoko. Právě důraz na bohatý 

modlitební život je pro tuto tradici typický. Vysloveně o modlitbě v pokojíčku 

hovořil respondent Erik (viz výše), ale i další výpovědi respondentů o ní 

svědčí. Vlastně o ní respondenti hovořili právě v souvislosti s časem 

věnovaným modlitbě – viz dále.  

 

Dílčí shrnutí a diskuse. Shrnu-li uvedené zkušenosti respondentů, pak je 

zřejmé, že svědčí o tom, že dotyční mohou poznávat a poznávají sami sebe, 

v oné lidské křehkosti a slabostech. Slabost vlastního já ve chvílích, kdy mají 

možnost v modlitbě být s Bohem, přiznávají účastníci výzkumu v několika 

podobách: nedisciplinovanosti v zorganizování času a rozhodnutí se pro 

(chtěnou) prioritu, neupřímnosti před sebou i před Bohem, hříchu, neodpuštění 

či falešné pokory, oddělení se fyzicky či vnitřně od rušivých vlivů. Ve světle 

výše zmíněné Součkovy exegetické studie se – zdá se – zde projevuje onen 

zápas: buď se dotyční přikloní k požadavkům „zákona“, jakéhosi pravidla 

vyžadujícího jeho dodržení, vyjádřeného oním „měl/a bych“, který nekončívá 

slavně, proto, že zákon ani vlastní síly nestačí. Anebo se opírají o Krista a 

upřednostní Jej samého. Tehdy se vítězství nad vlastním já stává skutečností. 

Neušetřena takového zápasu nebyla ani (taková) služebnice jako výše zmíněná 

Penelope Olive, ačkoliv byla svědkem mnohých Božích uzdravujících zásahů 

skrze modlitbu, když se Bůh přiznal k její službě, sama bojoval se svojí 

slabostí v podobě nevole či liknavosti při uzdravování vlastního nitra 

(vzpomínek) před Bohem. Domnívám se, že ačkoliv člověk přemáhá nechuť a 

odkládá modlitbu z různých důvodů, přesto ví, že bude muset vynaložit i jisté 

úsilí zabojovat sama se sebou. Konečně, veškeré zkušenosti, kdy u dotyčných 
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převáží příklon k Boží výzvě, jsou příkladem Boží milosti podpírající a 

zachraňující člověka.
203

  

 Významnou překážkou modlitby, o níž hovoří Písmo, je neochota odpustit, 

anebo karikatura modlitby, kdy stojí na straně modlitebníka na prvním místě 

přetvářka. Nic z toho před Bohem neobstojí. Tyto problémy připomněly 

některé z respondentek. Jejich upřímné vyznání v rozhovoru se mnou 

poukazuje na jejich schopnost sebereflexe, i před Bohem, tedy schopnost 

pokání – postoje pokory, jakožto předpokladu modlitby.  

 Svědectví účastníků výzkumu vypovídající o jejich tu úspěšnějších, tu méně 

úspěšných bojích tedy dokládají, že tento boj jen ne-prohrávají. Konečně, celý 

výzkum by nevznikl, kdyby jejich „prohry zvítězily“. 

 

4.1.3 Čas pro modlitbu / kdy věnuji modlitbě čas  

Věnovat modlitbě čas je v rukou věřícího.  Čas tedy je možné modlitbě si 

zvolit, anebo čas může být modlitbě určen
204

, avšak i zde se dotyčný 

rozhoduje, zda do takto připravené možnosti „vstoupí“. Jde tedy o volbu
205

: 

buď příležitost využít, anebo ji pro nedisciplinovanost, případně z jiných 

důvodů, propásnout. 

 Biblická tradice připomíná na některých místech části dne, kdy se zpravidla 

věřící modlili.
206

 Posléze v průběhu křesťanské tradice vznikly pomůcky, příp. 

modlitební průvodci dnem, rokem
207

. Tak může praxe dnešních křesťanů, a 

tedy i respondentů mého výzkumu, odrážet ohlasy takových tradic (zde spíše 

tradice biblické). Avšak – nakolik může jít o ohlas tradice a nakolik jde o 

jakýsi přirozený rytmus života spojený s životem víry s modlitbou, je vlastně 

nejasné, a asi ne zcela důležité po formální stránce.  

 Respondenti hovořili o tom, že se ponejvíce modlí pravidelně v době ranní, 

večerní a všichni pak i v průběhu dne. Erikova denní praxe je poněkud odlišná 

od ostatních: 

 
Erik:  „(…) třeba (…) mám dvě hodiny doma nějak čas, místo, abych jako 

hodinu a půl byl na počítači, tak část z toho vyhradím na modlitbu, …, mám 

tendenci (…) se bát … stereotypu, takže když je to pokaždý jako v jinou část 

                                                 
203

 PÖHLMAN, H. G., Kompendium evangelické dogmatiky, s. 292. 
204

 Nejzřetelněji např. při bohoslužbách – o tom více v kapitole 3. Anebo může být čas 

k modlitbě vnímán např. jako jaksi přirozeně učený každodenností, tj. v každém časovém 

úseku dne – viz dále. 
205

 Opět je zde možno na tento boj pohlížet jako na boj křesťana – zda se přikloní k starému 

aiónu, nebo se přikloní k novému, ke Kristu a jeho moci – dle pojetí J. B. Součka. – viz výše. 
206

 Srv. úvodní teoretická část  kap. 1.4.1. 
207

 Viz tamtéž.  
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dne, tak mně to pomáhá (…) nezatvrdnout.“ 2 „(...) se mně neosvědčilo … se 

modlit před spaním, (…) před to ještě …vmáčknout… tu modlitbu.“208 6 

 

Pro Erika je představa pevně stanovených časových ohraničení omezující, 

naopak časová volnost pro modlitbu a nepovinnosti se modlit jaksi „na povel“ 

– např. i večer před spaním –  má pro něj punc pravé modlitby – chrání se proti 

rutině, jakémusi nežádoucímu ztuhnutí, chceme-li, zkostnatění. Pozoruhodná je 

skutečnost, že je schopen disciplíny a kázně – namísto nedůležité činnosti 

upřednostní čas strávený v modlitbách s Bohem.  

 Pro ostatní dotazované je jakousi výzvou i pomůckou časová struktura dne, 

modlí se vesměs pravidelně ráno, večer, během dne, výjimečně v noci. Jindy 

pro ně není kritériem denní doba, ale činnost, s níž modlitbu spojují. Ze 

svědectví respondentů je zřejmé, že dávají různý akcent na to, v které části dne 

se modlitbě věnují intenzivněji a naopak. Někdy zmiňují, že je pro ně modlitba 

rituálem.
209

 Eva se při objasňování svého vztahu k modlitbě a jejího definování 

vyjadřovala i k pravidelnosti svých modliteb. 

 
Eva: „ (…) často je to pro mě … rituál (…)210. Ale snažím se modlit se ráno a 

… večer, a … samozřejmě ve dne někdy se modlím,… když třeba jedu211 … jako 

… přímluvu …, anebo že prostě Pánu Bohu něco řeknu … a potřebuju to s ním 

jako sdílet  (…) ráno … ten den nějak svěřuju.“ 1 „… modlitba … večer … má 

… charakter … ohlédnutí se za … dnem.“ 2 

 

Ačkoliv je pro Evu modlitba rituálem, je pro ni modlitba kdykoli během dne 

jakousi přirozenou „konverzací“ s Bohem, časem pro sdílení různých 

záležitostí s Ním. Také je připravena se podle potřeby, tzn. i během dne, 

například když cestuje, přimlouvat v modlitbě za druhé. Při večerní modlitbě se 

ohlíží za prožitým dnem před Bohem, je tedy v tu dobu pro ni modlitba reflexí 

dne. Také Soňa považuje večerní modlitbu pro svoji modlitební praxi za 

nejdůležitější, naproti tomu ráno Bohu děkuje a předkládá to, co se děje. 

Podobně jako Eva, se modlí během dne, spontánně, při jakékoli činnosti, např. 

při jízdě dopravními prostředky a považuje takovou modlitbu za samozřejmou, 

                                                 
208

 A pokračuje: „ … protože když je ten čas jako vyhrazenej pro tu modlitbu, tak automaticky 

pro mě je to nějak hodnotnější, významnější…“ 6 
209

 Vnesení tohoto pojmu do rozhovorů nebylo jednoznačně buď na straně tazatelky nebo 

respondentů. Při  rozhovoru s Evou k tomuto došlo proto, že před samotnou realizací 

rozhovoru jsem ji seznámila ve stručnosti, čeho se budou otázky týkat, přičemž  modlitba jako 

rituál byla také nastíněna; nicméně jsem ji explicitně v rozhovoru již neuvedla. Nicméně Eva 

pojem rituál dále používala.  
210

 Výpověď pokračuje: „ne že … teď odříkám pět otčenášů. Samozřejmě ne, že.“ 2 
211

 Respondentka na tomto místě nedopověděla. kam jede, avšak bylo zcela zřejmé, že jde o 

činnost během dne. 
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nedílnou součást svého života. Navíc však připomíná pravidelnou modlitbu 

v podobě děkování před jídlem. A dokonce hovoří i o modlitbě noční. 

 
Soňa: „(…) probudím se někdy v noci … a beru to jako čas … k modlitbě; a 

ráno … je to takový neformální … děkování … a … předložení těch konkrétních 

věcí, (…) jako běžná součást … života rodiny poděkování před jídlem, ale … 

nejdůležitější … večerní modlitby (…), ale když (…) čekám na zastávce, nebo 

prostě jedu autobusem, tak … přirozeně člověk do té modlitby … zapadne …“ 1 

 

Velmi podobně vyznívá svědectví Zity: také se modlí ráno – i když krátce
212

, 

večerní modlitbu považuje za stěžejní modlitbu dne, oceňuje, když je 

v příhodném prostředí – z hlediska času, bez stresu; modlí se, když během dne 

všelijak cestuje, dokonce určitý typ cestování – uvádí jízdu na kole – má 

spojený s modlitbou děkovnou. Konečně Igor – ten využívá k modlitbě 

všechny části dne, nejvíce času pak věnuje modlitbě během dne.
213

 

 
Zita: „Během dne to není pravidelný, když třeba jdu pěšky do práce, tak se 

modlím, když jedu na kole, tak děkuju, a když vstávám, tak se modlím krátce a 

rychle…“ 7 „No a večer se modlím hodně … ráda se modlím na chalupě, tam 

na to mám klid…“ 7 

Igor: „ (…) ráno se modlím jenom relativně krátce, … A když pak přijdu 

z práce, tak se modlím (…) večer před spaním – to už jsem spíš unavenej, a 

někdy se to povede, ale většinou je to jenom takový: Díky, Bože, za tento den, a 

už spím.“ 11 

  

Ve výpovědích (a do určité míry i v mých otázkách – viz pozn. výše) se objevil 

pojem rituál 
214

. V kontextu mého výzkumu hraje ona rituálnost u jedince roli 

spíše z hlediska psychologického. Wikipedie uvádí: „Z pohledu psychologie je 

nicméně rituálem každé jednání člověka, které vykazuje stereotypní opakování 

a je založeno na předem daných pravidlech.“ Ze svědectví také vyplývá, že 

v tomto ohledu mají modlitby opravdu charakter rituální. Příkladem rituálu 

sdíleného, tedy rituálu z pohledu sociologického, resp. religionistického, může 

být ona zmíněná společná modlitba v rodině Soni před jídlem a pak následující 

rodinný rituál, o němž vyprávěl Erik:  

 
Erik: „… tak jako na Vánoce jdeme na procházku jako celá rodina, … teďka už 

se nás moc nesejde, ale tradice u nás je, že na Štědrej den jdeme všichni ke 

kapličce, což je nějaká dvoukilometrová procházka, tam se jako pomodlíme a 

                                                 
212

 Zajímavé bylo její sdělení o ranní modlitbě, kdy vyprávěla, že při nedostatku času modlitbu 

uvádí těmito slovy: „Dobré ráno Otče, Synu, Duchu svatý…“ 7 
213

 O tom i např. v další části – např. kategorie Tajemství při modlitbě. 
214

 Není cílem se do šířky tomuto tématu věnovat, jen v náznacích zmíním některé autory, kteří 

se otázkou zabývají. 
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jdeme zpátky, přitom zpíváme nějaký písničky. A to je v podstatě takovej jedinej 

pravidelnej modlitební program za celej rok.“ 3 

Zajímavé je, že ač tentýž respondent nemá rád čas určený k modlitbě, v tomto 

případě je tradiční rodinný rituál zřejmě i pro něj vítaným prvkem vánočních 

svátků a vzhledem k ne-častému jeho opakování  nemusí být rizikem nějaké 

zatvrdnutí. Svoji roli zde může hrát také nevšednost a sváteční charakter 

chvíle. A také společně sdílený prožitek, který má svoji emocionální, stmelující 

i rodinu i víru utvrzující sílu. (Anebo i jistota, že „rituál nebude vyprázdněn“, 

pramenící ze znalosti členů rodiny a jejich víry.) Zde mohu odkázat na  pojetí 

rituálu, který předkládá Todd Nicholas Fuist.
 215

  

Rozměry rituálu v jeho dimenzích duševní, společenské, duchovní i tělesné – zejména po 

neštěstích, připomíná  B. Baštecká. V rámci společenství plní rituál funkci spojující a 

uklidňující
216

. Je tedy pro člověka nástrojem k (znovu) ukotvení,  a to zvláště ve chvílích či 

v situacích ztráty půdy pod nohama, jak míní T. Landová.
217

 

 

Shrnutí a dílčí diskuse. Biblický pohled na čas pro modlitbu představený 

v úvodu této práce se zaměřuje zejména na příklady „dobré praxe“ v podání 

Daniele nebo Ježíše. Danielovy modlitby zasazené v rytmu dne mají hluboce 

vyznavačský charakter – tehdy šlo o přiznání se k Bohu živému, mocnému, na 

rozdíl od vztahování se k „mrtvým modlám“ (srv. např. Da 3,8nn). Avšak ranní 

modlitba – Danielova – velmi souzní s – v evangeliích vícekrát zmiňovanou – 

ranní dobou pro modlitbu Ježíše. Ježíš byl ve velmi úzkém spojení se svým 

nebeským Otcem – tak to vyjádřil např. u hrobu Lazarova – „vím, že mě 

vždycky slyšíš.“ (J 11, 41b-41a). Tato Jeho propojenost s Otcem se projevovala 

ve stálé pohotovosti k modlitbám, jejímž ovocem je schopnost poznat, kdy je 

čas zasáhnout – tak právě v onom případě krizových situací v životě druhých 

lidí. Také je propojenost s Otcem jakýmsi samozřejmým předpokladem – 

modlit se za sebe sama, např. v úzkostech v Getsemane. Ona obsahová a 

kvalitativní stránka modlitby v případě obou zmiňovaných biblických svědků 

převažuje nad její stránkou formální, kterou lze nahlížet v onom časovém 

rámci.  

 Z výpovědí respondentů mého výzkumu v odpovědi na otázku – kdy se 

modlit – vyplývá, že vztahová stránka modlitby, nasměrování k Bohu v důvěře 
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 FUIST, Todd Nicholas: „Talking to God Among a Cloud of Witness: Collective Prayer as a 

Meaningful Performance “, s. 525: autor předkládá rituál v pojetích (např. sociologických, 

religionistických) různých autorů. Jakýmsi souhrnem hlavních aspektů těchto pojetí se zdají 

být následující funkce rituálu: funkce stmelující, funkce vedoucí k rozvoji a posilování 

vzájemných vztahů, také vztahu k Bohu. Významnou roli hraje jeho emocionální náboj - 

sdílení emocí - a také jeho časový rozměr - děje se v pro něj vyčleněném, ohraničeném čase.  
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 BAŠTECKÁ, B., Psychosociální krizová spolupráce, s. 21 a 22. 
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 Srv. také LANDOVÁ, T., Rituály v moderní době, jejich místo v praktické teologii a 

doporučení pro jejich přípravu, ETF UK Pha 2015 – přednáška pro studenty Diakoniky, ss 3-4. 
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vede k modlitbě jako přirozené součásti jejich života vlastně celodenně. Čas 

pro modlitbu se pro  respondenty stává spíše časovým úsekem ve smyslu 

příležitosti/příležitostí ke sdílení svých životních situací, událostí s Bohem: 

buď Mu chtějí děkovat, nebo Jej prosit. K tomu upřednostňují čas večerní, 

nebo kdykoliv během dne, anebo ráno, příp. i jindy. Takto praktikované 

modlitby se snoubí s dalším aspektem  biblického pohledu na čas pro modlitbu, 

totiž modlit se neustále. Zdá se tedy, že tato skutečnost – důvěrného sdílení 

všeho s Bohem – převládá nad vnější časovou určeností pro modlitbu. 

Současně je pro účastníky výzkumu v jejich roli modlitebníků příznačné, že 

svůj modlitební život berou vážně, resp. často z výpovědí vyznělo, že jejich 

modlitba je neokázalá, důvěrná, osobní (tedy modlitba v „pokojíku“) a 

naplněna očekáváním Božího jednání, příp. reflektující je.  

 Nicméně se v odpovědích účastníků mého výzkumu objevuje pojem rituál, 

který může hrát roli jakéhosi „vnějšího doporučovatele/určovatele“ či 

„pomocníka“ k tomu – jít se modlit, a z nějž má do jisté míry obavy respondent 

Erik. Zde je možné zachytit ono „já“ v jeho křehkosti a v ohrožení Boha ze své 

zkušenosti odsunout a podlehnout vlastní slabosti.  

 Ostatně pro evangelické věřící je typické  nesoustředit se na  stránku rituální 

právě z pochopitelných důvodů oné obávané vyprázdněnosti, Erikem 

vzpomínané. Paradoxně právě on na příkladu společné rituálně-modlitební 

praxe své rodiny dokládá, že rituální stránka modlitby nemusí být prázdnou 

formou
218

, ale naopak společně sdílenou živou skutečností, která posiluje 

vzájemnost, stejně jako duchovní prospěch zúčastněných – podle výše 

zmíněného pojetí Todda Nicholase Fuista. Tento sociologicko-religionistický 

pohled na rituál není předmětem tohoto výzkumu, může být však pro něj 

podnětem.     

 

4.1.4 Modlitba s postem – modlitba tělem 

Modlitbu je možné zintenzivnit postem. Zajímavé bylo, že na moji otázku, zda 

se dotyční modlí někdy s postem, značná část dotázaných odpovídala na tuto 

otázku nejprve negativně. 

 
 T: „Modlíš se někdy s postem“?  

 Erik: „ To jsem právě (…) tak to vůbec jako, no.“ 9 

 Soňa: „No tak s postem se nemodlím vůbec nikdy (…)“ 5 

 Igor: „Ne.“ 16 
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 Konečně samotné bohoslužby jsou taktéž rituálem – obřadem se stejným skrytým 

nebezpečím, není-li zároveň zdůrazňován a naplňován jejich obsah ve smyslu zúčastněného a 

sdíleného děje ve všech jeho dimenzích. 
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Z dalšího průběhu rozhovorů se však ukázalo, že dotyční s postem zkušenost 

mají,
219

 a že jim půst pomáhá i při modlitbě, resp. pomáhá jim v koncentraci na 

Boží věci, na Něj samotného. Krásně, až poeticky, to vyjadřují ve svých 

svědectvích Erik a Soňa. Erik, když hovořil o chvíli postu jako době 

rozpomenutí se na Boží lásku, nebo když Soňa sdělila, že suchý chleba bez 

másla ji upozorní – „zazvoní“ k usebrání a zpozornění k Božímu hlasu, 

k přemýšlení nad sebou a k pokání. 

 
Erik: „já jsem nad tím … přemejšlel, co je … smysl půstu (…) prostě kdykoliv 

tu věc, kterou bych si chtěl dát, si v tom okamžiku jako odepřu, protože se 

postím, tak si tak nějak vzpomenu na Boha a Boží lásku …“ „ …jako začal jsem 

na popeleční středu ...“ 11 

Soňa: „… před těma Velikonocema … prostě… chleba bez másla (…) nechutná 

tak dobře, a – nějak si uvědomuju, … že je postní doba, … doba pokání a 

přemýšlení nad sebou, a ten suchej chleba … mě prostě … upozorní, (…) jako 

kdyby zazvonilo … jako spíš … usebrání se k tomu, (…) aby tam nově něco 

zaznělo, a ono zazní.“ 6 

  

Půst má tedy rozhodně v životě Erika i Soni svoje místo, mívá rituální podobu, 

protože jej praktikují před Velikonocemi, a zintenzivňuje tak i jejich vztah 

k Bohu. Protože si odepřeli některé z požitků pro tělo, získávají tak zvýšenou 

vnímavost pro Boží věci a tím nová uvědomění si Boží přízně či uslyší nový 

„vzkaz“. 

 Také z výpovědí Evy a Zity zaznívalo, že půst je pro ně příležitostí k 

intenzivnějšímu naslouchání
220

 tomu, co jim může sdělit Bůh skrze Písmo 

anebo hlubšího uvědomění si Božího díla pro člověka, Jeho lásky, i utrpení 

Krista. Zita vysloveně propojuje duchovní přínos postu se zintenzivněním 

smyslových funkcí – tzn., že jde o propojení ducha s duší i tělem. Navíc půst 

ale pojímají i jako součást modlitební služby, ba obětavé služby, druhým, 

anebo naléhavé prosby za vlastní potřeby. Že je půst součástí vlastní reflexe a 

sebezpytování, vypověděl Igor. Je pro něj také rituálem a praktikuje jej 

v období před dvěma hlavními křesťanskými svátky. Vyjádřil však také obavu 

z rizika pýchy a snížení postu na úroveň výkonu.  

 
Eva: „… ale když už opravdu nic nepomáhá, … potřebuju někde prorazit … tak 

se za to postím…“ „(…)já se postím za něco. A Pán Bůh to ví. … já se postím 

prostě z nějaký naléhavý potřeby…“ 22 „… jak se postím málo, … tak … to 
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 Záleží na předporozumění postu respondentů: ukázalo se, že za půst spíše považují odepření 

si jídla ve značné míře. Také půst je u respondentů spojen s očistou těla ze zdravotního 

hlediska či naopak sdělují, že z téhož hlediska nemohou hladovět úplně, Erik: „… rozhodně 

tam jako je i to zdravotní hledisko…“ 9, Soňa: „…já mám nějaký špatný hospodaření s cukrem 

v krvi…“ 5  
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 U Evy jde více o – pro ni – nejnaléhavější způsob modlitby.  
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vypovídá vo tom, že si … neuvědomuju, že pro mě Pán Bůh trpěl taky … A … se 

snažím … nejíst, … víc se modlit a víc (…) sytit tím Božím slovem“ 23 

Zita: „ (…) když se modlím za někoho, kdo to moc potřebuje, tak se modlím 

s postem.“ 11 „ a … by se teoreticky měly zbystřit smysly pro modlitbu, a já 

úplně cejtím, jak mi to dělá dobře, (….) když se člověk uskrovní, … proto, že 

Boha žádá … o někoho za uzdravení, … je to … jakoby moje oběť, i když to tak 

samozřejmě není, protože hlavní oběť byla vykonaná …“ 12 

Igor: „… takovej půst (…), dělávám před Vánocema, …, Velikonocema, … si 

řeknu, že nebudu pít alkohol celou tu dobu, nebo něco jinýho si omezím…“ 16 

„… ale je to i … abych si uvědomil … jak žiju, … co pro mě je důležitý (…) ten 

půst nemá bejt výkon, (…) spíš jako, že jsem od toho svobodnej (…) “16 

 

Dílčí diskuse. At´ už je modlitba  s postem chápána jako nástroj k zintenzivnění 

víry, nebo se taková modlitba stává součástí duchovního boje (za sebe či 

druhé), jde o výstižný příklad celistvosti člověka. Jsou propojeny duchovní, 

tělesná i duševní stránka člověka. V rozhovoru s biblickým pojetím, který 

znamená zejména přípravu na setkání člověka s Boží skutečností, přičemž se 

zintenzivňuje na straně postícího vnímavost pro Boží vůli, při rozhodováních, 

respondenti vesměs svými zkušenostmi souzní.  

 Respondenti mají oprávněné obavy z chápání postu jako výkonu, zásluhy. 

Diskutabilní je půst brát jako „nátlakový“ nástroj na Boha, který se ve 

výpovědích objevil. I v případě bolestných či zoufalých situací člověk zůstává 

na Bohu závislý, a není na něm, aby Jej „přemáhal“ ve smyslu nátlaku. 

Zároveň ale není člověk odsouzen k nečinnosti, jak vidíme na příkladu 

Jákobova či Jóbova zápasu (viz výše), a nakonec i příkladu ženy z Podobenství 

o vdově a soudci (L 18, 1nn). Tyto příběhy Jsou biblickými podněty k odvaze 

s houževnatostí, ale zároveň k pokornému se doprošování milosti a pomoci. 

Taktéž je otázkou, zda je možné pojímat půst jako oběť. Namístě je, pokud 

není pro něj motivem ona zásluhovost, ale jde-li o projev lásky k druhému 

člověku; pak se taková oběť proměňuje v službu lásky druhým. Respondenti 

také přijímají půst v souladu s biblickými příklady jako příležitost k 

pročišťování svého nitra ve vztahu k Bohu, k Písmu, sebezpytování, pokání.  

Jinou ukázkou celistvosti člověka jsou následující svědectví tří respondentů, 

které tvoří následující pod-kategorii.  

 

4.1.5 Boj s překážkami z nepřejícího/nekřesťanského prostředí 

Zmínění tři respondenti výzkumu si posteskli, že je pro ně nesnadné 

překonávat překážky v podobě nepřejícnosti či nepochopení ze strany jejich 

nejbližších. Je tak na ně kladen nárok umět si uhájit prostor a čas, který chtějí 

modlitbě věnovat. Zde je možné si připomenout také vyznavačskou funkci 
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modlitby z proroctví Danielova.
221

 Kromě pevné víry a vnitřního přesvědčení o 

správnosti svého odhodlání i jednání musejí totéž umět zdůvodnit před 

druhými.  

  
Zita „ … jsou to takový technický překážky …, že si neumím pevně vytyčit 

hranici, že aby si doma řekli – aha – ona se modlí, tak ji nechám bejt…“ 11 

„…by mně strašně pomohlo, kdybych měla věřící členy rodiny…“ 11 

 

Erika jsem se ptala, co jsou pro něj překážky modlitby, když před tím sdělil, že 

mívá období, kdy se modlí víc a jindy méně. Za překážky modlitby uváděl 

jednak starosti, a také nesourodost ve svém chápání modlitby a v chápání 

modlitby svou nevěřící přítelkyní.  

 
Erik: „ … mám … nevěřící přítelkyni, … tak … když jsem jako byl sám, tak … 

jsem nemusel nikoho honit, co tomu říká, nebo vysvětlovat své jednání, (…) že 

… jdu … si kleknout, a modlit se…“ 2 

 

Zita i Erik bojují s nepochopením pro jejich modlitební soustředění ze strany 

jim nejbližších. Znamená to pro ně být statečnými, přesvědčenými a 

odhodlanými se modlit i za takto ztížených podmínek. Konkrétně si musejí 

umět obhájit či vybojovat pro sebe a pro modlitbu důstojné podmínky. Tato 

sdělení přinášejí svědectví o tom, jak je třeba pro vlastní duchovní prospěch 

zapojit své tělo i vůli, ba i sociální dovednosti v podobě komunikace, tedy 

všechny dimenze člověka. Taková modlitba má však ještě jeden rozměr: má 

charakter vyznavačský, připomínající výše připomenutého modlícího se 

Daniele proroka v prostředí nepřejícím jeho víře. 

 V tomto kontextu si dovolím podotknout, že všichni respondenti výzkumu 

hovořili o modlitbě jako o součásti svého života z mého pohledu otevřeně a 

rádi. To samo o sobě lze hodnotit jako jakýsi vyznavačský počin. Konečně 

minimálně měla jejich svědectví dopad v tom, že já sama jsem při rozhovorech 

byla mnohým z jejich sdělení obohacována a inspirována v kontextu mého 

života s modlitbou. 

 Také Eva hovořila v souvislosti s pojetím pravdivé modlitby o své potřebě 

uhájit si sama před sebou svoje přesvědčení o modlitbě, totiž, že modlitba 

z pohledu věřícího (resp. pohledu teologického) je diametrálně odlišná od 

jejího možného pojetí psychologického. Po setkání s nevěřícím 

psychoterapeutem, který modlitbu vymezil jako „výpověď do vrby“, si 

uvědomila, že modlitba má sice podobu „vylévání srdce“, nikoliv však do 

prázdného, hluchého otvoru, ale že v modlitbě jde o důvěrnou komunikaci 
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 Viz Dn 6, 12nn. 
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mezi dvěma partnery: na jedné straně hovořícím člověkem, a na straně druhé 

naslouchajícím, přijímajícím a laskavým Bohem. 

 
Eva: „Já jsem měla problém s psychoterapeutem, který byl nevěřící: Jak si 

představí nevěřící modlitbu? No tak, že se člověk vypovídá do vrby. A já jsem 

vedla takovou vnitřní polemiku a říkala jsem si: ne, ne, to přece není žádná 

vrba, samozřejmě, že Pánu Bohu můžu vylít svý srdce …“ 8 

 

Tato výpověď Bohu důvěřující modlitebnice Evy nyní otevírá poslední 

podkapitolku, kterou jsem zařadila do první hlavní kategorie. Touto kategorií je 

Důvod a cíl modlitby.  

 

4.1.6 Důvod a cíl modlitby / Proč se modlím 

Zcela přirozeně se nabízí jednoduchá odpověď: protože věřím. Konečně s tím 

koresponduje i výše uvedené moto výzkumu, parafrázuji: Kdo přistupuje 

k Bohu, musí věřit, že se Bůh lidem v Něj věřícím odměňuje. Důvodem 

modlitby tak může být očekávání na Boží odpověď. Anebo se v této souvislosti 

nabízí připomenout myšlenky z úvodu této hlavní kapitoly, která popisuje a 

analyzuje na základě výpovědí respondentů odhalenou kategorii, totiž že 

člověk je zván do prostoru v blízkosti Boha, a má být Božím obrazem. Z čehož 

vyplývá i možný důvod modlitby, totiž chtít se k Bohu přibližovat. Jak 

odpovídali respondenti výzkumu, předkládám zde. 

 V zásadě odpovědi respondentů souzní s právě naznačenými důvody 

modlitby. Nejčastěji zaznívalo sdělení, že si dotyční přejí být v úzkém kontaktu 

s Bohem. Že potřebují ujištění o Boží těsné blízkosti, že je Bůh s nimi, nebo 

zkrátka si přejí s Bohem být. S tím úzce souvisí i touha být s Bohem 

v rozhovoru, a slyšet co Bůh dotyčnému říká a Jeho sdělení rozumět. To vše 

proto, že dotyční mají zkušenost s laskavostí svého Boha, jako Otce. 

  
 T: „Takže cíl tý tvý modlitby je být v co nejtěsnějším spojení s Ním?“ 

 Eva: „No ano, ano, …, to bych řekla.“ 6 

 T: „Co od té chvíle očekáváš?“ 222 

 Igor: „Ujištění, ujištění, že Bůh je se mnou.“3 

Zita: „No, cílem je být s Bohem. Naslouchat Bohu, … snažit se ho pochopit, co 

mi říká …, prostě  takovej dialog.“ 1 „ … přeju si, abych slyšela ten otcovský 

hlas…“1 

 

Vedle tohoto důvodu modlitby, jakožto jakéhosi spočinutí v laskavém bezpečí, 

uváděli respondenti jako důvod modlitby otevírat se Bohu, s touhou si 
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 Igor hovořil o modlitbě „tiché“ – o tom více v kapitole 2 – Vnímání a poznávání Boha. 
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uvědomovat, snad i žasnout nad tím, že On se nám navzdory naší lidskosti se 

vším, co k ní patří, nabízí jako dar. 

 
Soňa: „… ten cíl je jako otevírat se Mu a být nějak nablízku, spíš, než ty 

vyslyšený modlitby … přiblížit se tomu, abychom si uvědomovali, jací jsme, (…) 

jaký On je, a jakej je to dar...“ 8 

 

V této výpovědi zazněl také jako jeden z cílů modliteb –  jejich vyslyšení byť 

ne zcela prvoplánově.  Erik vyprávěl o změnách, které se s ním dějí v průběhu 

života s modlitbou: sděluje, že s Bohem prožil krásné chvíle proměny a radosti, 

a ty jej motivují k opětovným modlitbám. Zároveň uvádí, že si přeje, aby skrze 

něj Bůh svítil a voněl lidem v jeho okolí. Zmiňuje to na více místech 

rozhovoru. Zkrátka cílem jeho modliteb je být nositelem Božího Ducha. Tento 

cíl modlitby jinými slovy potvrdil i Igor, cílem jeho modliteb je být pro Boha 

použitelným nástrojem. 

 
 Erik: „ (…) změna před a po tý modlitbě (…) jsem to prostě už víckrát zažil 

(…) radost mě naplnila, jsou to takový jako zkušenosti, co mě ponoukaj´ jako 

toto zažít …“ „…modlím se …, snažím se hledat Ducha svatýho.“2231 „… nějak 

bych si přál, aby to na mně bylo vidět (…), že jako mám Ducha svatýho, abych 

(…) svítil a voněl (…) svýmu okolí.“4 

    Igor: „(…) cíl … tý modlitby … rozhodně … aby si mě Bůh použil.“14 

 

Důvody, proč se respondenti modlí, uváděli i v jiných souvislostech, avšak ony 

výpovědi jsem zařadila do jiných kategorií. Zejména v kapitole Modlitba ve 

službě nebo v kapitole Přínos modlitby.
224

  

 

Dílčí diskuse. V úvodní (teoretické části) jsem z biblického pojetí důvodu a cíle 

modlitby vyzdvihla jednak potřebnost Boha na straně člověka, jeho závislost 

na Něm. Vedle toho také pro člověka zásadní Bohem dané určení, cíl – žít 

v Boží blízkosti, přijímat Jeho vůli, Boha ctít, děkovat Mu a chválit Jej. 

Odpovědi na moji přímou otázku
225

 respondentům výzkumu přinesly nejvíce 

odpovědí typu – chci se Bohu přiblížit, být v Jeho laskavém, ujišťujícím 

bezpečí, svým životem o Něm svědčit okolí. Méně zaznívaly odpovědi typu – 

přeji si, aby Bůh vyslyšel moje modlitby (jak již bylo částečně shrnuto v kap.       

3.1). Domnívám se však, že tyto odpovědi neznamenají, že by touha po 

vyslyšení proseb na straně respondentů nebyla přítomna. Touha po vyslýchání 

                                                 
223

 Přehozený slovosled z důvodu srozumitelnosti (v transkriptu rozhovoru „se modlím“ a „se 

snažím“). 
224

 Ostatně téma celé této zakotvené teorie je Přínos modlitby, jíž jsou všechny kategorie 

podřízeny.  
225

 Co je cílem tvé modlitby, či co je důvodem tvé modlitby? 
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modliteb je  „slyšet“ jednak z právě sdělených odpovědí na danou otázku (být 

proměňován) a také je očekávání vyslyšení proseb spíše rozprostřeno 

v dlouhodobějším horizontu jejich života. Všichni svědčili, což je zřejmé i 

z jiných výpovědí, že v jejich životě jde vlastně o stálý život s modlitbou. 

Volání po Božích zásazích tak nemusí být ohraničené, úsečné, ale vyplývající 

z života na Boha směrovaného, a to díky vlastní zkušenosti, že Bůh je dobrý,
226

 

že Bůh svojí mocí člověka přetváří ke své podobě, že je Bůh hoden jejich 

důvěry. Z výpovědí tak spíše vyznívá ona základní touha jít s „důvěryhodným 

ručitelem“ svého života a přání plnit svoje Bohem dané určení –  přibližovat se 

plnění Jeho vůle.  

 

Shrnutí. V této první kapitole jsem se snažila představit první kategorii, která je 

zaměřena zejména na lidský aspekt modlitby: od zápasů s vlastními slabostmi, 

překážkami vnitřními i vnějšími, přes rozhodování, kdy či jak intenzivně se 

modlit, až po představení důvodů modlení respondentů. Tyto důvody a cíle 

modlitby u respondentů přibližují jejich potřebu být blízko Boha, protože jejich 

zkušenosti velí je opakovat, být s Ním jim totiž stoji za to. Při tom všem mají 

příležitost poznávat se v celistvosti vlastního bytí, ve své křehkosti, ale i 

s možností ve víře v Jeho moc a sílu, čerpají-li z tohoto zdroje.  
Byť tato kategorie byla zaměřena na lidský aspekt modlitby, je zřejmé, že 

je nesnadné nahlížet téma modlitby ohraničeně jen z jednoho úhlu. Modlit se je 

výhradně záležitost vztahová, dynamická, kdy lidská stránka se setkává s Boží 

stránkou. Této – Boží stránce modlitby – se věnuji v následující kapitole, jež je 

zároveň druhou hlavní kategorií, již výzkum odhalil. Nese název Vnímání a 

poznávání Boha. 

 

4.2 VNÍMÁNÍ A POZNÁVÁNÍ BOHA   

Jakkoli je Bůh „nevtěsnatelný“ do lidských „přihrádek“
227

, věřící Jej vnímají. 

A jde o vnímání víry, nebo-li svědectví víry.
228

 Tato vnímání Boha jednotlivci, 

a tedy i respondentů mého výzkumu, jsou často subjektivní, nicméně 

v kontextu křesťanské (tradičně chápané) víry jde o svědectví, která stojí na 

biblickém základě, tzn. na evangelijní zvěsti
229

, a mají tedy společný 

kontrapunkt. 

                                                 
226

 Boží dobrota je viděna očima víry, která přichází zejména skrze zvěstované evangelium. 
227

 Více o této „nevtěsnatelnosti Boha“ viz dále Tajemství při modlitbě. 
228

 Tento metodologický problém ve své práci – jak smířit sociologickou a teologickou stránku 

zkoumání – jsem si uvědomovala už na jeho počátku. Pomohl mi rozhovor s vedoucím mé 

práce, který mě osvobodil od této tíže poukazem na to, že výpovědi respondentů jsou svědectví 

jejich víry. Více srv: POKORNÝ, P. Hermeneutika, s. 210nn.  
229

 Bůh je ten, kdo se sklání, zjevuje, přichází k člověku, kdo je a bude. Srv. např..Ex 3,14 nebo 

Žd 1, 1-2. 
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 Bibličtí svědkové poznávali Boha vírou skrze Jeho dílo stvořitelské, 

spasitelné, posvěcující. Biblický Bůh „je jediná, nevystižitelná, nadsvětná, 

svrchovaná bytost, Stvořitel, Pán a Dárce všeho dobrého, nepochopitelná a 

tedy nepředstavitelná a nezobrazitelná …, svatá láska, kterou člověku, 

poznávajícímu Boha „jen z částky“, dokonale vystihnout nelze.“ Tolik z citace 

Biblického slovníku A. Novotného.
230

   

 I dnes věřící Boha vnímají a poznávají na základě Jeho působení v životech 

lidí dosvědčeném svědky víry časů biblických i dnešních. Zajímavý pohled na 

pojetí Boha nabízí Daniel Grossoehme v článku Prayer Reveals Belief: Images 

of God from Hospital Prayers. Grossoehme provedl výzkum modliteb pacientů 

a rodinných příslušníků z dětské nemocnice v Akronu ve státě Ohio.
231

 

Z obsahů šedesáti tří psaných modliteb bylo zjištěno, že modlící se se na Boha 

obraceli nejvíce jako prosebníci, kteří očekávají Boží činy. Čili Bůh je tak 

v jejich pojetí vnímán jako aktivní Pomocník. Konkrétně jako ten, kdo může 

poskytovat ochranu, štěstí, ten, kdo podpírá, zachraňuje, uzdravuje. Také je 

Bůh vnímán jako ten, kdo vede, ukazuje boží cestu (životem člověka, lidí), 

odhaluje svoji vůli, myšlení. Nemocní a jejich rodinní příslušníci vnímali Boha 

také jako toho, kdo je přítomen v procesu uzdravování, jako toho, kdo zceluje 

to, co bylo narušeno, obnovuje, spolupracuje, je spjat s životy lidí, naslouchá. 

Jinými slovy – Bůh je Bohem jednajícím, tím, kdo s člověkem je, a zvláště 

s nemocným, a je důvěryhodný, je zdrojem naděje. Z toho vyplývá, že je zde 

pro vnímání Boha v různých obrazech nosné odvolávání se na skutky, které se 

již jindy udály, proto ona důvěra a očekávání, a ony představy o Bohu, 

chceme-li, metafory Boha. Také však z modliteb (ač v menší míře, a to je i 

pochopitelné vzhledem k situaci nemocných a jejich rodin) zaznívá vděčnost a 

chvála Bohu, což svědčí o vědomí Boží dobroty, uvědomovaném a přijímaném 

obdarovávání.  

 Při rozhovorech v mém výzkumu jsem se respondentů neptala explicitně po 

Bohu, nicméně z výpovědí je možné se mnoho o jejich pojetí Boha dozvědět. 

Mnohé již také vyplynulo z odpovědí na otázku, kterou jsem všem 

respondentům položila hned na počátku rozhovoru, a to – „co si představíš, 

když se řekne modlitba, příp. co modlitba pro tebe znamená“. Jen v krátkém 

souhrnu připomenu, že respondenti vnímají Boha jako Toho, kdo tu prostě je, 

bez pochybností, s nímž mohu navazovat vztah, kdo poskytuje upokojení, 

bezpečí a spočinutí, přijetí, kdo ale má na člověka i nároky, a není člověkem 

manipulovatelný, avšak je milosrdný. Je na jedné straně jako svrchovaná 

veličina a na straně druhé jako Ten, kdo se sklání k slabým a narušeným, ale po 

Něm toužícím lidem.  

                                                 
230

 NOVOTNÝ, A., Biblický slovník, s. 84. 
231

 V nemocniční kapli byla umístěna kniha, do níž mohli samotní pacienti či jejich rodinní 

příslušníci psát svoje modlitby. Bylo tak zkoumáno celkem šedesát tři modliteb. Viz 

GROSSOEHME, D. H., Prayer Reveals Belief. Images of God from Hospital Prayers., s. 33.  
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4.2.1 Bůh laskavý i svatý 

Pokud srovnáme výpovědi našich respondentů s výsledky výzkumu z Ohio, je 

pojetí Boha u obou skupin respondentů shodné v důvěře v Něj, který – ač 

svrchovaný – „je typický“ příklonem k člověku, dobrotivostí, laskavostí, 

spoluprací s člověkem.  

 Respondenti Erik, Soňa i Zita se vyjadřují k Božím atributům – k Jeho lásce 

i Jeho dílu pro člověka, vyjadřují se k Jeho velkorysosti a zároveň Božímu 

zájmu o ně osobně. Připomínají osobní a důvěrnou rovinu vztahu s Bohem a 

vnímají Jej jako toho, kdo je jejich „pedagogem“, možná lépe pastýřem, i když 

Jej vnímají také jako neuchopitelného a vše přesahujícího Jeho nezměrností, 

svrchovaností. Hovoří o Něm jako o Bohu smilovávajícím se, o Bohu dobrém.  

 
 Erik: „… tak si tak nějak … vzpomenu, na Boha a Boží lásku (…)“232 9 

 

Takto se mj. vyjádřila Soňa, když jsem se jí ptala na impulzy pro její modlitby, 

resp. když vyprávěla o protivenství, které zažívá s antikřesťanským trenérem, 

přičemž vnímala laskavé Boží vedení. 

 
Soňa: „(…) že on mě zná jménem a že je svrchovaný a že se na něj můžu 

spolehnout a že o mě ví.“2 „… jak se mnou Pán Bůh pracuje…, že … mě … 

vede, nebo ukazuje,… otvírá mi něco… že prostě Bůh všehomíra může 

v nějakých úplně obyčejných věcech člověku dávat svoje vedení, i třeba 

v maličkostech.“ 6 „Bůh je to veliké dobro…“ 7 

Zita: „…lituju toho a žasnu nad tím, že mě Pán Bůh vždycky znova přijme 

(…)233“1 

 

Výpovědi účastníků výzkumu  svědčí o pokoře před Bohem, o údivu nad Jeho 

laskavostí a zájmem o ně. Je také zřejmá jejich skrytá či tichá radost, že mohou 

být takovému Bohu nablízku, že mohou přijímat  ujišťování se o Božích 

dobrých úmyslech o člověku a s tím posilovat svoji důvěru v Něj. To potvrzuje 

svojí výpovědí také Igor, když vnímá Boha v Jeho převyšující velikosti, a 

zároveň v laskavosti a příklonu k člověku. Navíc slovy starozákonního 

proroctví 
234

 připomíná v odpovědi na moji otázku, co očekává od chvíle tiché 

modlitby, že Bůh je hoden lidského hledání: 

 
Igor: „Bůh je se mnou (…) je mnohem víc než - ,moje cesty nejsou, jako cesty 

vaše´, … , že to, co ke mně (…) – to není mluví, že jo, to je spíš jako ujišťuje, … 

                                                 
232

 Jedna z mála výjimek, kdy jedna citace je zmíněna i v jiné kategorii, tato je použita i ve 

výpovědi o modlitbě a postu. 
233

 Druhá výjimka – citace – ale její jiná část – zmíněna i v kategorii Přínos modlitby. 
234

 Viz Iz 55,8. 
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to je něco mnohem vyššího, silnějšího, (…) komu (…) má smysl se vydat a 

nějakým způsobem s ním nejenom počítat… ale vysloveně ho hledat, i pak 

v těch chvílích, který nejsou … modlitbou.“3 

 

Tak Igor opět zdůrazňuje, jak je Bůh hoden důvěry a stojí za to přijímat Jeho 

ujišťující přítomnost, která není jen pro chvíli ztišení, ale i pro další život. 

K tomu Erik připomíná Boha hodného důvěry pro Jeho moc: 

 
Erik: „… Bůh je tak mocnej, a nevěřil bych Mu, kdybych rovnou řek´, že to 

nemůže fungovat věřící s nevěřícím…“ 8 

 

Tím dotyčný vyjadřoval svoji víru v mocného Boha i naději, na nichž je možné 

stavět vlastní budoucnost. Vypovídal v situaci, kdy řešil budoucnost svého 

vztahu s nevěřící snoubenkou. A zároveň šlo o odpověď na otázku tazatelky, 

zda se modlí mimo přímluv za druhé také za sebe.  

 Při pohledu na výsledky výzkumu v Ohio a na výsledky mého výzkumu je 

také zjevný kontrast: z výpovědí respondentů zaznívá totiž pojetí Boha, který je 

nekompromisní a tedy nárokující si lidskou pozornost, jak to vyjadřuje Zita.  

 
Zita: „… tam jsou věci, kterým třeba ještě pořád nerozumím, jsou tam krutý 

věci (…) i Pán Ježíš říká některý věci zcela (…) nekompromisně (…)“3 

 

Slova Starého zákona, stejně tak texty z evangelií jsou pro ni málo 

srozumitelné. S onou Ježíšem vyjadřovanou nekompromisností může 

korespondovat také atribut Boží svatosti. Právě Erik Jej takto vnímá – Bůh je 

svatý Duch
235

. A zároveň Jej vnímá i jako toho, kdo má moc člověka očišťovat. 

Erik zmiňuje toto na dvou místech rozhovoru – poprvé v souvislosti se 

změnami, které může pozorovat na svém životě s modlitbou postupem času, 

podruhé hovoří o zkušenosti, co se s ním děje, když se modlí méně – a to 

v odpovědi na dotaz, co od modlitby očekává. Zařadila jsem však jeho 

výpověď do této kategorie, hovořil totiž o svém vnímání Boha v Jeho svatosti. 

 
Erik: „(…) tak nějak bych si přál, aby to na mně bylo vidět třeba, že jako mám 

Ducha svatýho…“4 

 „…nebo se Bohu věnuju míň, …jsem jako … vnitřně … špinavější…“ 2 

 

Je tedy svatý Bůh jeho kýženým vzorem, Tím, kdo je nositelem svatosti – 

čistoty, od Nějž se pak ke své škodě může vzdalovat kvůli zanedbání vztahu 

s Ním.  

 Soňa svědčila o tom, že je Bůh světlem, svítícím na jeviště, které je 

prostorem pro setkání s Ním. Je světlem pronikavým, všechno prosvěcujícím, 
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 Viz také v kategorii Důvod a cíl modlitby.    
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tzn. je Bohem vševědoucím – ví o člověku naprosto všechno. Ví, co skrýváme 

v srdci či držíme ve svých rukou, a zároveň že je dobrotivý, a v této své 

dobrotě a milosrdenství ji přijme a neodmítne. Proto k němu může přicházet 

s naprostou důvěrou, a odhodláním.  

 
Soňa: „Bůh je … světlo, které svítí a já jdu na to jeviště, a … tam dávám ty 

věci, které mi leží na srdci.“ 10 „… On … prosvěcuje tmu, tam chodím 

s důvěrou…“ „… svítí na ty moje … ruce a ví …, co v těch rukách je, … s čím 

tam přicházím…“ 10 

 

Zkrátka, Soňa nemá důvod se Boha obávat, naopak, může v něj mít naprostou 

důvěru, protože ví, že Bůh ji neodmítne v jakémkoli rozpoložení. 

 

Konečně Igor použil pro vyjádření Boha také metaforu světla, a k tomu také 

energie, která dává všemu život. 

 
Igor: „…Bůh je prostě světlo … Bůh je energie…“ 3 „…energie, která vlastně 

dává  život všemu…“ 3 

 

Tato metafora je hodná pozoru proto, že Igor objevil pro sebe způsob modlitby, 

která přesahuje evangelickou tradici, totiž v pojetí mystické modlitby. Zde však 

již předbíhám. Více odkryla kategorie Tajemství při modlitbě – viz dále. 

 

 Ve výsledcích výzkumu v Ohio se také objevila zmínka, že někteří věřící 

zmiňovali Boha v podobě blesku, přičemž chybělo pojetí Boha v podobě 

měkké a plné záře.
236

 Proto je výpověď respondentky Soni v tomto ohledu 

zajímavá. Tento kontrast či tuto disproporci – Bůh jako blesk a Bůh jako světlo 

– je snad možné vysvětlit charakterem situací, v nichž je dotyčnými Bůh 

vnímán: na jedné straně je Bůh jako ten, kdo může činit cokoliv, přičemž 

takový čin může být zcela nečekaný, dokonce zničující, zraňující – podobně 

jako těžká nemoc. Na druhé straně je Bůh vnímán v světle, které zahání tmu a 

Jemuž je možné v důvěře všechno předložit beze strachu, s jistotou přijetí, 

neodmítnutí, ať před Nějž přináší člověk cokoliv. 

 K těmto obrazům a metaforám Boha také přistupuje další vnímání Jeho 

skutečnosti, a to prostřednictvím sdělení, komunikace s Bohem. 

 

                                                 
236

 „…prayers reveal a God who is a lightning bolt…“ viz GROSSOEHME D. H., Prayer 

Reveals Belief… s. 6. 
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4.2.2 Bůh, který mluví a volá 

Respondenti nezřídka mluvili o Bohu, kterého vnímají jako toho, kdo k nim 

konkrétně mluví. Oslovení může být tiché, až poetické, ač zřetelně spojené 

s (ne) všední realitou; takto na moji otázku odpovídá respondentka Zita: 

 
 T: „To znamená, že jako … při té modlitbě … čemu nasloucháš v tu chvíli?“  

Zita: „…někdy mi v souvislosti s modlitbou tak jakoby přilítávají do hlavy 

takový tichý myšlenky, … mám … zkušenost, že prostě Pán Bůh k nám mluví 

různými způsoby … třeba přímo při tý modlitbě cejtím spíš …to přijetí, úlevu, 

…že mně Pán Bůh naslouchá … a odpovědí je mi třeba to, že …krásně mi 

zazpívá pták nebo vidím růži.“ 1 

 

Dotyčná tak vyjadřuje, že Bůh je nejen hovořící, ale i naslouchající, a také 

komunikující prostřednictvím jejího zážitku a doteku s Jeho stvořením.
237

 

Anebo Boží řeč může být vnímána jako volání, spíše burcující, v čase 

utuchajícího modlitebního života. Toto volání do té míry, jaké je schopna, 

popisuje zpětně jako nepokoj nebo výkřiky z nitra, Eva, které – dodává – 

nebyly z ní samotné, ale připisuje je Bohu.  

 
 Eva: „(…) kdybych se nemodlila vůbec (…) no to jsem zažila kdysi (…) no 

nedal mi Pán Bůh, abych se přestala, nebo že bych se nemodlila vůbec, (…) to 

byly takový jako výkřiky z nitra (…) takový dloubání, (…) a já mám pocit, že to 

nebylo ze mě, (…) ale to bylo podle mýho prostě od Pána Boha, (…) že mě 

volal (…) možná taky takovej nepokoj (…) já to nedovedu popsat, (…) ale fakt 

jsem to zažila..“  2 

 

Eva Pána Boha vnímá jako volajícího, jako toho, kde má o člověka zájem; a 

nemohu nezmínit nabízející se biblický obraz – jako když pastýř hledá na 

pokraji propasti zbloudilou ovci (L 15, 1nn). 

 

4.2.3 Bůh mluvící skrze Písmo, aneb jsme spolu v rozhovoru 

Jestliže účastníci výzkumu hovoří o tom, že při modlitbě slyší jakési Boží 

volání, anebo tichou řeč, je nasnadě hovořit také o Bohu, který mluví skrze 

Písmo. Pro evangelickou tradici je tato skutečnost neopomenutelná a typická.
 

238
 Už když jsem přemýšlela na počátku svého výzkumu, jaké otázky budu 

klást jeho účastníkům, pak při formulaci otázky Co tě inspiruje k modlitbám, 
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 Již výše byla Zita citována v souvislosti s vnímáním Boha – Ježíšova slova jako 

nekompromisní, a to tehdy, čte-li některé biblické oddíly. Právě pro onen atribut v kontextu 

podkategorie „Bůh laskavý i svatý“ jsem výpověď Zity zařadila právě tam.  
238

 Tento reformační důraz i odkaz vystihují např. slova z círk. Řádů ČCE: „Od svých členů 

(rozuměj ČCE – pozn. autorky) žádá, aby pilně četli Písmo svaté, aby setrvávali v bratrském 

obecenství života kolem Slova Božího a svátostí…“ viz Církevní zřízení ČCE dostupné on-line.  
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co jsou impulzy pro modlitbu jsem podvědomě očekávala, že tím jedním ze 

samozřejmých, ba až automatických impulzů u respondentů  k modlitbě bude 

právě ona Boží řeč, vnímaná při četbě Bible nebo zaznívající při kázání na 

Písmu založeném. A opravdu se v odpovědích tato skutečnost objevila. Avšak 

vesměs nebyl tento impulz pro modlitbu v odpovědích zmiňován mezi prvními; 

spíše odpovědi na moji implicitní otázku (Inspiruje tě k modlitbám Bible, Boží 

slovo, když k tobě Bůh slovy Písma mluví?) přicházely v jiných souvislostech 

rozhovorů.
239

 Což koneckonců vlastně „zdravě“ (nikoliv právě „na 

objednávku“) vypovídá o tom, že Bůh (i skrze svoje slovo) je v životech 

dotyčných přítomen, vnímán, očekáván, že jsou s Ním respondenti v úzkém 

kontaktu. Soňa a Eva hovoří o tom, že přijaly Boží promluvení do své 

konkrétní situace skrze kázání – Soňa v podobě konkrétní rady k jednání, když 

byla v rozhovoru s nekřesťanem a nevěděla, jak s ním moudře hovořit, přičemž 

odpověď přišla během několika dní; Eva pak přijala konkrétní výzvu, a to dát 

Boha ve svém životě na první místo, specifičtěji – praktikovat v tomto 

horizontu ranní modlitby. Zita pak s potěšením vyznává, jak radostné a 

motivující pro ni je číst si nerušeně Písmo a vzápětí Bohu odpovídat 

v modlitbě. 

 
Soňa: „(…) jsem se modlila – Pane Bože, řekni mu, ukaž mi …, co mám dělat, a 

pak jsem prostě přišla na kázání, kde mě z toho vysvitne něco, … co můžu 

udělat (…).“ 7 

 Eva: „ (…) a já si pamatuju, že jsem byla jednou v cébéčku na 

bohoslužbách,… a tam bylo v kázání něco, že jednáme podle toho, kým pro nás 

Bůh je. (…) mu dáme to, co mu patří. A … jsem se tam rozhodla …holt, asi to 

Pán Bůh tak chce, abych se modlila ráno. … já jsem … začala, a už se to 

zlepšuje.“ 21 

Zita: „ (…) když se nikam nespěchá, sobota ráno, teď otevřu Bibli a teď si můžu 

do sytosti číst a teď si přečtu verš a teď v duchu řeknu – Pane Bože, takto 

 bych to chtěla žít a prosím tě, dej mi to …“ 11 

 

Z předloženého je tedy zjevné, že modlitby, a s nimi neoddělitelně spojený 

život víry u našich respondentů, s Boží řečí k člověku (použiji-li tradiční 

církevní jazyk „Božím slovem“) souvisejí  jaksi samozřejmě, přirozeně, v běhu 

každodenního života. Bůh je pro ně partnerem v rozhovoru, komunikují s Ním, 

přijímají Boží sdělení pro konkrétní situace ve svých životech jako jeho 

nedílnou součást a zároveň Mu odpovídají –  ať už slovy anebo jednáním, či 

čekáním na Jeho odpověď. 

                                                 
239

 Do určité míry jsem váhala, zda v rozhovoru někdy vysloveně otázku po spojitosti modlitby 

a Písma nevyslovit; při některých rozhovorech jsem otázku nekladla, u jiných ano. (viz příloha 

– rozhovor druhý s respondentem R2.) 
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 Zde jsme se mimo osobní modlitební život dostali k tématu modlitby ve 

společenství, a to tím, že je řeč o kázání, které se děje právě ve společenství 

církve. Modlitbě při bohoslužbě se budeme více věnovat v následující, třetí 

části.  

 Než se tak stane, ráda bych se ještě zastavila u jednoho ve výzkumu 

zachyceného aspektu vnímání Boha, příp. Božího jednání, a to u Boha v jakési 

jeho nepochopitelnosti, neuchopitelnosti, tajemství.  

 

4.2.4 Tajemství při modlitbě 

U každého z respondentů jsem se s tímto „neuchopitelnem“ setkala, každý 

z nich o něm vypovídal osobitě.  Během vyprávění totiž v některém momentu 

začali dotyční pro svá sdělení hůře hledat výstižné výrazy. Objevovaly se často 

opisy či slovní spojení typu: „nějak“, „najednou“, „cítil/a jsem“, „já to 

nedokážu popsat“. Nebo takové prožitky popisovali jako prožitky spojené 

s vnitřním pokojem, klidem. Hovořili o něčem, co se děje, nebo se stane, aniž 

by měli v onu chvíli věci plně v rukou.  

 Respondentka Eva vyprávěla o svých zkušenostech zvláštního poznávání 

Boha, Ježíše, které získala při modlitbách v komunitě na duchovních cvičeních 

(mimo její domovský sbor):  

 
Eva: „(…) teda mi hrozně pomohla komunita a právě ta zkušenost s modlitbou 

na těch duchovních cvičeních. Protože já jsem měla pocit, že tam Pána Boha, 

… jako postavu  Ježíše … poznávám nějakým způsobem (…) a to je vlastně věc, 

ke který bych se chtěla vždycky vracet. Protože jako když se to někdy v mém 

životě stane, že ta modlitba dostane tenhlecten rozměr, že se jako vzájemně 

poznáváme a že ten vztah prostě roste, … to je … pro mě … vlastně to 

nejdůležitější.“ 6  

 

Tyto svoje zkušenosti Eva vysoce oceňuje; považuje takové „pocitové“ 

poznávání Ježíše za nejdůležitější pro svoji víru, tj. vztah s Ježíšem. Zároveň 

vypovídá, že zkušenosti souvisely/souvisejí s intenzivnější modlitební praxí, 

přičemž prostředí příslušné komunity tento potenciál intenzity snad i efektivity 

modlitby poskytuje. Erik hovořil také o poznání, ale spíše ve chvílích, kdy 

hledal řešení dilematu, a tedy o poznání ve smyslu jakéhosi náhlého nazření, co 

a jak udělat. Navíc poté prožívá uklidnění, upokojení:  

 
Erik: „…když …mám nějaký dilema, (…) v tý modlitbě najednou pochopím, jak 

to mám udělat …, prostě vím, co udělat a mám takovej jako klid a pokoj“. 1 

 

Podobně obtížně vysvětlovala Soňa, jak nabývá či nabývala síly při modlitbách 

ve chvílích temnoty, jakési bezvýchodnosti, a kdy jí rozumnost 

nestačí/nestačila. V určité životní situaci nedokázala naprosto určit, jaké je v tu 
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chvíli dobré řešení, zdálo se jí, že ani takové neexistuje/neexistovalo: řešila 

totiž otázku žití či nežití blízkého člověka, a zároveň vlastní zdravotní 

problémy. Tehdy přijímala možnost položit se do Boha – konkrétně skrze 

„modlitbu v Duchu“, v jazyku. To pro ni znamená osvobodit se od jakékoliv 

vlastní aktivity – a to zvláště rozumové a ve vědomí, že Bůh se pojí s lidským 

duchem (ruach) a v naprosté závislosti a v důvěře v Boží moc, kdy nechá 

působit Jej: 

 
Soňa:„(…) v těch naprosto nejstrašnějších chvílích, kdy nevím, ..., za co se 

modlit,… se utíkám k modlitbě v Duchu, v jazyku(…)“ 8 „(…) prostě tady 

neexistovalo žádný dobrý řešení, … jsem … měla možnost vlastně nemuset to 

vůbec jako zvažovat hlavou, hlava na to odpověď neměla, … jenom jsem mohla 

viset na Bohu, mohla jsem tiše šeptat, aby můj duch mohl k němu, aby mě 

proměnil a abych našla to správný řešení, (…) tak se začnu prostě potichu 

modlit, a je to nějak (…) propojené, jako že duch ve mně mluví k Bohu, je to 

takový nějaký jako uklidňující, že mě Bůh zbavuje tý povinnosti nějaké aktivity, 

jako že prostě se jenom položím do Něj … já můžu prostě s důvěrou nějak nabýt 

síly…“ 8,9 

 

I když neví jak, tak ví, že odevzdáním se v důvěře Božímu působení, Jeho 

moci, s cílem být proměněna, dochází k jejímu upokojení, k propojení jejího 

ducha s Boží pomocí – zbavení břemene a nabytí naděje a síly.  

 U Igora jsem se setkala s výraznou zkušeností setkání s neuchopitelným. 

Významnou částí jeho výpovědi totiž bylo jeho vyprávění o „tiché modlitbě“. 

Vyprávění to bylo poměrně podrobné a doprovázené pomlkami, významnými 

nádechy, z čehož jsem vyrozumívala, že tato zkušenost má pro něj zásadní 

význam. Tak to konečně osvětloval už tím, jak tichou modlitbu a cestu k ní, 

uváděl.
240

 Igor sděloval, že ve chvílích, kdy se rozhodne pro tichou modlitbu, 

je plně orientován:  

 
Igor: „ (…) Já jsem normálně plně při síle, při vědomí, všecko vnímám, ale 

nechávám to, jsem zticha. I ve smyslu … vnitřním. A nevím, jestli jako se to dá 

nějak … kde je tam to moje úsilí, protože v tudle chvíli - protože já to, že jsem 

zticha, já do toho nesmím rvát nějakou sílu, já prostě si nemůžu zacpávat uši, 

…. Ne, … já musím bejt v tu chvíli uvolněnej. A když se mi toaleto  poprvé 

opravdu podařilo, (…) tak jsem najednou (pomlka ve vyprávění a pak 
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 Igor vyprávěl, jak pro něj byla dřívější modlitební praxe neuspokojující a hledal její hlubší 

rozměr. Byl také inspirován jiným bratrem ze sboru, který hovořil o modlitbě (ne však ve 

smyslu „tiché modlitby“) jako o činnosti jej posilující. Igor naopak do té doby prožíval 

modlitbu jako jakési úsilí. Proto hledal a postupně skrze různé autory – např. Jana od Kříže, 

Terezii, Karla Saturia či Tomáše Halíka začal praktikovat podle svých slov „tichou modlitbu“. 

aj. Ta se mu stala pravým opakem úsilí a určitého druhu výkonu.“ 
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významný nádech) - já nevím, jestli to mám popsat jako zážitek, nebo že jsem 

cítil, já jsem prostě věděl, že tam nejsem sám. To bylo úplně jasný, že tam 

někdo je, a že - a teď zase: slova jsou takový divný, že jo, … Ale todleto je 

takovej zvláštní pocit, jako že ten, kdo tam je se mnou, mě má rád takovým – ne 

dramatickým způsobem, jako nějaká třeba erotická láska nebo něco takovýho, 

nebo takovým jako dětským způsobem, že to dítě … naprosto otevřeně na toho 

rodiče … je nasměrovaný: ne. Toto je někdo, kdo prostě tam je, a má mě rád 

takovým způsobem, že mně je s ním naprosto bezpečně, klidně. Já … vůbec 

prostě nemám jedinej důvod vo cokoliv se bát. … ale ta chvíle, říkám – 

odhaduju to na jednotky minut, byla - byla hrozně krásná. A nebylo to takový, 

jako že by to „buch“ najednou, bylo to postupně, že jsem se do toho jakoby 

ponořil, ted´ jsem v tom několik minut – dvě tři pět – nevím, setrval, a pak …  

jakoby ten intenzivní pocit přítomnosti odezněl, ale zůstala tam taková jako spíš 

rozumová, jak to říct – vědomá jistota, že to není – že to není nějaká 

halucinace. …. A … já jsem si to pro sebe nazval tichá modlitba.“ 2 

 

Samo o sobě toto svědectví vypovídá o mystickém zážitku, který je pro 

dotyčného – jak už bylo uvedeno výše – velmi důležitý a pro jeho víru hraje 

významnou roli. Přijímá takové chvíle jako velmi krásné, zbavující ho strachu 

a ukotvující a utvrzující
241

. 

 Také Zita se snažila vyjádřit, že při modlitbě dochází k chvílím, kdy se 

nevysvětlitelně proměňuje či prolamuje Boží skutečnost do života lidí. 

Hovořila o přání dobrého druhým, které se skrze modlitbu stává hmatatelným, 

ačkoliv to není v rukou lidských, ale co vnímá jako něco, co je v rovině víry. 

Zita hovořila o tomto zhmotňování dobra poslaného lidem od Boha 

v souvislosti s jejími přímluvnými modlitbami za druhé. Na jiném místě také 

hovořila o pocitu „příchodu Boží milosti“ poté, co se opakovaně modlí 

modlitbu Páně. 

  
Zita: „Já to nedovedu nazvat, prostě – je to něco – určitě, když se člověk modlí 

za druhý a přeje jim dobrý … a v lásce jim přeje dobrý, tak že to po nás Pán 

Bůh chce, a to je něco, co není sice hmatatelný, ale co se nějak hmatatelným 

stává, a je to něco, co nemůžem´ uchopit a pochopit, ale pevně na to věřím 

…“13  

 „…když si řeknu desetkrát za sebou Otčenáš, někdy ti dokonce i cejtim takovou 

jako – jak přichází milost.“ 7 

 

4.2.5  Ještě k tiché modlitbě  

Tichá modlitba se také nějak objevila v podání dalších dvou respondentů, Evy 

a Erika: Eva hovořila v souvislosti s překážkami modlitby – v odpovědi na 

                                                 
241

 Ve smyslu antropologicko-teologickém, tedy při setkání člověka s Bohem. Více se reflexi 

na tuto zkušenost věnuji dále ve shrnutí a diskusi na konci této kapitolky. 
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moji otázku Co to je dobře se modlit – že má z duchovních cvičení zkušenost 

s modlitbou „mlčení“, kdy člověk nehovoří, ale mlčí a naopak jedná Bůh, který 

může člověku odkrýt, co člověk před Bohem i sebou předstírá. Erik hovořil 

také o modlitbě jako o chvíli ztišení, když na moji otázku zda při modlitbě 

formuluje své prosby Bohu, ji definoval, že při ní spíše medituje, a také 

v předchozím vstupu definoval modlitbu jako chvíli přicházení Božích pravd. 

 
Eva: „ . Na těch duchovních cvičeních, …kdy je čas se ponořit, kdy se mlčí, … 

takže mu to může vyplynout napovrch,…Pán Bůh na to může ukázat …“ 8 

Erik: „…že jako se modlím vnitřním jako jazykem, nic neříkám nahlas, tak 

nějak s snažím jako hledat Ducha svatýho … kdy všechno tak nějak přemítám 

… medituju…“ 1  „…ztišení,…ve kterým nějak přichází pravdy.“ 1 

 

V pojetí Evy i Erika zaznívá, že chvíle ticha – ztišení  v podobě  mlčení před 

Bohem dává právě Jemu možnost člověku odkrývat pravdy o člověku, i pro 

člověka. 

 Pohled na všechny předchozí uvedené zkušenosti respondentů s určitým 

typem nesnadné její uchopitelnosti dokládá, že zkušenosti jednotlivých 

účastníků výzkumu jsou svým způsobem specifické, odkrývají individuální 

zkušenosti s tajemstvím.  

 
Avšak všechny zkušenosti mají – domnívám se – něco společného. Oním společným může být 

jeden z aspektů apofatického přístupu v teologii. Píše o něm Thomas E. Rodgerson ve svém 

článku
242

“: apofatický přístup je mj. typický tím, že ne všechno, co se týká duchovních rovin a 

záležitostí člověka, je možné sdělit slovy. Člověk může být v situaci, kdy není schopen 

vyjádřit
243

 to, co vnímá, cítí. Nelze tak použít jakékoli dosavadní mentální obrazy či představy, 

a to proto, že Bůh je větší, že se vymyká, přesahuje všechna slova, i lidskou řeč
244

. Rodgerson 

tak hovoří o vstupování do nevyslovitelného, nebo také nejasného tajemství ticha. Odkazuje 

přitom na starozákonní text v Ex 20, 21: „Mojžíš přistoupil k mrákotě, kde byl Bůh.“ 

Připomíná také Terezii z Avily, která hovořila o ochranné mlze laskavosti, mraku božství.
245

 O 

apofatickém a katafatickém přístupu v teologii se zmiňuje  také autor přednášky „Ostří nože: 

vědět a nevědět.“
246

 Tedy shrnu-li ono společné z výpovědí respondentů našeho výzkumu a 

sdělení dr. Rodgersona, je možné mít – při modlitbě - zkušenost se zjevením, které je „za 

slovy“.
247

  

                                                 
242

 RODGERSON, T. E., „Apophatic Attending: an Essential for Pastoral Diagnosis“, pp 1-8. 
243

 A to buď rozhovoru nebo také při modlitbě, RODGERSON, T. E., tamtéž, s. 4. 
244

 Může jít jednak o sebevyprázdnění, o obrat k Bohu v pokoře, v kontemplativním postoji, 

nahrazení lineárního logického myšlení věděním srdce. Dát do závorky předporozumění, a 

usilovat o rozumění zkušenosti. Srv. RODGERSON, T. E., tamtéž, s. 6. 
245

 RODGERSON, T. E., tamtéž, s. 5. 
246

 Spirituální teologie, 6. Ostří nože: vědět a nevědět. Přednáška, Jabok, Praha [online].  
247

 Srv. RODGERSON, T.E., „Apophatic Attending: an Essential for Pastoral Diagnosis“, s. 

1-8. Zde – podle Rodgerse - také dochází ke střetu dvou světů: lidského, profáního a 

nadzemského: Katafatický přístup, tak apofatický přístup k duchovním věcem – se doplňují. 

Kataphatický přístup znamená mj. také: rozumět souvislostem, které zkoumáme pomocí metod 
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Dílčí shrnutí a diskuse.  Výpovědi respondentů daly nahlédnout do jejich 

vnímání i poznávání Boha. Jejich svědectví korespondují s biblickým 

svědectvím i s výše zmíněnými zkušenostmi věřících z Ohio: 

 Hovořili o Bohu, který je blízko nich, jehož vnímají jako přívětivého 

v nejrůznějších situacích jejich každodennosti. Je pro ně oporou a jistotou. 

Nejvíce připisují Bohu atributy laskavosti, velkorysosti, dobroty, moci, 

důvěryhodnosti. Bůh se podle nich projevuje jednak jako ona ujišťující entita, 

ale také jako dynamická bytost, která s člověkem komunikuje, spolupracuje, jej 

šetrně vede, ale také klade na člověka nároky, a přispívá k řešení jeho dilemat.  

K tomu přistupuje vnímání Boha skrze zkušenosti povahy nesnadno 

popsatelných a uchopitelných, v situacích, kdy je Bůh vnímán jako jednající a 

přinášející jim prospěch v životě, životě víry. Tyto výpovědi účastníků 

výzkumu tak vedou  k zamyšlení, jak je uchopit – čili jak naložit s jejich 

vnímám „něčeho, co je za slovy“. Výzkum zde nabízí pohled na vnímání a 

poznávání Boha či na Jeho působení prostřednictvím modlitby, která má 

poněkud jiné parametry, než s jakými se setkáváme v evangelické tradici. Jak 

patrno z výpovědí respondentů, nehrají zde pro ně zásadní roli konfesijní 

hranice.
248

 Evangelická tradice nahlíží, promýšlí a realizuje zkušenosti víry 

významnou měrou v úzkém propojení s racionalismem
249

, dává však na druhou 

stranu díky své otevřenosti prostor dalším vlivům
250

. Tato svoboda tak může 

zahrnovat či otevírat šíři pojetí modlitby, již mohou věřící využívat, která však 

není v evangelické tradici obvyklá či běžně přijímaná. Modlitba zasahuje 

člověka v jeho celistvosti, tzn. některé její projevy, výraz či její chápání, a to 

v kontextu toho kterého jedince
251

, mohou vynikat v některé z lidských 

dimenzí (např. v psychické) výrazněji. Zkušenost tiché modlitby – tedy 

mystická zkušenost, kterou vykreslil zejména Igor (a v mírných obměnách se 

objevila i v modlitební praxi Evy či Erika) – evangelickou věroučně a 

prakticko-teologicky chápanou tradici přesahuje. Běžnou evangelickou praxi 

                                                                                                                                 
výzkumů sociálních věd, a také rozumět úrovním – stádiím vývoje víry, rozpoznat způsoby 

zbožnosti, modlitby dotyčného, nebo vyjadřovat duchovních pravdy např. Credem, evangelijní 

zvěstí apod. 
248

 Tak např. Igor se vyjádřil v této souvislosti takto: „Já totiž jsem v tomhletom ohledu asi 

nevzdělanej … Já ten rozdíl moc nechápu … a navíc, já když najdu nějakýho autora, … já to 

neřeším, jestli je to katolík nebo evangelík. … Že mi zrovna nepřišla pod ruku knížka 

evangelickýho autora, to je spíš to, že prostě ty autoři, na který jsem narazil, tak … jsem s nima 

souzněl, … jsem to cejtil … že mně to to asi souzní s tím, co hledám…“ 7. 
249

 Srv. SLÁMA, P., „A kde jsou ti písmáci, co se s nimi mohlo stát ...?“ in: MACEK, O. (ed.), 

Zpytování, s. 125.  
250

 Srv. SMOLÍK, J., „Identita českobratrského evangelíka“ in: MACEK, O., (ed.), tamtéž, s. 

105. 
251

 Jedinci jsou rozdílně disponováni k prožívání duchovních, duševních - tj. mj. i rozumem, 

vůlí, emocionálně uchopitelných podnětů. 
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přesahující se může jevit také modlitba v jazyku v podání Soni. Zkušenost Zity 

obsahuje do jisté míry prvky, které mohou připomínat určitou podobu 

magického pojetí modlitby. V tomto případě je třeba rozlišit otázku – zda jde o 

manipulaci ze strany člověka vůči Bohu, anebo jde o způsob, jak se 

zkoncentrovat k modlitbě a jejím obsahům: Zita – výše – vypovídala o 

zkušenosti s opakováním modlitby, že ono opakování přijímá pro sebe jako 

způsob pomoci při soustřeďování se na Boha.  

 V pokusu dát částečnou odpověď na problematiku poznávání Boha v Jeho 

tajemství se omezím na dvojí: jednak Boha nelze spoutat, může se dát poznávat 

svým
252

 i skrze zkušenosti zvláštní, osobité povahy. Co – se  domnívám – je 

důležité a nosné, je zejména ovoce, které život člověka – vnímajícího a 

přijímajícího takto tradicí těžko uchopitelné skutečnosti – přináší. Něco již 

odkryla svědectví předložená v kapitole Kontext (výše) a ve stručné předjímce 

sdělím, že další výzkum může dát odpověď na otázku po ovoci života víry 

všech respondentů.  

4.3 MODLITBA VE SLUŽBĚ  

Předchozí kapitola byla zaměřená na modlitbu v životě věřícího zejména 

z pohledu jeho osobního vztahu k Bohu, a to při modlitbě soukromé. Nyní 

bych ráda obrátila pozornost na další aspekt modlitby, vyjádřený druhou 

výzkumnou otázkou, a to význam modlitby pro respondenty v jejich 

domovském společenství. Tato kapitola obsahuje nejobsažnější kategorii, 

kterou výzkum přinesl.  

 Nejprve představím rámec, ve kterém je výzkum prováděn. Tím je prostředí 

sboru ČCE. Předložím také stručnou charakteristiku ČCE, a to zejména 

s ohledem na modlitbu. Budu přitom vycházet zejména z oficiálních webových 

stránek církve, to znamená z vyjádření, jimiž církev sama sebe definuje, a také 

z jejích příslušných řádů. Poté se zaměřím na to, jakou zkušenost s modlitbami 

ve své domovské církvi – sboru mají jednotliví respondenti. 

 

4.3.1 Místo pro modlitbu v ČCE 

Stručný pohled na modlitbu při bohoslužbách v ČCE jsem předložila v úvodní 

části práce, dovolím si jej však nyní připomenout a mírně rozšířit. ČCE se 

odkazuje na tradici biblickou, což deklaruje takto: „Za základ víry a života 

považuje Bibli“,
253

 to znamená, že nosné je pro ni svědectví a poselství Bible. 

To je pak zvěstováno zejména při nedělních bohoslužebných shromážděních.  

 
Skrze bohoslužbu se církev realizuje, je tělem Kristovým se vzájemně podpírajícími se údy, 

zároveň je církev zástupkyní všech (potřebných) před Bohem. 

                                                 
252

 Tzn. Jemu/Bohu důvěřujícím modlitebníkům. 
253

 Viz Českobratrská církev evangelická, Kdo jsme [online]. 
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Bohoslužebná shromáždění jsou pro církev východiskem i jejím těžištěm 

zároveň. Kromě zvěstovaného Božího slova v nich má svoje pevné místo právě 

modlitba: „Bohoslužby jsou příležitostí, k níž se lidé pravidelně shromažďují na 

jednom místě, aby společně naslouchali zvěsti Božího slova, dali se jím oslovit 

a posílit ve víře a naději, a také aby Boha společně vzývali v modlitbách a 

zpěvech….“
254

 Většinu modliteb
255

 při bohoslužebných shromážděních 

přednášejí zástupně za všechny účastníky zpravidla faráři
256

. Tito mají 

modlitby jasně a srozumitelně formulovat, aby se s nimi mohl každý ztotožnit, 

k nim připojit, stvrdit svým i společným „Amen“. Modlitbami jsou také mnohé 

bohoslužebné písně
257

. Po kázání to bývá buď modlitba faráře, nebo tichá 

modlitba osobní. Svoje pevné místo má při bohoslužbách modlitba přímluvná, 

obvykle ústící v modlitbu Páně.
258

 Co do obsahu, všechny tyto modlitby 

zahrnují jak vzývání, chvály a díky, tak vyznání, prosby.
259

 

 Kromě modliteb pronášených při bohoslužbách mají v církvi svoje místo 

modlitby osobní a tiché, modlitby hlasité – a to v rámci rodiny nebo menších 

kroužků
260

. Jak chápat menší kruhy, kde se jednotlivci modlí, není (např. 

církevním řádem) zcela jasně vymezeno, snad je můžeme zařadit mezi 

příležitostná shromáždění
261

. Z praxe různých sborů církve je známo, že jimi 

mohou být kroužky členů sboru různých generací,
262

 příp. skupin mládeže, 

anebo tzv. skupinek, které mají charakter vzájemné podpůrně-pastorační, a 

zejména modlitební přímluvné služby, nebo ekumenická modlitební setkání, 

příp. pravidelná modlitební setkání na půdě sboru. 

 O tom, že podobné modlitební kroužky fungují také v rámci sboru, v němž 

probíhal náš výzkum, svědčí výpovědi respondentů: 

                                                 
254

 Viz Českobratrská církev evangelická, Čemu věříme [online]. „Modlitbou se obracíme 

k Bohu s důvěrou, že (…) modlitbu Bůh slyší. V modlitbě Bohu děkujeme, prosíme jej a 

vyznáváme se mu ze svých selhání. Věřící při tom může užít modliteb pevně formulovaných 

(z nichž nejznámější je Modlitba Páně – Otčenáš) nebo modliteb volných, které si formuluje 

sám. Do modlitby tak vstupují konkrétní události minulé nebo očekávané, které s díkem, 

vyznáním nebo prosbou předkládáme Bohu. V modlitbě však také překračujeme horizont 

osobního života a modlíme se též za své bližní, za dílo církve (církví), za nouzi světa.“ 
255

 Tj. kromě modliteb v písních a Modlitby Páně, které se modlí všichni účastníci bohoslužeb. 
256

 Srv. Českobratrská církev evangelická, Čemu věříme [online]. Také P. Filipi věnuje 

pozornost „kvalitě“ takové modlitby při bohoslužbách: zastává názor, že při bohoslužbě je 

dobrá/vhodná modlitba „mistrovská“ (připomíná Waltera Brueggmanna – srv. FILIPI, P., 

Pozvání k oslavě str. 74), přičemž pronesená slova modlitby se mají stát „bodem vstupu“ pro 

ostatní účastníky. Zajímavé je, že ač P. Filipi neodmítá modlitby „nemistrovské“, tj. spontánní, 

není jasné, kde při bohoslužbě mají (mít) své místo. (Srv. FILIPI, tamtéž, s. 75.) 
257

 Srv. Českobratrská církev evangelická, Čemu věříme [online]. 
258

 Více výše v kapitole Bohoslužba.  
259

 Srv. Agenda ČCE II, s. 29. 
260

 Srv. Viz Českobratrská církev evangelická, Čemu věříme [online].  
261

 Viz Řád sborového života (ČCE) [online].  
262

 Viz Evangnet [online], webové stránky různých sborů ČCE.  
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Eva: „.. když jsem chodila na skupinku, tak jsme se modlili,…“12 „… jsem 

potřebovala takový užší společenství … pro svůj duchovní život (…)“ 13 

Erik: „…modlení na modlitební chvíli, v tom kruhu … je nějaká služba, protože 

si myslím, že křesťan prostě by měl nějak jako sloužit, … jenom bejt 

konzumentem – přijít, na ničem v tom sborovým životě se nepodílet - to je 

takový … trochu jako nějak sobecký, … chci jako přispívat … k chodu sboru 

(…)“ 6 

Soňa: „Modlitby, ať je to v rámci sboru, nebo skupinky, nebo jiný společenství, 

když jsem třeba na  nějakým biblickým semináři, to je pro mě vždycky 

potěšením jako bejt v tom kruhu, kde se lidi různě modlí a různě vyjadřují tu 

svoji důvěru k Bohu, to je teda obohacení.“ 3 

 

Vraťme se nyní k modlitbám při bohoslužbách. Všichni tázaní jsou členy 

konkrétního evangelického sboru a mají s účastí na bohoslužbách svoje 

zkušenosti. S ohledem na výzkum, jehož cílem je také zjistit, jaký význam má 

pro respondenty modlitba praktikovaná ve sboru při bohoslužbách, jsem 

dotyčným kladla otázku, jak tyto modlitby vnímají, co pro ně znamenají.  

 

4.3.2 Modlitby při bohoslužbách 

Významnou část modliteb při bohoslužbách tvoří modlitby pronášené farářem. 

Jsou jimi zejm. modlitba v úvodu bohoslužeb, modlitba po kázání
263

, modlitba 

přímluvná.
 264

 Připomenu krátce jejich obsahy – jak je charakterizuje 

Agenda
265

: v modlitbě úvodní je společně vyjadřována oslava Boha, vyznání 

lidské hříšnosti, je prosbou za působení Ducha svatého. Modlitby v dalších 

částech bohoslužeb obsahují také chvály a díky na adresu Boha, a pak odezvu 

na slyšené výzvy (v kázání), prosby za zužitkování slyšeného v životě 

posluchačů, přímluvy za svět a potřebné.  

 Odpovědi na otázku Jak vnímáš modlitby při bohoslužbách
266

 přinesly 

poměrně pestrou škálu rozmanitých sdělení účastníků výzkumu. Zjistila jsem, 

že většina respondentů vnímá modlitby pronášené při bohoslužbách farářem 

ambivalentně. Někteří respondenti je přijímají pozitivně, někteří z respondentů 

vedle pozitivních zkušeností vypovídají také o méně přijatelných prožitcích. 

 

Souznění s modlitbami faráře? 

                                                 
263

 Někdy spojená s modlitbou přímluvnou. 
264

 Příp. další modlitby pronášené při bohoslužbách s vysluhováním svátostí.  
265

 Agenda ČCE I, s. 19nn. 
266

 Podotýkám, že jsem při kladení otázky nijak nerozlišovala typy modliteb, ani jsem 

nepředesílala jakékoliv jejich specifikum, obsahy, formu či jiný aspekt modliteb: ponechávala 

jsem odpověď na respondentech. Pomocnou podotázkou snad bývalo: Co ty a modlitby při 

bohoslužbách? Nebo: Souzníš s modlitbami pronášenými farářem?  



81 

 

Pozitivně hodnotí modlitby faráře respondentka Eva v kontextu bohoslužby, při 

níž zároveň vnímá Boží přítomnost a spojuje ji s překvapivou změnou, která se 

s ní během bohoslužeb děje. Ono dění je pro ni také výzvou, tzn. uvědomuje si 

potřebnost být pro toto dění přístupná; a nemá problém se k modlitbám 

připojit: 

 
Eva: „… já to prostě přijímám, (…) mně ty modlitby připadají dost jako pěkný“ 

9 „… jako farářovy … modlitby. Já … vnímám v tom sboru, že tam nějak jako 

Pán Bůh je přítomnej, takže mě vždycky připadá důležitý, … abych já sama 

otevřela svý srdce vůči tomu, co se tam děje … mě kolikrát až zaskočí, jak se 

člověk promění během těch bohoslužeb … A k těm modlitbám se můžu přidat.“ 

9 

 

Tento svůj pozitivní vztah k modlitbám při bohoslužbách – protože je vnímá 

jako příležitost pro osobní užitek ze společného dění – však vzápětí doplňuje: 

vymezuje se vůči obecnému a paušálnímu vyznávání hříchů. Rozlišuje 

vysloveně hříchy svoje a hříchy někoho jiného: 

 
Eva: „(…) Nemám ráda to paušalizování těch hříchů … Jako něco jinýho je, 

když volám kvůli svý slabosti … “ 9  

 

Vysvětluje, že v ní taková modlitba vzbuzuje zbytečné pocity viny
267

. Svůj 

ambivalentní vztah k modlitbám (faráře) při bohoslužbách vyjadřuje také Zita, 

která na jedné straně s nimi souzní, na druhé straně jsou pro ni formální, 

srovnává modlitby při bohoslužbách s modlitbami v jiných denominacích, 

spíše probuzeneckého typu, a také postrádá pro modlitby více prostoru a jakési 

srdečnosti, snad důvěrnosti: 

 
 T: „…modlitby faráře, souzníš s nimi?“  

 Zita: „Souzním, … ale někdy mně utečou myšlenky, to mě hrozně mrzí, …“ 5  

 

A na otázku, jak prožívá v kostele modlitby, sdělila: 

  
Zita: „… je to můj domovskej kostel, … nechci ho měnit, ale neprožívám ty 

modlitby tak, (…) jako … v tom Křest´anským společenství, … v tý bratrský 

církvi… nebo na uzdravovacích seminářích, těch mezidenominačních 

konferencích, kdy vlastně má ta modlitba tolik prostoru, a přitom je tak prostá 

a lidská, … já vím, že ten formalismus je důležitej, …, já to … respektuju, mám 

                                                 
267

 Eva: „…třeba se mi líbí, jakože náš současný farář, že je takovej – mám pocit, že 

nevzbuzuje ve mně … nějaké pocity viny. Hrozně nemám ráda, když modlitby vzbuzují takové 

… (řečeno s patosem) – My jsme ti slabí, …a my jsme ovlivněni tímto světem, a tak – to mi dělá 

hodně blbě.“ 9. 
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to ráda, … i ten rituál mi dává bezpečí, …, i tam se cejtim jako doma, ale 

strašně bolestně mi tam chybí to, že … neprožívám tu modlitbu jako když se 

modlím na skupince… málokdy jsem tam jakoby srdcem…“ 5 

 

Zita tak ke své lítosti vyjadřuje, že postrádá v modlitbách aspekt „blízkosti 

srdci“, event. prostoty, který vnímá při jiných příležitostech ve vlastním sboru 

např. při modlitbách v úzkém kruhu, nebo mimo svůj domovský sbor. Ač 

přijímá do určité míry pozitivní přínos z rituálnosti modliteb - pocit bezpečí, 

nevyváží tento přínos deficity již zmíněné, jinými slovy – ono „rituálem 

nabízené“ bezpečí není naplňující a zcela ji u(s)pokojující.  

 Erik zase modlitby při bohoslužbách vnímá jako příliš časově určené, vnímá 

pro sebe jako nevýhodu jejich omezenost časem, omezenost pro hlubší 

soustředěnost a rozjímavost. I z jeho výpovědi zaznívá jakési skryté očekávání 

užitku z modliteb. Tento užitek explicitně nespecifikuje.  
 

Erik: „… vždycky v těch bohoslužbách je ta modlitba na nějakým místě, tak: 

teďka se budeme modlit – to je možná moc určený pro mě …mně nejvíc sedí ty 

modlitby…co jsou před tím nějak takovým zastavením, ztišením, nic mě 

nerozptyluje, už tomu můžu věnovat ten čas … že při těch bohoslužbách … tolik 

mi to nějak nedává…“ 5 

 

Tentýž respondent se konkrétně vyslovuje k přímluvné modlitbě, a sděluje, že 

mu není příliš blízké modlit se za státnické věci, byť se svého času modlil za  

děti v nouzi na jiném kontinentu, a pokud se za ně modlí farář, nepřikládá jim 

velkou důležitost. Dává přednost modlitbám za konkrétní a jemu (i místně) 

blízké problémy. 

 
Erik: „ …za nějaký jako státnický věci … to je pro mě … něco hodně 

vzdálenýho … dřív jsem se … modlil za nějaký děti v Africe, … ale mně to 

přišlo … obecný, a já mám rád … konkrétní … pomoc, … na nějakým místě, 

kde … je potřeba … takže  obecně se nemodlím, to je mi příliš … vzdálený...“ 8  

 

Tak Erik odpověděl na moji otázku, za co se nemodlí. 

 
T: „A když se třeba někdo modlí … i z tý kazatelny za nějaký … problémy, jsi 

schopen se nějak k tomu připojit?“  

 Erik: „To jako jo, ale jako hodně rychle je to zas pryč, no.“8 

 

Zatímco Erik se k přímluvným modlitbám za obecné a pro něj příliš vzdálené 

problémy nesnadno připojuje, zcela opačný postoj k přímluvným modlitbám 

má respondent Igor. Vyhovují mu obecně formulované problémy, nikoli 

konkrétní: 
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Igor: „Když vezmu takový ty liturgický přímluvný modlitby, za pana prezidenta, 

vládu (…) aby jednali podle práva a spravedlnosti…, tak tam jsem naprosto – 

to je v pořádku. Ale … čím to bude konkrétnější, tím jako to pro mě bude 

obtížnější s tím souznět.“ 6  

 

Na jiném místě tento svůj postoj objasňuje: je si vědom vlastní/lidské 

nevědomosti a neprozřetelnosti, nechce Pánu Bohu radit. 
268

 Upřednostňuje 

Boží vůli a Jeho moudrost před lidskou. 
269

 

 Jako jediná vnímá veskrze pozitivně farářovy modlitby Soňa; soustřeďuje se 

na aspekt „kvality“ modlitby: vyznává svoji radost z toho, že díky upřímnosti 

víry (respondentkou vnímané) farářů může s jejich modlitbami splynout, 

neshledává žádné rozpory mezi svým pojetím modlitby a pojetím či modlitební 

praxí farářů. Dokonce oceňuje jejich způsob modlitby coby „dýchání 

modlitbou“. Za modlitby při bohoslužbách je vděčná, oceňuje je  jako 

obohacující pro ni samotnou.  

 
Soňa: „(…) mám to štěstí, že jak náš minulý farář, tak teďka současný, že se … 

můžu položit do těch jejich modliteb a že s tím můžu splynout, že … prostě … 

dejchají tu modlitbu  … protože dokázal vyjádřit nějaký moje myšlenky, … ten 

vztah té důvěry v Boha tam byl … vopravdu plnej, že jsem se k tomu mohla 

připojit a jako radostně si uvědomovat spoustu věcí (…)“270 2 

 

Tichá modlitba při bohoslužbách 

Jako jediná se vyjádřila Soňa k tiché modlitbě při bohoslužbách v jejich 

závěrečné části. Nehovoří o svém sboru, ale hodnotí vysoko tuto praxi v jiném 

sboru: 

 
Soňa: „…jsem… byla v sousedním evangelickým sboru, … tam je … poměrně 

dlouhý prostor pro osobní modlitbu v tichu. Jsem byla až překvapena, jak 

dlouhý prostor tam je a že se opravdu počítá s tím, že lidi v tom tichu se budou 

modlit.“ 3  

 

                                                 
268

 Např. je zřejmé z jeho výpovědi: „ano, dej, ať se uzdraví, … ať ho to nebolí,… ale nechť je 

to podle tebe.“ 7 
269

 Dokonce na tomtéž místě mluví o tom, že je možné nemoudře Pána Boha modlitbou 

přesvědčit, z čehož mohou plynout nedobré následky. „Modlitbou přesvědčím… a …spáchá 

sebevraždu…“ 5 Sděluje, že v případě Ježíšovy výzvy modlit se a neochabovat, tápe. 
270

 Toto vyprávěla Soňa v obšírné odpovědi na moji otázku, které vzory modlitebníků ji 

oslovují. Nezařadila jsem výpověď do kategorie Vzory a příklady modlitebníků, byť se toto 

nabízelo, ale vzhledem k otázce po souznění s modlitbami faráře, kterou jsem kladla i ostatním 

respondentům,  zde vlastně Soňa takto odpověděla, aniž bych otázku vyslovila. Proto jsem její 

výpověď zařadila právě sem. 
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V domácím sboru tuto praxi ještě reflektoval Igor, když sděloval, že při 

bohoslužbě není prostor na osobní modlitbu: 

 

 Igor: „ ty bohoslužby …tam není prostor pro osobní modlitbu …“ 7 

 

A pak v odpovědi na moji otázku/poznámku: 

 
 T: „ (…) někdy se dává ten prostor pro tichou modlitbu (?)“  

 dodal:  

 Igor: „No dobře, ale to nebejvá rozhodně dlouhý…“ 7 

  

Z obou sdělení je patrné, že taková modlitba je pro oba respondenty při 

bohoslužbách cenná a také ze sdělení vyznívá, že skutečnost, že v domácím 

sboru jí není dopřáno dost prostoru, je vlastně škoda.  

 

Prozatímní shrnutí a dílčí diskuse. Shrnu-li výsledky sdělení účastníků 

výzkumu na otázku po zkušenostech s modlitbami pronášenými při 

bohoslužbách farářem, jsou patrné čtyři hlavní okruhy: respondenti reflektují 

formální stránku modliteb, někteří zmiňují obsahy – týká se přímluvných 

modliteb, otázku jakosti modliteb faráře nebo bohoslužebného dění a 

očekávání užitku. Některé skutečnosti jsou přijímány s nechutí: při vyznávání 

vin paušalizování hříchů, příliš vzdálené problémy jakožto předměty modliteb, 

neuspokojující formální stránka a s ní spojená malá důvěrnost a prostota 

modliteb, nebo naopak obava z udílení eventuálních konkrétních rad Pánu 

Bohu. Pozitivně je pak vnímáno proměňující bohoslužebné dění projevující se i 

v modlitbách díky Boží přítomnosti, obecně formulované přímluvy a 

opravdová a inspirující víra farářů. Zcela chybí reflexe modliteb děkovných či 

oslavných. (Později se však objevuje – viz modlitby v písních.) Co je však 

společné u všech respondentů, je jejich osobní očekávání užitku z těchto 

modliteb a snad i touha po prostoru k osobní modlitbě. Tato očekávání jsou u 

části respondentů nenaplněná. Příčinou tohoto neuspokojeného očekávání tak 

může být všemi respondenty sdílený akcent na individuální aspekt přínosu či 

užitku z modliteb, který může mít svůj původ v typu jejich zbožnosti (viz dále). 

Aspekt solidárnosti a spoluúčasti s ostatními účastníky bohoslužeb, který může 

být sdílen i skrze farářovy modlitby, příp. vnímání zástupné úlohy královského 

kněžstva zde – zdá se – ustupuje do pozadí.  

 Z toho vyvstává problematika účelu bohoslužeb, stylu bohoslužeb a s tím 

související přístup jednotlivců k nim. 
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 Podobnému problému se věnuje David Stocker
271

. Ve svém článku 

Hallelujah! přináší výsledky svého zkoumání dvou typů bohoslužeb či 

bohoslužebných stylů na základě analytických pozorování: jednak styl tzv. 

formální bohoslužby a styl bohoslužby chval a modliteb. Kořeny formální 

bohoslužby spatřuje ve starozákonním bohoslužebném modelu, z něhož mnohé 

přešlo do bohoslužeb Římskokatolické církve a bohoslužeb hlavních 

protestanských proudů. Bohoslužbě chval a modliteb pak přiznává její více 

intimní a emocionálně-individualistický charakter. „The prayer and praise 

service leans toward individualism more than to the needs of the group.“ 
272

 

Stocker také v článku píše, že je položen důraz na vztah já - Ježíš, (já - Bůh), 

méně pozornosti se věnuje korporátním otázkám, také se přikládá menší důraz 

na modlitby za záležitosti mimocírkevní. Podotýká také, že věřící může 

přistupovat k bohoslužbě v zásadě s dvojím očekáváním: co největšího užitku 

pro sebe sama, anebo přijít veškeré bohoslužebné dění sdílet s ostatními, mít 

podíl na spolubytí s ostatními. Oba přístupy pak dává do souvislosti se dvěma 

biblickými texty: formální bohoslužbu s Ž 95,1;2;6 a bohoslužbu chval a 

modliteb s Mt 6,6. V závěru pak podotýká, že oba přístupy jsou důležité a 

v zájmu užitku pro zastánce obou přístupů se mají doplňovat a vzájemně 

obohacovat.
273

 

 Pohled z jiného úhlu této problematiky nabízí také četně výše citovaný 

profesor Pavel Filipi. Ve své knize věnované evangelické liturgice „Pozvání 

k oslavě“ předkládá stručný přehled z historie bohoslužby. Také si všímá 

individualismu, který hraje v přístupu k modlitbám při bohoslužbách svou roli. 

Tento individualistický prvek v přístupu k bohoslužbě vidí v důrazu, který 

přineslo pietistické a probuzenecké hnutí. Zdá se, že vesměs všichni naši 

respondenti mají právě s pietisticky (či probuzenecky) laděnou zbožností 

konkrétní zkušenosti. (Viz jejich svědectví na zač. práce). Sami si tohoto 

důrazu na osobní obrácení a vyznavačský, rozhodný, koncentrovaný způsob 

zbožnosti či života (víry) vesměs cení. Respondentky Soňa a Eva tento způsob 

zbožnosti připomínají v souvislosti s osobně přijatou vírou, Zita před uvěřením 

i poté, Erik díky farářce se stejným důrazem a díky rodičům s jejich 

zkušenostmi z „charizmaticky“ laděného prostředí.
274

 Výjimku do určité míry 

tvoří respondent Igor – ono osobní ujištění Boží blízkosti a bezpečí našel 

                                                 
271

 Autor článku je emeritním profesorem sborové církevní hudby na Arizonské státní 

univerzitě, redakční spolupracovník pro časopis Choral Journal a někdejší ministr hudby ve 

Valley Presbyterian Church, Scottsdale v Arizoně.  
272

 STOCKER, D., Hallelujah!, s. 69. Vedle toho Josef Smolík hovoří o tzv. pneumatické 

spontaneitě a liturgické bezstarostnosti, kteréžto mají jak kladnou, tak i rizikovou stránku – viz 

SMOLÍK, J., Kristus a jeho lid, s. 158, taktéž 157nn. 
273

 STOCKER, D., tamtéž, s. 67nn. 
274

 Erik: „Táta s mámou … prošli tím … charizmatickým hnutím…“ 10. 
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v mystické modlitbě, i když také přejal/přijal důraz na potřebnost osobního 

vztahu k Bohu díky zbožnosti spoluvedoucích z táborů.  

 Dlužno však připomenout, že tento důraz na horlivý modlitební život není 

v rozporu s biblickým pohledem na věřící/modlitebníky. Otázky přináší 

v kontextu s bohoslužbou, resp. modlitební praxe při bohoslužbách. U všech 

respondentů je zřejmý upřímný zájem o opravdovost – k bohoslužbám 

přicházejí s očekáváním, a nechtějí nebýt obohaceni. A tato obohacení také 

částečně – v rozdílné míře – reflektují. (Jinde se vyjadřují také k další 

podstatné složce bohoslužeb – kázání, nebo k samotným slovům Písma, které 

hrají pro ně osobně i při bohoslužbách významnou roli. Tyto souvislosti a tento 

problém však zde reflektuji pouze fragmentárně, není totiž předmětem mého 

výzkumu.) 

 
V této souvislosti je možné zmínit ještě jeden článek, a to Williama K. Hedricka 

Prayer in worship.
275

 Autor se v něm zabývá modlitbou při bohoslužbě. V článku 

diskutuje s názory profesora Ralpha Underwooda. Dotýká se mj. rozdílu mezi 

modlitbami v osobní pastorační péči
276

 a modlitbami při bohoslužbách. K. Hedrick 

totiž upozorňuje na článek profesora Underwoda nazvaný „Pokyny pro modlitby v 

pastoraci“. V něm rozlišuje dva typy či způsoby modlitby, tzn. jiná je modlitba při 

osobním pastoračním rozhovoru, jiná při bohoslužbách, přičemž modlitba při 

bohoslužbách plní také funkci vzdělavatelnou. 

  

Pokud se pokusím porovnat typ bohoslužeb v ČCE s jedním z typů bohoslužeb 

zkoumaným Davidem Stockerem, pak bohoslužby v ČCE mají spíše formální 

charakter. Podle W. K. Hedricka a profesora Underwoda je zase třeba brát 

v úvahu osobitost modlitby při bohoslužbě a jinou osobitost modlitby při 

pastorační péči. Podle sdělení účastníků výzkumu tak dochází na jejich straně 

s velkou pravděpodobností při bohoslužbách stran modlitby k očekáváním, 

která se míjí s tím, co se nabízí resp. očekává od nich jako jejich
277

 účastníků. 

Prof. Filipi pak vyhodnocuje chápání bohoslužby ze strany pietisticky laděných 

křesťanů takto: „Úskalím hnutí pietistů z hlediska liturgického bylo, že 

bohoslužbu chápali účelově jako prostředek k povznesení individuální 

zbožnosti a v důsledku toho často podceňovali formy, které účastníka 

bohoslužby spojují s ostatní církví minulou i současnou.“
278

  

 Tato část výzkumu tedy odkryla problematiku pojetí bohoslužby a modlitby 

při bohoslužbě. Modlitbami přednášenými farářem však není téma vyčerpáno. 

V následující části kapitoly se zaměřuji na to, co výzkum odhalil v ohledu na 

modlitby v písních a modlitbu Páně. 

                                                 
275

 HEDRICK, W. K., Prayer in worship; s. 45 -50. 
276

 Zde se lze domnívat, že za pastorační péči může být považován osobní pastýřský rozhovor. 
277

 Rozuměj účastníků bohoslužeb. 
278

 FILIPI, P., Pozvání k oslavě, s. 60. 
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 Pavel Filipi i řády ČCE (viz výše) zdůrazňují, že důležitá pro účastníky 

bohoslužeb je srozumitelnost modliteb pronášených farářem. Ve výpovědích 

účastníků výzkumu nikde nezazněl povzdech nad takovou nesrozumitelností. 

V modlitbách vyjadřovanými bohoslužebnými písněmi se však tento problém 

objevil. Ostatně zde předkládám, jak písně respondenti vnímají, a co s tím mj. 

souvisí.  
 

Písně jako modlitby 

Výpovědi na moji otázku po vztahu účastníků výzkumu k modlitbám 

obsaženým v písních
279

 přinášejí opět zajímavou mozaiku zkušeností. 

Respondentky Eva i Soňa k nim vyjadřují svůj pozitivní
280

 vztah. Že je tomu 

skutečně tak, dokládají i konkrétní citací slov písní: 

 
Eva: „…ty písně mám taky ráda, … třeba tu, co zpíváme po Večeři Páně 

„nasytilis chudé hosty“ a tak dále … je to taková pro mě možná jiná forma tý 

modlitby.“ 10  

Soňa: „…i ty písně a chvály … To beru jako zpívanou modlitbu a zrovna … 

když jsme měli tu písničku ,Mluv, Pane můj, tvůj služebník slyší´, tak jsem si to 

několikrát zpívala…“ 3 

 

Obě respondentky vnímají písně jako modlitby, jsou pro ně přínosem, přičemž 

Soňa vysloveně zmiňuje i oslavné písně – chvály jako druh modlitby. Písně ji 

provázejí v jejím životě i mimo bohoslužby. Naopak Erik nevnímá písně při 

bohoslužbách jako modlitby, přiznává svoji profesionální deformaci a přiznává 

se k písni jako k modlitbě, pouze  jde-li o písně chval „charizmatického“ rázu, 

a také – má-li možnost si píseň –  modlitbu nějak přivlastnit.  

 
Erik: „Písně - to mám asi profesionální deformaci.“ 5 „… to absolutně 

nevnímám jako modlitby“ 6 „ … když jsem ale součástí … vyloženě chválící 

chvilky, tak je to pro mě rozdíl … písničky při bohoslužbě z kancionálu - a pak 

… ty chvály, klasický, charizmatický, když … můžu sám si je (…) doprovodit, 

nebo (…) když je to nějak moje … to víc vnímám jako modlitbu,...“ 6  

 

Znovu je tedy zmíněn onen osobní očekávaný užitek, který přijímá z písní 

novějších, k písním z kancionálu jako k modlitbám nemá osobní vztah.  

                                                 
279

 Ne všechny písně při bohoslužbách jsou modlitbami, jsou mezi nimi i písně zvěstné, aj. Viz 

FILIPI, P., Pozvání k oslavě , s. 75.  
280

 Eva však v této souvislosti nejprve hovořila i o svém problematickém vztahu k písním, což 

znamenalo, že potřebuje souznít s obsahem písní, který jí musí „sedět“. „Někdy myslím na to, 

co zpívám, a někdy – ne že bych na to vůbec nemyslela - mně to nevyjadřuje úplně to, co úplně 

cítím. Já mám teda problém skoro se všema písněma.“ 10. Hovořila takto poté, co vysvětlovala 

svůj problematický vztah k modlitbám farářovým, když jsou paušalizovány hříchy“ – viz výše 

v příslušné kapitolce. 
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 Poslední dva z respondentů Zita a Igor také přiznávají problémy s písněmi 

z evangelického zpěvníku, ale poněkud z jiného úhlu pohledu: těžko 

zvladatelný je pro ně jejich archaismus, jejich výrazná délka a 

nesrozumitelnost. Naopak písně novější – z evangelického dodatku, písně 

dětské, nebo písně charizmatické – táborové jsou jim bližší a jako modlitby je 

vnímají. (Tyto písně se však zpravidla nezpívají při bohoslužbách.) 

 
Zita: „(…) jak to mám hodně přes ty písně, tak (…) když se zazpívá něco mně 

blízkýho ze žlutýho zpěvníčku, (…) tam hned jsem a pak – když se zpívá něco 

sáhodlouhýho s těma archaickejma slovama, byť k tomu mám velkej respekt, … 

tam nedokážu prostě bejt srdcem, … hrozně s tím válčím.“ 5,6 

 

Pro respondentku je důležitá srozumitelnost písní a ne zatíženost tradicí, 

uvědomuje si tuto těžkost, a nějak se s ní snaží vyrovnat. Novější písně mají 

snad určitou lehkost a tím i potenciál být jí „blíže k srdci“.  

 Igor, protože přišel k víře ve svém dospělém věku, musel si svůj vztah k 

„bohoslužebnému světu“, tedy i k bohoslužebným písním, dlouze a trpělivě 

hledat. Nechápal zvláštní střet světů: svět současných lidí se světem (časově) 

značně vzdáleným. O své poměrně složité cestě k bohatství v písních vypovídá 

takto: 

 
Igor: „Písničky jsou skvělý a musím říct, že jsem rád, že jsme to vydrželi. Když 

jsme začali chodit do kostela … to byla facka tedy, (smích) …, prostě takový 

normální lidi … mají nesmyslně dlouhý písničky, kterejm vůbec nerozumím, … 

naštěstí jsme začali chodit s našima dětma na dětský biblický … a … že nás 

držely ty dětský biblický s dětskejma písničkama, tak jsme neutekli a postupně 

jsme nasákli i tu terminologii, … a teď … je málo písniček …, který jako bych 

řek´… tak to nějak přetrpím, tak to se mi už jako nestává (...) Nemůžu říct, že 

bych vnímal písničky v kostele, jako že se v tu chvíli modlím (…) Ale snažím se 

je vnímat (…).“ 8 

 

A doplňuje, že písničky z ranku táborových si zpívá před svojí osobní 

modlitbou v soukromí. 

 
Igor: „Na druhou stranu – když mám čas …, tak než se jdu modlit, tak si 

zazpívám. Ne teda z evangelickýho zpěvníku, ale spíš … charizmatičtější - ze 

zpěvníčku, co se zpívají na táboře,…  jsou zas takový osobnější.(…) A tam to 

někdy opravdu vnímám jako modlitbu, (…) “ 8 

 

Igor potvrzuje výpověď předchozí respondentky, totiž problematičnost starých 

tradovaných písní: je pro něj důležitá srozumitelnost a osobnější vyjadřování 

v písních. Vyprávěl o své první návštěvě bohoslužeb před lety a o šoku z písní, 

jemu tehdy naprosto nesrozumitelných, ba nesmyslných a dlouhých. Nicméně 
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svůj „boj“ s utrpením během zpěvu písní – modliteb při bohoslužbách zřejmě 

vyhrál. Klíčovou roli v tomto „prokousávání se“ nesrozumitelnou teologickou 

terminologií  pro něj (i pro jeho rodinu) sehrálo jakési průvodcovství v podobě 

„tlumočnické síly“ písní a biblické zvěsti pro děti.  

 

Dílčí shrnutí a diskuse. Z výpovědí vyznívá, že zatímco v modlitbách faráře 

dotyční nijak nereflektovali oslavu, chválu na adresu Boha, u písní tomu je 

jinak. Zdá se, že hudební prvek napomáhá či podtrhuje soustředění na Boží 

oslavu. Dalším zjištěním je postesknutí posledních dvou respondentů – těch, 

kteří přišli k víře coby dospělí, a to nad komplikovaností „nesrozumitelného 

světa bohoslužebných písní“. Přináší otázku – jak cestu či navazování vztahu 

k Bohu v církvi lidem i skrze písně nezavírat, ale naopak otevírat.  Také se ve 

výpovědích nejméně posledních tří respondentů objevuje ona potřeba 

osobnějšího užitku z písně-modlitby.  

 Jak sladit ona očekávání
281

 na straně účastníků bohoslužeb, zde respondentů 

výzkumu, se stávající bohoslužebnou praxí, nabízí např. výše zmíněný David 

Stocker. Upozorňuje na skutečnost, že úplný život uctívání Boha vyžaduje jak 

osobní čas s Ním, tak i účast na shromáždění v celé komunitě víry. 

Potřebujeme jak osobní občerstvení, tak se podílet na životě celé církve. Řešení 

určitého napětí této dvoupólnosti, projevované i v modlitební bohoslužebné 

praxi, vyžaduje podle něj citlivost, vstřícnost při hledání polohy takové podoby 

stylu a obsahu bohoslužebné praxe, která bude pro účastníky bohoslužeb – 

současné i potencionální – prospěšná, přínosná; cílem takového snažení je 

spolupráce a růst.
282

  

 Na základě sdělení účastníků výzkumu i poznatků Davida Stockera soudím, 

že k takovému hledání optimální bohoslužebné praxe ve sborech patří 

schopnost naslouchat potřebám všech účastníků, schopnost osvětlovat důvody 

stávající praxe, stejně tak využívat potenciál zastánců obou (všech) důrazů. 

Jakkoli problematicky jsou vnímány účastníky výzkumu modlitby pronášené 

při bohoslužbách farářem, nebo modlitby v písních, ne tak je tomu u modlitby 

Páně. 

 

Téměř „bezproblémová“ modlitba Páně 

V Agendě ČCE stojí, že modlitba Páně je vzorem
283

 pro další modlitby církve. 

Připomíná mj. její sjednocující charakter napříč křesťanstvem celého světa, a 

prosbu za Boží království jako její ústřední motiv, všechny ostatní prosby 

v sobě zahrnující. Také již zmiňovaný Lutherův přístup k modlitbě Páně je 

                                                 
281

 Očekávání, která se v něčem liší, ale očekávání osobního užitku z písní je zřejmě shodné 

pro všechny. 
282

 STOCKER, D., Hallelujah!, s. 71.   
283

 Agenda ČCE II., s. 33. 
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charakteristický Božím milosrdenstvím se zaštiťujícím postojem důvěry
284

, 

přičemž Agenda připomíná její – reformačně pojatý – pedagogický rozměr. J. 

M. Lochman akcentuje její rozměr společenstevní, solidární. Odmítá ji 

v individualistickém pojetí. (Viz teoretická část kap. 2.2.) Při bohoslužbách 

v ČCE zpravidla zaujímá místo závěrečné, shrnující přímluvné modlitby.
285

 

Všemi respondenty je tato modlitba při bohoslužbách výrazně hodnocená. 

Respondentka Eva ji považuje za vrchol bohoslužeb, a lituje, pokud se jí plně 

neúčastní. Objevuje v ní bohatství, celistvost a výzvu k častějšímu zařazování i 

do soukromé roviny; stejně tak Erik ji považuje za nezastupitelnou modlitbu 

při bohoslužbách. Dokonce vyjadřuje i jakousi úctu k ní pro její jedinečnost, 

jelikož byla předána učedníkům přímo od jejich Mistra, Ježíše. (Mt 6,9nn). A 

z obavy z jejího vyprázdnění častým opakováním se ji o samotě příliš často 

nemodlí.  

 
Eva: „… když mně ulítne pozornost při téhle modlitbě, tak mám pocit, že jsem 

propásla něco cenného, … mně … ta druhá modlitba připadá takovej vrchol - a 

to požehnání, … bohoslužeb … po … kázání, … ta odezva na to …kázání … bez 

modlitby by ty bohoslužby …nebyly úplný…“ Sama se ji moc nemodlím“ 11 „ 

… asi bych ji měla zařadit …“ „…Modlitba Páně - to je … objevování na celej 

život, ...“11 

Erik:„Modlitbu Páně vnímám pozitivně jako něco osvědčeného, přímo Božím 

synem předaného … myslí na všechno … Dřív… jsem se ji pravidelně modlil, 

pak jsem … přestal … asi jsem se bál planého mluvení, … když se často 

opakujou … stejná slova…“ „…je pro mě … symbolem jednoty v různosti - lidi 

můžou smýšlet různě, ale pak se sejdou a ztiší a nakonec říkají stejná slova …. 

vlastně si bez ní bohoslužby těžko představím.“ 10 

 

Oba respondenti tedy modlitbu Páně vidí jako nezastupitelnou. Eva hodnotí pro 

sebe jako ztrátu, pokud se na modlitbu Páně plně při bohoslužbách nesoustředí, 

protože ji oceňuje jako nedílnou součást bohoslužebného dění, odezvu na 

slyšené slovo Boží, skrze něž může přijmout něco cenného pro sebe sama. Erik 

pak ji také chápe jako všezahrnující a připomíná i její univerzálně-sjednocující 

charakter. V aspektu sjednocení pak vnímá i aspekt pokory před Bohem, který 

modlitba Páně přináší všem (tedy i jemu) – všelijak smýšlejícím lidem. A oba 

se ji modlí spíše jen při bohoslužbách – buď pro opomenutí, nebo z obavy 

z jejího vyprázdnění. 

 Pro respondentku Soňu je modlitba Páně stále v jistém smyslu nová a také 

v různých obdobích různě oslovující:  
 

                                                 
284

 LUTHER, M., Jak se modlit, s. 10nn. 
285

 Srv. Agenda ČCE II, s 33. 
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Soňa: „No tak modlitba Páně se mně nikdy neomrzela, a některé její části 

někdy prožívám se zdůrazněním…“ 3 

 

Ze sděleného vyplývá, že při modlení se modlitby Páně – zřejmě v častém 

opakování stejných slov – může být skryto riziko ztráty zájmu o ni, jak to 

naznačoval i Erik. Modlitba Páně je pro respondentku Soňu také životním 

průvodcem a připomínkou toho, co je v tom kterém období jejího života více 

naléhavé. 

Další z účastnic výzkumu Zita považuje modlitbu Páně za fundament pro svoji 

víru, sílu, napříč místy, ať se nachází kdekoliv. Vnímá ji také jako sjednocující 

prvek pro věřící všech denominací. 

 
Zita: „Modlitba Páně – ta je pro mě úplně zásadní …doma … ať je to 

…v katolickým kostele, nebo v mým sboru, nebo jinde, … vždycky to má stejnou 

sílu, to … je základ … když někdy nejsem nějak schopna se modlit, tak si ji 

říkám … dokola…“ 6,7  

 

Tato respondentka také vysvětluje, jak ji ukotvuje opakování této modlitby, je 

pro ni také pomůckou, a to tehdy, když sama neví, jak se vlastními slovy 

modlit.  Bohatství ukryté v modlitbě Páně oceňuje také poslední dotazovaný – 

Igor. Ten zároveň vyjadřuje i jakousi nejistotu nad tím, že zcela asi nerozumí 

důvodům, proč Ježíš tuto modlitbu svým následovníkům předal, a hovoří o 

tom, že v soukromí si tuto modlitbu „rozkošaťuje“ podle svého porozumění: 

 
Igor: „Modlitba Páně je úžasná věc (…) Tam je to … narvaný prostě (…) Já 

kolem toho chodím tak jako – myslím si, že jim tím dal Ježíš nějakej návod, 

kterej je ale mnohem košatější“ 17 „ … doma … se modlím tímto způsobem“: „ 

…Otče náš, náš táto, můj táto, otče nás všech, který tě hledáme, kteří tě máme 

rádi … A teď – který jsi v nebesích – kam se všichni snažíme dostat, nebesa, 

tam, kde ty seš doma, tvůj duchovní svět … Posvěť se jméno tvé…a tak dál… 

Takže každej ten pojem jako rozvíjím, rozebírám a tím si ho tak jako uchopuju, 

 nebo jak to říct.“ 17,18  

 

Igor tak přijímá bohatství modlitby Páně i tím, že jednotlivé její prosby 

promýšlí a modlí se ji i mimo bohoslužby v soukromí. V soukromí si dovoluje 

modlitbu vykládat, 286 podobně nechce se spokojit s jakousi její stručností, ale 

hledá i to, co může být za jejími slovy ukryto.  

Při bohoslužbách ji totiž vnímá pro tuto její stručnost jako okleštěnou: 

 
Igor: „Když se v kostele modlíme Otčenáš, … je pro mě takovej okleštěnej…“ 

17 
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Výpovědi respondentů jasně sdělují, že modlitbu Páně hodnotí vysoko. 

Pozoruhodná je u všech respondentů  úcta k ní, vědomí, že jde o modlitbu, 

která není zatížena „tradicí“ – jak to vyjádřil Erik: je přímo Kristem Pánem 

předaná jeho učedníkům. A lze se domnívat, že důvodem jejího vysokého 

hodnocení všemi respondenty může být také skutečnost, že jde o slova Písma, 

pro evangelického křesťana tak důležitý aspekt jeho zbožnosti. Modlitba Páně 

má také pro respondenty význam univerzální, totiž že je jednotná pro křesťany 

všech tradic a časů a všechny křesťany tak sjednocuje (zde tu vázanost na 

cennost tradice explicitně někteří respondenti přijímají), hlavně ji chápou jako 

základ, celistvou, komplexní, stále nově oslovující – zapadající do 

každodenního života člověka. Zároveň často z výpovědí prosvítá i její 

individualizované pojetí.   

 

Dílčí shrnutí a diskuse. K výše sdělenému doplním o poznatek, že respondenti 

se nevyjadřovali tolik k bohatství nabízené žaltářem. Jakkoli cenné jsou žalmy 

pro společenství víry, není toto bohatství téměř reflektováno. Problematická je 

ona respondenty zmiňovaná nesrozumitelnost obsahu písní, mezi nimiž právě 

mohou být zpívané žalmy. Na překážku může být jejich archaičnost. Zde je 

zřejmě možné napřít vykladačskou pozornost. (Mezi takové počiny lze 

považovat šedesát modliteb Jiřího Doležala inspirovaných právě Žalmy.
287

) 

Aspekt sdílení a solidárnosti do určité míry ustupuje do pozadí ve prospěch 

očekávaného osobního prožitku. Zdá se, že svoji roli může hrát i nepochopení 

či nedocenění bohoslužebné slavnosti a společenstevní a také významný 

Filipim akcentovaný prvek dnešní doby, tj. schopnost vnímat a rozumět 

bohoslužebnému dění. 

 Přístup jedinců vykazuje zájem o co největší užitek pro osobní víru. 

V našem výzkumu tak vysvítá  pietistický důraz – očekávání osobního užitku – 

být osloven. Že tento jev není ojedinělý, sdělují i autoři D. Stocker a R. 

Underwod. Také P. Filipi se zabývá otázkou antropologického rozměru 

liturgie. V této souvislosti mj. hovoří o v současnosti zdůrazňovaném 

hermeneutickém přístupu v praktické teologii, tzn. je kladen důraz na vnímání 

a porozumění – zde bohoslužebnému dění
288

.  

 Poté, co jsme sledovali zkušenosti s modlitbami při bohoslužbách a jejich 

význam pro respondenty, zaměřím se nyní na modlitby ve společenství sboru 

mimo liturgický rámec. 
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 FILIPI, P, Pozvání k oslavě, s. 23. 



93 

 

4.3.3 Modlitby mimo bohoslužby 

Ve sborech ČCE mají svoje místo modlitby v užších kruzích. (Viz výše 

Podoby modlitby ve společenství církve.) Život sboru mimo shromáždění 

upravuje Řád sborového života, který mj. popisuje, jaké místo zaujímá 

přímluvná modlitba: „Společenství sboru je svým členům oporou. Dává jim 

jistotu, že nejsou sami ve svých duchovních i docela všedních zápasech, ani ve 

svých radostech a nadějích. Doprovází je a nese přímluvnými modlitbami, 

pastýřskou péčí, radou i konkrétní pomocí, vzájemným sdílením i nesením 

životních břemen. Zvláštní pozornost sboru patří těm členům, kteří procházejí 

krizemi, octli se v ohrožení nemocí a stářím či úmrtím svého blízkého, nevědí si 

rady s výchovou svých dětí, se svým vlastním selháním a proviněním.“
289

 

Dovolím si připomenout další realizační prvek církve, koinónii. 

 

Společenství, neboli „koinonia“, je dalším principiálním charakteristickým a 

realizačním  znakem církve. Jakkoli se společenství projevuje i při 

bohoslužbě („leiturgii“)
290

, koinonia se projevuje také dalšími způsoby 

v konkrétní pospolitosti věřících: Podstatou společenství je spoluúčast, 

sdílení, spolupodílnictví i spolupráce mezi lidmi,
291

 přičemž stálým 

základem je Kristus a jeho dílo záchrany pro člověka. Věřící tyto 

skutečnosti ve víře sdílejí, stejně tak přijímají Jeho dary a těží z nich
292

, tzn. 

mj. vzájemně se chápou, vzájemně si slouží, a to jak duchovně – skrze 

vzájemné modlitby, tak i materiálně – praktickou pomocí.
293

  

 

 Výše zmíněná slova z Řádu sborového života s tímto projevem církve 

souzní. Jde o lásku v akci projevovanou zájmem o druhého, porozuměním pro 

jeho problémy (příp. radosti), podporou a společným či zástupným hledáním a 

přijímáním pomoci od Boha. Všechny tyto prvky společného soužití při nesení 

životních břemen každým jednotlivým věřícím jsou projevy (vzájemné) 

pastýřské péče, a nepochybně všechny patří také do přímluvné modlitby 

v podobě jejích předmětů. Jakou praxi (nejen) přímluvných modliteb mimo 

bohoslužebný rámec a proseb si zvolí ten který sbor, je pochopitelně závislé na 

tom, jak tento rozměr a obsah služby uchopují jednak představení sboru, ale 

pak i všichni jeho členové, kteří chtějí využít svých hřiven. Ve sboru, v němž 

probíhal výzkum, je modlitební praxe mimo bohoslužebný rámec praktikována 

minimálně ve dvou podobách: jednak se konají pravidelná modlitební setkání, 
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 Viz Řád sborového života, článek 4, odst. 1, 2a [online]. 
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a jednak se scházejí členové sboru v malých kroužcích (skupinkách)
294

. A 

předešlu – jak však bude zkoumáno i zjištěno dále, i v jiných „formátech“ 

komunity víry. 

 

Modlitby v užším kruhu 

Každý vypovídající v mém výzkumu sdělil svoje zkušenosti s modlitbami 

v užším kruhu, které svědčí o radosti a o něčem, co je krásné a do určité míry 

také jaksi nevypověditelné. To neklamně připomíná, že se zde projevují věci, 

které jsou ne-lidské, a to v pojetí transcendentním, jsou původu Božího, a nelze 

je vždy vyjádřit slovy.
295

 Lze je ale vidět proměněné ve skutky s konkrétními 

dopady v životě věřících. (Jako „Víru skrze lásku dělající.“) Nyní tedy 

předkládám svědectví každého z nich. Každé toto svědectví je výmluvné samo 

o sobě, proto si také dovolím některá z nich příliš nekrátit, aby vyzněly ve své 

celistvosti. 

 

Když modlitba podpírá, nese 
je motto zkušenosti, kterou má s modlitbou v kruhu věřících Soňa. 

 
 T: „Proč … v té skupince je to pro tebe důležitý?“  

Soňa: „ (…) modlitba v tom společenství jeden za druhého, že tam můžeme si 

říkat konkrétně, za co se modlit, tak že je něco, co člověka nese v těžkých 

chvílích; a že vlastně v těch úplně nejtěžších chvílích, kdy šlo třeba o život …, 

nebo že když jsem věděla, … že se za mě ta skupinka modlí, že prostě jsem tam 

nesena nějak i tou láskou těch lidí, a tou společnou důvěrou, tak jsem, tak mně 

to pomohlo, že jsem nezazmatkovala, že jsem (…) nepřidala ještě svoji extrémní 

úzkost a strach, že jsem prostě porozuměla tomu, co to je s bázní a s třesením 

spasení své konejte; a že to nebylo nic takovýho hurá, … ale byla to nějaká 

hlubina bezpečnosti a věděla jsem, že jako do toho okolo mě je takový nějaký 

kruh, který se za mě přimlouvá a to mě posilovalo a to mě prostě nějak 

konejšilo, takže mám pocit, že je to úplně jako ještě jiný typ … mezi těmi bratry 

a sestrami … důvěry, že si říkáme, co potřebujeme, co je před námi, tak jako to 

říkáme Bohu, a v téhle důvěře prostě je to nějak propojený (…)“ 4 

 

Soňa vykreslila, jak zvláštně se pojí víra spoluvěřících v Boží moc s její 

úzkostí, jak se projevuje jejich víra i láska: to vše, včetně důvěry mezi 

jednotlivci skupinky, ji neslo v nesnadném úseku života
296

. Prožila úlevnou 

posilu, byla zbavována oné úzkosti, přijala ukotvení, zklidnění. Jako součást 
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tohoto spolubytí – spolubojování je i prožitek zvláštního duchovně-lidského 

sjednocení. To je aspekt společenství modlících se, když se břemeno jednoho 

stává břemenem druhého a zároveň je přinášeno Nejvyššímu. Přitom však také 

u ní dochází na teologicko-exegetické rovině k novému porozumění slov 

Písma. Zároveň sdělila, že nejde o jakousi povznášející či euforickou chvilku, 

ale že takové chvíle mají zcela praktický dopad v životě – byla osvobozena od 

zazmatkování a nadbytečného strachu – je chráněna kruhem konkrétních 

modlících se lidí, a zároveň kruhem neviditelným, zato mocným uchránit před 

vnitřním ne – souladem, naopak umožňujícím vnést do životní situace 

harmonii; je zkrátka takové modlitební společenství pro ni úžasným darem. 

 O tom, že skrze modlitbu druhých cítí, jakoby ji Pán Bůh nesl, svědčila také 

Eva: 

 
Eva: „A musím říct, že cejtím, když se za mě teda někdo modlí. To už mnoho let 

mám s tím  zkušenosti.“ 16 

 T: „A co cítíš?“ 

 Eva: „No prostě - jako by mě Pán Bůh jako nesl. No opravdu  to  cejtím.“16  

 

Modlitby ve skupince – povzbuzení na cestě do sboru 
Jiný aspekt modlitebního spolunesení popisuje respondentka Zita. Ta vypráví o 

své (zejména vnitřní) cestě do sboru skrze úzký kruh modlících se. Tento kruh  

se stává pro ni jakousi cestou k stabilitě, vytváří pro ni kotvící jednotku, v níž je 

přijímána a pomáhá jí k odvaze patřit mezi věřící ve společenství církve. Ruku 

v ruce s tím se také učila modlitbě. 

 
Zita: „ (…) ta skupinka pro mě byla hrozně nosná, protože já jsem byla taková 

nestabilní, furt jsem nevěděla jestli jo a ne v tom sboru, … jsem si říkala, …, že 

tam vlastně … nepatřím, … mně ta skupinka hodně pomohla … abych se … do 

toho vžívala, no a ty společný modlitby … byly pro mě … důležitý …, tím jsem 

se … taky učila modlitbě…“ 8 „, (…) to byl pro mě dlouhej proces, než jsem se 

přijala, že se můžu modlit … jak chci, a druzí mě neodsouděj, … naopak, když 

je to upřímný, tak že si toho ceněj.“ 9  

    

Zita také oceňuje potenciál spoluvěřících, kteří ji přijímají takovou, jaká je, i 

v její nestabilitě, pochybnostech. Opět vyjadřuje – svým osobitým způsobem – 

jak podpůrné a posilující je setkávání a propojování lidské a Boží stránky, jak 

nefalšovaná a trpělivá láska věřících dotyčného odblokovává od jeho studu  

k odvaze být plně součástí společenství, i k přijetí sebe sama ve své hodnotě, v 

lidské důstojnosti.  
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S modlitbou v průsečíku komunit 
U respondentky Evy se objevuje další rozměr modlitebního života v úzkém 

kruhu věřících: vyprávěla opakovaně o užších modlitebních společenstvích, 

kterých je či byla
297

 součástí na více místech zároveň, příp. hovoří v této 

souvislosti o svých „domovských společenstvích“. 

 
 Eva:„..já mám těch domovů mnoho, sbor je jeden z těch domovů, …“ 12 

 

Úzký kruh věřících hodnotí pro svůj život (víry) jako zásadní. Nejprve 

vyprávěla o svém patření do takového okruhu ve svém „domácím“ sboru: 

 
Eva: „ (…) tak jsme tam žili v nějaký smlouvě s těma lidma, my jsme byli 

v úzkým společenství, poměrně závazným … Já jsem si skupinku v tý době 

nenechala prostě nikdy ujít…“ 13 

  

Toto „spolupatření“ k okruhu věřících jí přinášelo ukotvování díky jakémusi 

vzájemnému požadavku odpovědnosti, závazku, což považovala pro sebe za 

nezbytné.
298

 Nato Eva navázala sdělením, že z  určitých pragmatických  

příčin
299

 začala hledat modlitební společenství jinde. Velkou pomocí se pro ni 

stala komunita, v níž se účastní mj. i duchovních cvičení a kde se může 

spirituálního komunitního života účastnit, byť je evangeličkou. Potvrzuje, že 

má svoji křesťanskou identitu  rozprostřenu na více místech, což vyjadřuje 

sděleními: 

 
Eva: „ (…) mi hrozně pomohla komunita a právě ta zkušenost s modlitbou na 

těch duchovních cvičeních (…)“ 6 „(…) já mám totiž mnoho jiných lidí … s 

kamarádkou … se pravidelně modlíváme, … když něco probíráme, … sestry 

řádové se za mě modlí, jo?  Já mám tolik lidí, že si myslím, že zaměstnávám (se 

smíchem) půlku nebe.“ 14 

 

Je zřejmé, že Eva prožívá svůj život (víry) napříč komunitami, okruhy věřících. 

Přijímá pro sebe jako důležitou podporu lidí, které vnímá jako ty, kdo jí mohou 

být posilou pro svoji víru a přimlouvat se u Nejvyššího. Nepřehlédnutelná je 

také její důvěra v spolehlivost spoluvěřících, spolubojovníků, ať jsou to věřící 

kamarádky, nebo řádové sestry, dokonce za své přímluvce počítá i „církev 

                                                 
297

 Eva hovořila o tom, že na půdě svého domovského sboru to bylo postupně několik 

skupinek, kde se modlila s ostatními. 
298

 Ještě bude blíže objasněn jeden z důvodů touhy po takovém společenství v podkapitolce 

věnovaném modlitbě v kruhu nejužším. 
299

 Eva: „Jet hodinu tam, tři hodiny tam – a zpátky – takže jsem si těch pět hodin nemohla 

dovolit, to nešlo.“ 13. 
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zvítězilou“. Celá tato široká komunita je součástí jejího života, nebo jinak – 

ona sama je její součástí a požádat někoho v těžké životní chvíli o přímluvu 

považuje za samozřejmou pomoc, která je namístě, za jakési svoje „přirozené 

podpůrné modlitební“ prostředí: 

 
 Eva: „… mně to připadá … normální, správný, žádat o modlitby, prostě…“ 14 

 

Hodnota společné modlitební chvíle 

Hodnotu společných modliteb a přímluv oceňuje také Erik. Do modlitební 

chvíle vstupuje s vlastním problémy, za které se hodlá modlit, ve vědomí, že 

stojí spolu s ostatními před Bohem.   

 
Erik: „ … musím říct, že je pro mě nějak silný a jako hodnotný, když … mě něco 

jako tíží, hodně …, a tři lidi se v rámci modlitební chvíle s vyslovením mojí 

osoby modlí za tu věc,… k Nejvyššímu Bohu a vládci vesmíru, to bejvaj silný 

chvíle, velmi si jich vážím, …“ 11 

 

Erik počítá stejně jako Soňa či Eva s důvěryhodným prostorem: 

důvěřuje spolumodlícím se, je totiž schopen se svěřit ostatním se svými 

problémy. Z Erikova sdělení dýchá úcta, jednak před lidmi, kteří spolunesou 

jeho břemeno, a také úcta před Bohem – jako Svrchovaným, jemuž patří naše 

lidská bázeň. Erik také vyjádřil, že takové společenství mu dává možnost prožít 

vlastní hodnotu; vnímá, že není přeslechnut, není jako ten, na kom by 

(ostatním) nezáleželo, ale naopak. Přijetí druhými a neznevažování vlastních 

slabostí má právě ve chvíli společné komunikace s Bohem svoje místo. 

 

Bez zkušenosti 

Zkušenost obdobnou těm, kterou mají první čtyři respondenti, zatím nemá 

poslední z dotazovaných. Okruh otázek, který se týkal modliteb v užším kruhu 

věřících, přinesl ze strany respondenta Igora odpovědi v zásadě dvojího druhu: 

buď  hovořil o modlitbě ve skupince pouze v souvislosti s nějakou službou ve 

sboru, konkrétně při přípravě táborů pro děti 
300

, anebo hovořil (chvílemi se 

také odmlčel) o tom, že tuto zkušenost zatím nemá, že takovému „formátu“ 

modliteb nerozumí. 

 

Igor: … popravdě řečeno … takový modlitby ve dvou ve třech, … nějaký 

hodně sevřený, mně to ani není moc jasný ani, takže v tomdle smyslu mně to 

                                                 
300

 Igor: „Když se chystal tábor a byla porada, tak na začátku samozřejmě byla - vždycky 

nějaký biblický zamyšlení, krátký a modlitba. Případně jsme se modlili někdy, když jsme 

narazili na něco konkrétního, a pak případně na konci. Ale pořád to řadím do tý kategorie tý 

relativně velký skupiny, kde jako ty vztahy nejsou až tak úplně těsný a důvěrný.“ 13. 
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nechybí. Možná je to proto, že to neznám. I to může bejt pravda.“ 13 

„Neumím to zatím.“ 11  

 

Na otázku, zda si sám někdy řekne o přímluvnou modlitbu, reagoval: 

 
Igor: (Odmlka.) „… za sebe jsem to ještě neudělal. … tak to byly asi - že jsem 

se tak styděl, že mi bylo blbý říct …“ 14 

 

Respondent Igor tak otevřeně hovoří o svém zahanbení sám sebou, a v pokoře 

je přiznává; Zatím nedošel odvahy, možná i důvěry k druhým, aby chtěl takové 

věci před lidmi a před Bohem otevřít byť ví, že i Písmo hovoří o zaslíbeních 

pro dva tři modlitebníky
301

. Nejjistěji a nejbezpečněji se totiž cítí být sám, 

v Boží přítomnosti.  

 

Společná tichá modlitba 

Igor však hovořil o modlitbě ve dvojici, a to se svojí ženou, kdy po různě 

nezdařených začátcích došli ke společné „tiché modlitbě“. 

 
Igor: „My jsme se … s ženou modlili společně ráno, vždycky ale to bylo špatně 

(…)“ 11302 „ (…) Ale to musím říct, že se nám podařilo několikrát, ale na to je 

potřeba příprava … že jsme …voba dva … tu tichou modlitbu prožili…“ 12 

„Ale to chce vopravdu, aby voba měli už vodmodleno, … měli čisto …“ 12 

 

Tím vyjadřuje jeden důležitý aspekt modlitby: předstupovat před Boha lze 

pouze s vědomím, že vstupuji do prostoru svatosti, čistoty, a aby měli čisto 

v sobě i mezi sebou. Aspekt Boží svatosti ostatně potvrzovali respondenti, 

když hovořili o tom, jak chápou modlitbu, nebo jak vnímají Boha (viz výše.)  

 

Tímto se dostáváme ke službě, která se nabízí při modlitbě v kruhu nejužším, 

ve dvojici. Jde o službu zpovědní.  

 

Modlitba ve službě zpovědní 

Že úzké společenství dvou modlitebníků přináší pomoc při tomto vnitřním 

pročišťování, při zpovědní službě, svědčí obdobně tři respondentky: 

 
Zita: „…se scházíme spolu s Patricií …“ 9 „ … se modlíme … za nějaký svý 

konkrétní věci … vlastně se zpovídáme…“ 9 

 

                                                 
301

 Igor: „Na druhou stranu chápu, že i v Bibli je, když se dva či tři sejdou, to jako – já to 

nepopírám. Ale přesto – já jsem se v tomhle ještě nenašel…“ 13 
302

 Igor vysvětloval, že modlitbu používali vzájemně jako jakýsi nátlakový prostředek na 

druhého když nebyli v něčem ve shodě. 
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Velmi podobně sděluje Soňa, přičemž přiznává, že doznávat se k vlastním 

proviněním před druhým nebývá příjemné, ale uvědomuje si jeho důležitost. 

Stejně tak Eva přijímá možnost úzkého kroužku modlících
303

 také jako 

nezbytnost pro duchovní čistotu, pro vyznávání vin.  

 
Soňa: „(…) A dlouhá léta … jsme se s tou mojí přítelkyní modlily a používala 

jsem to i k tomu, abych … řekla, co jsem udělala nesprávně … aby to bylo 

prostě nějak vyčištěný, ... není moc příjemný to dělat …, ale bylo to … pro mě 

hrozně důležitý.“ 4 

Eva: „… užší společenství … pro svůj duchovní život potřebuji úplně 

vykazatelně. Když nežiju ve světle, nevyznávám svoje hříchy, tak můžu jít do 

kytek (…)“ 13 

 

Tato svědectví o pokorném doznávání vlastních selhání před druhým, a před 

Bohem, které berou všechny tři účastnice výzkumu vážně, jsou pro ně 

zkušenostmi, které jim otevírají cestu do Boží blízkosti. Mohou být tam, kde na 

základě křesťanského učení dle Písma
304

 být chtějí.  

 Předložená svědectví všech respondentů představují modlitební praxi, která 

je typická pro společenství věřících, jak to dokládá mnoho novozákonních 

míst, připomenu zde jen jedno místo, a to ze Sk 2,42. Koinonický charakter 

církve dostává podobu vzájemné přímluvné služby a je pro život zúčastněných 

přínosem, chceme-li, požehnáním.  

 

Diskuse: Podoby praxe přímluvných modliteb a jejich srovnání 

Ráda bych v této svislosti zmínila příklad vzájemné modlitební praxe, kterou 

popisuje Christina Embree
305

. Dotyčná předkládá článek
306

 o přímluvné 

modlitbě ve sboru.  Zaměřuje se v něm na přímluvnou modlitbu jako na nástroj 

k utužení mezigeneračních vztahů v konkrétním sboru.
307

 Důležitý bod, který 

Christina Embree připomíná, jsou slova Žalmu 145,4, kde stojí, že rodina 

                                                 
303

 Nemluví zde vyloženě o dvojici, jindy však o podobných zkušenostech hovoří: Eva: „Ono 

je to takový živý v tý dvojici … jednak je tam to společenství, a je tam zase ještě jiná ta Boží 

přítomnost…“19. 
304

 Ve smyslu 1J 1,7nn. 
305

 Christina Embree, Μ.Α.,působí na Wesley Seminary v Indiana Wesleyan University jako 

ředitelka Služby dětem a rodině v Nicholasvillské spojené církvi metodistické ve státě 

Kentucky.  
306

 EMBREE, Ch., Intercessory Prayer Across Generations: A Case Study, [online]. 
307

 Nejprve obrací pozornost k myšlenkám D. Bonhoeffera, když připomíná některé myšlenky 

z jeho spisu Život ve společenství. Poukazuje na jeho myšlenku, že právě modlitba za člena 

vlastní křesťanské komunity je obranou před jakýmkoli projevem nesouladu (odsuzování či 

jakéhokoliv nepřátelství). To proto, že všichni stojí na jediném společném základě: jsou těmi, 

za něž zemřel Kristus. 
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rodině vypravovat bude skutky Boží.
308

 Důležité je pro ni sdílení víry napříč 

generacemi, jelikož právě generačně oddělené skupiny v církvích nejsou 

neobvyklé, avšak společnému životu a sdílení víry neprospívají.
309

 Zmiňuje 

také několik studií založených na výzkumech, které dokazují nesporný kladný 

vliv přímluvné modlitby na vztahy v rodinách či na důvěrných vztazích 

postavených přátelstvích.
310

 

 Autorka však zvláště poukazuje na program (výzkum), který byl uskutečněn 

v konkrétním sboru Nicholasville United Methodist Church ve státě Kentucky 

(a který je v souladu jak s myšlenkami Bonhoefferovými, tak se zmíněnou 

biblickou zvěstí). V letech 2015 a 2016 se v tamním sboru zapojili do 

modlitební kampaně inspirované knihou Tony Souder Modlete se za mě. Do 

modliteb se zapojilo na šest desítek modlitebníků za čtyři desítky dětí. 

Zapojování do této modlitební kampaně probíhalo jednoduše mezi jejími 

zájemci vznesením jednoduché otázky: „Budete se za mě modlit?“ Z tohoto 

experimentu vzešla zjištění – díky pozorování a prostřednictvím rozhovorů 

s účastníky kampaně
311

, že se ve sboru významně zvýšila úroveň záměrných 

interakcí s modlitebními partnery, že docházelo k stále hlubší a osobnější 

komunikaci, a že účastníci cítili větší celkovou podporu ve sboru a také širší 

zájem modlitebníků o celé rodiny a upevnil se i jejich duchovní život a 

intenzita jejich modlitebního života. 

 Prozatímní zjištění mojí výzkumné sondy přinášejí podobné výsledky 

vzájemné modlitební služby. Modlitby se dějí mimo rámec bohoslužebný a 

jsou součástí života jedinců (převážně) v rámci komunity. Vesměs všichni 

respondenti si takové vzájemné modlitební podpory vysoce cení.
312

 Vzájemná 

modlitební podpora harmonizuje a stabilizuje dotyčné v jejich krizích či 

problémech, také při hledání upřímného postavení před Bohem, projevující se 

někdy i ve službě zpovědní. Je velmi zřetelný aspekt vzájemné důvěry a důvěry 

v Boží pomoc.
313

 Svědčí také o lidskosti, osobním zájmu a přijetí, kterého se 

jim dostává, modlitebníci tak tvoří podpůrnou síť.  Při srovnání s výzkumem 

z Kentucky je zjevné, že  můj výzkum je značně subtilnější, a také není 

primárně zacílen na zkvalitňování mezigeneračních vztahů v církvi. A má i jiné 

odlišnosti – např. nejde o konkrétní kampaň, modlitby se dějí někdy i v širším 

                                                 
308

 „Rodina rodině vychvalovat bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.“ – tak 

kralický překlad; ČEP překládá „všechna pokolení…“. Česká synoptická Bible, ČBS 2008. 
309

 Viz EMBREE, Ch., Intercessory Prayer Across Generations: A Case Study, [online] s. 128n. 
310

 Ch. Embree zmiňuje výzkum Marka Butlera a kol. z roku 2002 in: EMBREE, Ch., tamtéž. 

[online], s. 136. 
311

 EMBREE, Ch, tamtéž, s. 139. 
312

 S výjimkou Igora, který s modlitbou v užším kruhu má zkušenost s ostatními 

spolupracovníky v oblasti služby dětem, jinak přiznává v tomto ohledu svoji slabinu, resp. 

dosavadní nezkušenost. 
313

 Tento aspekt – důvěry při modlení – byl také předmětem jiného longitudinálního výzkumu, 

viz dále kap. 4.4. 
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rámci (mimo domovský sbor). Přesto však je zřejmé ono sdílení víry, které 

zdůrazňuje Christina Embree, totiž že zkušenosti respondentů mohou přinášet 

údiv nad skutečností Boží pomoci a péče o ně, projevující se skrze 

toto koinonické dění církve ve smyslu zvěsti Žalmu 145,5. A tak i v rámci 

malých skupinek příp. ve dvojicích dochází k tradování víry, dosvědčovanému 

Božími předivnými skutky. Vyjádřím-li dění ve zkoumaném sboru ČCE 

závěrečnými slovy článku Christiny Embree, mohu potvrdit, že respondenti 

svědčí, že se mohou „společně učit o Bohu a životě jeden od druhého.“ 
314

 

 Modlitba v užším kruhu věřících však odhaluje také u značné části 

účastníků výzkumu vzájemnou zpovědní praxi. Ta z evangelického církevního 

prostředí ustoupila, – podle  W. Böhmeho
315

 až upadla. Tato praxe zmiňovaná 

novozákonním svědectvím je většinou našich respondentů zachovávána, a to i s 

jejich poukazem na její bolestivou pokořující stránku, avšak nesoucí víře 

užitek. Služby ve sboru se částečně dotkla modlitba nazývaná jako modlitba za 

vnitřní uzdravení, více však byla zmiňována v souvislosti se zkušeností 

v mezidenominačním prostoru. 

 

 Dosavadní vhled do modlitební praxe účastníků výzkumu přinášel svědectví 

o přínosu modlitby v životě věřících více (ne však výhradně) jako příjemců 

modlitební služby, a to ze strany Boha prostřednictvím druhých věřících. 

Modlitba však není jednostranným nástrojem pro vlastní prospěch. Před 

podobným chápáním modlitby varuje již v úvodu celé této práce zmíněný Jan 

Milíč Lochman. Výzkum také odhalil druhou stranu: účastníci výzkumu jsou 

těmi, kdo slouží prostřednictvím modlitby: přimlouvají se za druhé, bojují za 

prospěch lidí ve svém blízkém, ale i vzdálenějším okolí. Tato podkapitolka tak 

uzavře tuto bohatou a obsažnou kategorii Modlitba ve službě.  

 

Moje modlitební práce 

Již v předchozích výpovědích v rámci dalších kategorií zaznívalo, jaké jsou 

předměty modliteb účastníků výzkumu. V této kategorii je pohled na tuto část 

služby modlitby cílený. 

 Respondentka Zita mi při rozhovoru sdělila, že přát druhým, je pro ni zcela 

přirozené, stejně tak se za ně modlit, přimlouvat. Moje otázka:  

 
T: „A ty …, když se za ty druhý modlíš, … přimlouváš se, je to … výraz ... 

tvýho života, nebo je to služba … ?“ 

 ji nakonec přivedla k „objevu“: 

Zita: „…vlastně … mě to nikdy tak nenapadlo, ale je to prostě modlitební práce 

vlastně, … je to  práce …“ 13 

                                                 
314

 EMBREE, Ch., Intercessory Prayer Across Generations: A Case Study, s. 140. 
315

 PÖHLMANN, H. G., Kompendium evangelické dogmatiky, s. 330. 



102 

 

 

Tento její výraz „práce“ mi připadá trefný, a tak je opět
316

 tento in vivo kód 

obsažen i v názvu této kategorie – podkapitolky, která odkrývá obsahy 

přímluvných modliteb našich respondentů. 

Na moji otázku Co je obsahem tvých modliteb, která však nezazněla vždycky 

v této podobě, někdy ani znít nemusela, jelikož dotazovaní hovořili spontánně 

o předmětech svých modliteb v průběhu rozhovorů, odpovídali respondenti 

rozmanitě. Přímluvci (jak lze v kontextu této kapitolky nazvat respondenty 

výzkumu) jmenovali několik okruhů lidí jako předměty svých přímluvných 

modliteb.   

 Jednak jsou to přímluvy za jejich rodiny, přátele, dále za lidi ve sboru, a pak 

i za ostatní lidi – v jejich zaměstnání, lidi trpící, za politiky, celý svět. Prosí za 

to, aby jejich blízcí, ale i lidi ve světě poznali Boží lásku, získali víru, naději, 

přijali odpuštění, aby lidé žili v míru, bez násilí, bez utrpení. Modlí se tak 

v soukromí, i v modlitebních kroužcích, příp. ve dvojicích. 

 

Přímluvy za okruh rodiny, blízkých, sboru 

Tak Eva i Igor jmenují konkrétní lidi z okruhu rodiny, Erik kromě rodiny 

jmenuje také okruh přátel. Igor přidává, za co se pro ně přimlouvá.  

 
  Eva: „(…) za … rodinu,… za synovce, neteř, mamku, za taťku …“16 

 Erik: „(…) v tý mý rodině je dost co dělat, (…) – to jsou věci k tý modlitbě, 

takže  většinou to je za nějaký věci, který mi jsou jako nějak blízko, no.“ 8 

„nebo blízký  kamarády, přátele …“8 

 Igor: „Rozhodně se modlím v rodině za všechny, aby teda zůstali na cestě víry, 

 … děti … vnoučata … sourozenci … rodiče.“ 6 

 

Že leží na srdci účastníkům výzkumu kromě rodiny také okruh lidí z jejich 

společenství sborového, dokládají těmito sděleními: 

 
 T: „ (…) za lidi (…) v tom svým sboru se modlíš?  

  Eva: „Někdy za některý …, někdy … i za faráře.“ 16 

 T: „ (…) a čeho se týkají ty modlitby? “ 

Zita: „ … my se modlíme za naše rodiny, za naše přátele, i ze skupinky, za sbor, 

(…)“ 9 

Erik: „to, co … rozebíráme před tou vlastní modlitebkou, protože někdo 

s něčím přichází a něco ho trápí, tak to pak jako můžu zařadit do těch svých 

osobních modliteb v tom pokojíku.“7 

 

Přímluvci tak přinášejí před Boha potřeby lidí z vlastního společenství, např. 

Erikova výpověď připomíná výše zmíněnou zkušenost ze sboru z Kentucky, 
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když vyjádřené potřeby ostatních zahrnuje do svých soukromých modliteb. A 

také, když vyjadřuje svoji úctu k druhým lidem ze sboru pro jejich zájem o 

ostatní včetně jej samotného, a pro jejich modlitební službu
317

. 

  

Přímluvy za okolní svět  

Modlitby a přímluvy za okolní svět jsou také v modlitebním zájmu 

respondentů. Např. Eva nejprve hovoří o nesmělých přímluvách za svého 

„nepřítele“, tzn. člověka, svého „šéfa“, který stojí mimo okruh světla, tj. žije 

v nepravdě, daleko od Boha; také přiznává, že zná požadavek Písma se za 

politiky modlit, a cítí, že by se měla modlit víc. Zahrnuje všechny lidi, trpící, i 

politiky. Taktéž Zita se přimlouvá za všechny lidi a jejich soulad s Božím 

záměrem s lidmi. Nevynechává politiky, ani lidi na svém pracovišti. 

 
Eva: „…se zkouším modlit trošku za svého šéfa. To je pro mě hodně těžká 

postava … A uvědomila jsem si, že je to vlastně opravdu ten můj nepřítel, …, 

člověk, kterej žije ve velký temnotě (…)“ 16 

„ … podle požadavku Písma – za politiky se modlím málo, a někdy, když vidím 

nějaký věci, co dělají, tak mě to vždycky poňoukne, tak  se za ně modlím trochu 

víc, nebo takovou modlitbu trošku horlivější …“ 16 

Zita: „(…) se modlím jako spíš ve smyslu, aby lidi netrpěli, aby nebyly (…) 

války (…) násilí, aby lidi žili v míru a v souladu s Bohem“ 9 „ ty prosby … jsou 

prosby o milost, o… dar lásky, víry, naděje, odpuštění, a v podstatě to samý pro 

svý nejbližší a přátele, pak pro zemi, (…) a pro celej svět (…)“2 

 T: „… A za politiky taky se třeba modlíš?“ 

Zita: „Taky, taky, tak jako obecně, no. Modlím se třeba i za svoji práci, za to 

vedení.“ 9 

 

Eva vyprávěla –  když nedostává odpověď na prosby, přímluvy podle svých 

určitých představ –  jaký je její modlitební boj za lidi, kteří procházejí těžkými 

životními situacemi, příp. krizemi, které v ní vyvolávají úzkost. Shledává, že 

její modlitby za tělesná uzdravení bližních nebývají vyslyšeny, proto se modlí 

za jejich duchovní prospěch. Přimlouvá se za to, aby se prohloubila jejich víra 

a vztah s Ježíšem, aby je jejich zlá situace od Boha neodradila. Anebo prosí za 

to, aby prožívali navzdory těžkostem vnitřní pokoj.  

 
Eva: „(…) Dobře, neumím se modlit za uzdravení, možná na to nemám víru, 

nebo Pán Bůh neodpovídá, … pro to nemám vysvětlení,… ale můžu se modlit,… 

                                                 
317

 Viz výše Hodnota společné modlitební chvíle. Jiným příkladem podobné modlitební 

podpory může být pomůcka pro rodiče modlící se za jejich děti ve formě jakéhosi průvodce 

oblastmi jejich životů. Obsahuje konkrétní modlitby a povzbuzení k víře ve všemocného 

Ochránce dětí, navíc může být, jak navrhuje autorka, rodiči sdílena. Viz OMARTIANOVÁ, S., 

Síla rodičovské modlitby, 2011. 



104 

 

aby to (s Bohem)318 úplně nevzdali. Nebo aby měli pokoj. Nebo aby se na tom 

prohloubil jejich vztah s Ježíšem (…) za to se můžu modlit vždycky. A todle mě 

povzbuzuje (…) “ 17 

 

O přímluvách, ale i o modlitebním zápase za druhé lidi se na více místech 

rozhovoru také vyjadřovala  Soňa: ,hovořila o lidech, kteří ji žádají o 

modlitby
319

, a tak jim tuto konkrétní a cílenou službu poskytuje. Anebo prosí 

za Boží pomoc tam, kde lidské kapacity jsou málo, v bolestných situacích 

rozpadajících se rodin, nebo kde lidé chodí po křivých cestách a ubližují tak 

druhým. 

 
Soňa: „… když někdo (…) chce, abych se s ním za něco modlila, tak to 

samozřejmě udělám.“5 

„ (…) jsem se modlila třeba za rozpadající se rodinu, …mnoho let … anebo … 

za někoho, kdo nechodí po přímých stezkách – prosby za to, aby ty stezky 

napřímil a za to, aby to Bůh nějak vyřešil, protože když někdo někomu ubližuje, 

tak je to těžký (…)“10 

 

Eva se Soňou tak přiblížily obsah svých přímluvných modliteb, které odkrývají 

lidskou bídu i bolesti, jak v rovině tělesné, duchovní (resp. morální) a sociální. 

Jejich služba je přitom nesena nadějí, že zde je Ten, kdo zná řešení lidských 

problémů, a také je nesena vírou, že Bůh je mocný zasáhnout ve prospěch 

dotyčných potřebných. Konečně všechny okruhy lidí blízkých i vzdálených 

zahrnuje do svých přímluv poslední respondent, Igor: 

 
Igor:„(…) Od úplně obecných proseb za všechny lidi až postupně ke svý rodině, 

sboru ... práci.“ 10  

 

Takto navazoval na svá sdělení, když nejprve hovořil o vzorech modlitebníků 

pro svůj modlitební život.  

 

Dílčí shrnutí, diskuse. Modlitební služba všech účastníků výzkumu je zřejmá: 

to, za co se modlí pro sebe, přejí také druhým. Projevuje se jejich 

zodpovědnost za ostatní, konají tak svoji službu královských kněží. Nezamlčují 

však přitom svoje slabosti, limity. Ze svědectví prosvítá důvěra respondentů v 

Boží sliby a Jeho přání – záměry, které jsou pro modlitebníky směrovkami a 

povzbuzeními, když se přimlouvají za všechny lidi ve smyslu 2Tim 2,1nn, 

stejně tak je pro ně stimulem k této přímluvné službě právě ona lidská 

potřebnost, bída a bolesti. Některé výpovědi svědčí vysloveně o duchovním 

zápase (boji); biblické pojetí zápasu – podle úvodní teoretické části –       
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hovoří o duchovním boji ve smyslu boje proti „nadzemským silám zla“ – (dle 

Ef 6), zde spíše vyniká jako zástupné, houževnaté či trpělivé předkládání 

bolestí druhých Bohu, s touhou buď po vyslyšení, anebo po pomoci podle 

Božího úradku, ale ve prospěch potřebných.  

 

4.4 PŘÍNOSY MODLITBY versus CO MI CHYBÍ320 

Výzkumná sonda zatím přinesla vcelku předpokládané zjištění, že modlitba je 

přínosem pro život věřícího křesťana, tedy primárně pro respondenty výzkumu. 

Ohlédnu-li se na dosud odkryté a popsané kategorie, mohu stručně 

připomenout: modlitba poskytuje jednotlivcům možnost poznání sebe sama, a 

to jak v lidské zranitelnosti a slabosti, tak také přináší radost, protože člověk 

může předstupovat před Boha s důvěrou a sdílet a řešit s Ním svůj životní boj. 

Je tak neoddělitelná od jejich života/života víry a je jeho stavebním kamenem. 

Skrze modlitbu mají také příležitost vnímat a poznávat Boha. Modlitba ve 

společenství církve má velký potenciál jednak při společném bohoslužebném – 

liturgickém slavení, pro většinu respondentů však velký význam v její 

koinonické podobě. V návaznosti na zkušenosti a výpovědi věřících je 

modlitba přínosem pro modlitebníky i proto, že nejenže čerpají skrze modlitbu 

jiných pro sebe, mají také příležitost být zprostředkovateli pomoci jiným lidem. 

Všechny tyto zisky jsou zejména zisky víry, které není možné vyčerpávajícím 

způsobem změřit, lze však o nich svědčit. 

 K tomuto hrubému shrnutí přínosů modlitby přidávám v této kapitole další 

sdělení účastníků výzkumu, která s předchozími úzce souvisejí, avšak 

nezařazuji je do dosavadních kategorií. Jednou z mých otázek byla také otázka 

po respondenty pozorovaných změnách v jejich životě v důsledku jejich života 

s modlitbou. Některé výpovědi však zazněly i mimo moje takto zacílené tázání. 

Tato jasná a explicitní sdělení respondentů, která nelze pominout, se mi zdají 

tvořit svébytnou kategorii, s pestrou škálou pod-kategorií.  

 Než však tyto přínosy představím, zastavím se ještě krátce u jiného 

zahraničního výzkumu. V článku Prayer beliefs and change in life satisfaction 

over time
321

 který byl publikován v listopadu 2012, předkládá jeho autor N. 

Krause mj. zjištění rozsáhlého kvalitativního longitudinálního celostátního 

výzkumu. Ten byl uskutečněn v několika vlnách, přičemž základní šetření 

proběhlo v roce 2001. Výzkum byl zaměřen na jeden z aspektů modlitby u 

starších křesťanů v protestantských církvích v USA, a to aspekt důvěry při 

modlitbě. Výzkumný vzorek nakonec čítal více než šest set padesát jedinců, 

aktivních křesťanů ve věku nad šedesát šest let věku formou rozhovorů v 

jejich domácnostech. Z výzkumu vzešla tři základní zjištění: první sděluje, že u 
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protestantských křesťanů staršího věku hraje při modlitbě významnou roli 

důvěra v Boha. Dalším zjištěním je, že tato důvěra je posilována 

prostřednictvím modlitebních kroužků věřících a vzájemné neformální podpory 

členů dané komunity a jako poslední je zjištění, že tato důvěra při modlitbě 

přináší modlitebníkům vyšší pocit životní spokojenosti.
322

 Zmiňuji tento 

zahraniční výzkum v souvislosti s mým výzkumem proto, že do značné míry 

jeho výsledná zjištění spolu korespondují. Blíže se k některým srovnáním 

vrátím posléze.  

Nyní již představuji ony přínosy modlitby, o kterých hovořili respondenti.  

  

4.4.1 Integrita, stabilita, plnost 

Když jsem v rozhovoru Evě položila otázku co by jí chybělo, kdyby se 

nemodlila, hovořila o tom, že by byla vyprahlá, necítila by brzy Boží lásku, 

byla by smutná, „vyvoraná“, ztratila by se jí půda pod nohama, zkrátka ztratila 

by svoji integritu.  

 
 T: „Co by ti chybělo, kdyby ses nemodlila?“ 

Eva: „… že bych asi brzy neprožívala vůbec, (…) že mě má Pán Bůh323 rád, … 

bych rozhodně upadla do smutku, … bych jako nevěděla, kde je nahoře a kde 

dole, … ten život by se tak jako rozházel (…)“ 2 

 

Eva si uvědomuje jako základní stabilizační prvek svého života jistotu Boží 

lásky k ní, která je sycena skrze přebývání v Boží přítomnosti i – či zejména –       

skrze modlitbu. Ztratila by radost a emotivně by se propadla do smutku a 

životní neuspořádanosti. 

 Podobnou zkušenost má také Zita. Vyznává, jak ji stabilizovala modlitba 

v době těžkých životních krizí při ohrožení života manžela, i při problémech 

s dcerou, nedovede si představit jiný způsob zvládnutí svého zoufalství, 

modlitba pro ni byla nositelem pokoje, naděje a víry. V závěrečné části 

rozhovoru dodala, že díky modlitbě si uvědomuje důležitost důvěry a 

spolehnutí na Boha. 
 

Zita: „(…) tak mě ta modlitba hodně pomohla … tou temnou roklí projít a věřit, 

mít naději, nějak se v tom zoufalství vždycky zklidnit, a vůbec si to nedovedu … 

představit, že bych tím procházela jinak (…)“ 8 

 „ … jsem chtěla vlastně říct, že … v tý modlitbě je důležitej vztah s Pánem 

Bohem a důvěra, a takový to spolehnutí.“ 14 

 

Vedle Evy a Zity se obdobně vyjádřil také Igor. Aby vykreslil, co pro něj 

znamená modlitba, používá protiklad drogy, která člověku vezme v posledku 
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všechno, a na opačné straně modlitby: svědčí, že skrze modlitbu přijímá plnost 

a životní sílu ke zvládání životních výzev a že je proměňován k dobrému. Co je 

tím dobrým, blíže nespecifikuje.   
 

Igor: (…) co bere lidem droga? (…) všechno. Modlitba je pravej opak. (…) 

když opravdu … si na to ten čas udělám, tak prostě ten život je najednou 

plnější, a nakonec ty věci zvládnu (…), ale hlavně mění to … toho člověka 

samotnýho, … i ty lidi kolem. A k dobrýmu (…)“ 17 

 

 Všichni tito respondenti vyznávají, že modlitba je pro ně klíčová, má pro 

jejich život konstitutivní charakter: považují ji jednak za prvek pro život 

integrující, prvek stabilizující a prvek přinášející do života plnost a sílu život 

zvládat. Že nejde o nástroj, jejž má člověk v rukou a který může používat jako 

nějaký „zázračný prut“, ale že oním tajemstvím je vztah důvěry v mocného 

Boha, vyznívá ze všech těchto svědectví. Vysloveně u Zity a Evy. Igor navíc 

dodává, že skrze život s modlitbou, tzn., když věnuje Bohu čas, stává se 

svědkem změn: u sebe i u druhých lidí, a to k dobrému. Ke změnám a 

proměnám v životě v důsledku života s modlitbou se přiznávají i další 

respondenti.   

 

4.4.2 Změny ve vztahu k sobě, Bohu, lidem 

Dotazovaní účastníci výzkumu vypovídali o tom, že v důsledku života 

s modlitbou pozorují, že život s modlitbou je životem duchovním, nebo že se 

prohlubuje jejich víra v podobě oddanosti Bohu, pokory, moudrosti, již 

zmiňované důvěry, srovnání si priorit, poznávají sebe sama, mění se 

v postojích, činech. 

 
Eva: „ (…) když jsem jela na první duchovní cvičení jako do komunity …,“ 3 

„… tam mi … došlo, že buď se budu modlit, a pak to bude dobrý, nebo se 

modlit nebudu a pak … že se nedá mluvit o duchovním životě. … a … mi to dalo 

do života takovej přínos (…) to byla změna … trvalá.“ 4 

 

Eva hovořila o přínosu, když se rozhodovala pro život s modlitbou díky prvním 

duchovním cvičením v komunitě, toto svoje rozhodnutí považuje za zásadní 

změnu pro život, za jakousi křižovatku – buď bude žít a pěstovat duchovní 

rozměr žití, a to bude-li se modlit, anebo její duchovní život bude zcela 

potlačen. Tak její rozhodnutí pro změnu přináší kvalitativní změnu jejího 

života. 

 Zita hovořila o změnách: přinesly ji srovnání si hodnot, priorit, a také jí 

přinesly pokoj a vnímavost pro Boha – pokoru.  

 
 T: „Pozoruješ třeba nějaký změny v průběhu času v důsledku modlitby?“ 7 
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Zita: „…Nějak jakoby si myslím (velmi pomalu), že mám v srdci víc pokory, 

klidu, … jsem se tak jako víc srovnala, že se mi změnily priority, co je důležitý a 

co ne (…)“ 8  

 

Erik hovoří o Ducha – plnosti, tzn. cítí se prostoupen Bohem, jestliže se Mu 

věnuje v modlitbě, dovede to srovnat se situacemi, když modlitbě dostatek času 

nevěnuje.  

 
T: „(…) sleduješ nějaký změny v průběhu toho života s modlitbou? Co ti to 

přináší?“ 

Erik: „(…) Někdy se cejtim tak jako duchaplnej ve smyslu Ducha svatýho plnej, 

(…) jindy zas prostě jsem jakoby dole, když jako se tomu moc nevěnuju, no. 

(…), ale prostě mně to určitě pomáhá -- věřím tomu.“ 4 

 

Tato Erikova výpověď je zajímavá oním vyjádřením o Duchaplnosti. Že chce 

být zářícím, vonícím Duchem svatým – to bylo již sděleno dříve
324

. Zde se 

jasně vyslovil k onomu přínosu. Je zřejmé, že rozhovor s Bohem není u Erika 

jednostranný, ale je opravdu dialogem – je totiž modlitba propojena s 

nasloucháním Božímu slovu zvěstovanému v kázání, přičemž odpovědí je 

touha prohlubovat víru snahou pochopit Boží záměry.  

 
Erik: „… jsem si poslech nějaký čtyři kázání katolickýho faráře (…) A jako --- 

jak von tam kladl ten důraz prostě na to mít, mít Ducha svatýho a prostě 

usilovat o Ducha svatýho nějak, bylo to hodně abstraktní a jako nevěřící to 

nepochopí,  ale o nějaký dary, …  usilovat, snažit se fakt pochopit --- Boží 

záměry --- (…) tak nějak se snažím prostě …“ 4 

   

O svých nejistotách stran přímluv a přijímání Boží vůle proti svým přáním, o 

nichž může pochybovat, zda jsou prozíravé, hovořil Igor. Nechce Pána Boha 

modlitbou „přesvědčovat“ o svých představách, jak by se situace – uvádí 

případ člověka, který má problém s alkoholem – měla změnit. Spíše mění svoje 

myšlení či přání ve smyslu, aby Bůh jednal v životě dotyčného podle své vůle. 

 
Igor: „Tady jsem tápal vždycky, a tápu doteďka. (…) když se budu modlit, Pane 

Bože, dej, ať tenhle člověk přestane pít alkohol… nevím (…). To řeším tak, že 

skutečně prosím … ať se zbaví tý závislosti, ale jak ty chceš, jak ty to vidíš, 

Bože, protože … i tohle může bejt třeba lepší … Modlitbou přesvědčím (smích), 

aby přestal pít, a on spáchá sebevraždu…“ 5  

 

Tato Igorova výpověď je svědectvím o poddanosti Boží vůli, stejně tak i zájmu 

o druhého člověka. Méně srozumitelnou se jeví jakási opatrnost při vlastním 

                                                 
324

 Zařazeno v kategorii Důvod a cíl modlitby. 
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úsudku, resp. obavě, že vlastní jeho přání bude nepatřičné, až to působí tak, že 

Bůh v důsledku vyslovení jeho vlastního přání bude nemilosrdný. Může zde 

být ukryta jakási osobní snaha věci „uřídit“, vyřešit, avšak snad po jiných 

zkušenostech neslavná. Ona opatrnost vyjádřená slovy nemusí být prosta víry 

v Boží milosrdenství. Nicméně z dalších výpovědí Igora (dále) je zřejmé, že se 

učí vidět příležitosti modlitební i praktické pomoci druhým a aktivně do nich 

vstupovat. 

 A ze zkušenosti, že právě bolestivé věci v životě přinášejí posun, zisk, a to 

například i v kontextu rodiny, protože společný modlitební zápas stmeluje, také 

Igor vyznává: 

 
Igor: „… koneckonců (…) takový věci, který vypadaly, že nás strašně bolí, nás 

vlastně posunuly. Kdo ví, jestli ta nějaká nemoc, která vypadala jako neštěstí … 

neznamenala třeba stmelení rodiny, nebo něco dalšího takovýho.“ 6  

 

Přesto však změny v životě jedinců nastaly i v důsledku vyslyšených modliteb. 

Např. právě Igor v závěru rozhovoru vypověděl, že on je takovým příkladem: 

 
Igor: „ … já jsem takový živý důkaz toho, že platí – hledejte, tlučte - hledal 

jsem, chtěl jsem pochopit víc hloubku modlitby – a našel jsem nové pochopení 

modlitby a její větší plnost.“ 18 

 

Eva navázala na sdělení o cíli své modlitby sdělením, že modlitba má pro ni 

efekt očišťující, ulevující od každodenní zátěže: 

 
Eva: „ (…) člověk odkompostuje ty svý … nánosy všeho, … hříchu, blbejch 

představ, zátěže toho všedního života, … často to má tento efekt (…)“ 6   

 

Tato sdělení přinesla svědectví o proměnách v důsledku života s modlitbou: 

modlící se hovoří o pokoře i vděčnosti před Bohem (o vděčnosti Bohu ještě 

bude svědčit jedna z dalších podkategorií), život s modlitbou opakovaně 

potencuje další zkušenosti víry také v podobě touhy po Boží blízkosti. Přináší 

do jejich životů harmonii, ale i vyslyšené modlitby, očištění od všech nánosů 

duchovní nečistoty, a také z jejich pohledu i prospěch pro lidi v jejich okolí. 
  

4.4.3 Milosrdenství vůči druhým lidem 

Respondentce Zitě jsem v úvodu rozhovoru položila také otázku, jaký je cíl její 

modlitby. Přitom sdělila – jak již bylo uvedeno výše – že chce slyšet Boží hlas. 

Kromě toho ale uvedla, že její slabost – modlí-li se málo – ji nakonec vede opět 

k Bohu a tím, že ji On milosrdně přijímá, se také ona učí přijímat milosrdně 

druhé lidi. Podobně v odpovědi na moji otázku na adresu Evy, zda pozoruje 
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nějaké změny ve svém životě v důsledku života s modlitbou, odpověděla, že 

není tak tvrdá, jak dříve bývala. 

 
Zita: „…když se modlím, tak pak mám pocit, že mě Pán Bůh v tom mým životě 

odpovídá … A když … se … modlím málo, … se dostanu do nějakýho presu, … 

začnu cejtit hrozný prázdno, a … vlastně …  takhle nechci žít, … lituju toho a 

žasnu nad tím, (úsměv), že mě Pán Bůh vždycky znova přijme, a učím se tak 

samozřejmě přijímat druhý zase.“ 1 

 T: „Co se změnilo?“ 

Eva: „(…) mám pocit,… že jsem se i já trošku nějak změnila … taky je to věkem 

… že třeba člověk není tak tvrdej, jak bejval ... člověk … když se modlí …, tak 

nemůže být úplně nemilosrdnej.“ 7 

 

4.4.4 Konkrétní činy ve prospěch druhých 

Kromě těchto postojů vůči druhým lidem – v získávání větší laskavosti vůči 

nim, respondenti také sdělovali, že ztišení při modlitbě poskytuje možnost 

přijímat konkrétní inspirace a impulzy k tomu, jak ve prospěch druhých jednat. 

Vysloveně to takto vyjádřil Erik.  
 

Erik: „… prostě jsem se dozvěděl, že se nějak rodiče nepohodli …, tak mi v tý 

modlitbě – a ne jindy, prostě díky tomu, že jsem se ztišil,… tak jako dojde … za 

tím tátou zajít a … s ním třeba tak neformálně pokecat. To by mě jako 

nenapadlo, kdybych se jako takhle neztišil…“ 2  

 

Velmi podobně vyprávěl Igor, který si uvědomil, že v důsledku modlitby, 

zejm. tiché modlitby, je schopen zareagovat správným způsobem, protože věří, 

že jej ke správnému jednání ve prospěch naplnění potřeb druhých a vyladění se 

na ně vede Bůh. 

 
Igor: „(…) když se modlím, tak jako ne za úplně blízký lidi, tak vnímám i to, že 

já se víc jakoby votevírám nebo ladím … na to vnímat ty jejich potřeby (…) 

když je to už takle trošku promodlený, tak jako mnohem častějc je to takový, že 

víc … zareaguju správným způsobem, a v tudle chvíli vnímám … věřím spíš, … 

že to je vedení Boží (...)“ 4 

 

Eva má zkušenost velmi podobnou, spojuje čin ve prospěch druhého také s tím, 

že takový vstřícný a láskyplný čin může být činem světla proti světu temnoty, 

nepřátelství. Cítí v tom tedy i kus jakéhosi duchovního zápasu. 
 

Eva: „ (…) najednou tě napadne drobnost, kterou můžeš udělat, napsat 

esemesku, prorazit tu temnotu nějakou malou věcí … “ 18 
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Zkušenosti se změnou v důsledku modlitby respondenti však také doplňovali 

sděleními, že změny v jejich životě např. směrem k vděčnosti, nebo větší 

milosrdnosti k druhým jdou ruku v ruce i s postupným zráním v životě. 
325

 

Nelze také odhlédnout od skutečnosti přebývání ve společenství, kde přicházejí 

dotyční pod vliv zvěstovaného Božího slova, sdílení zkušeností víry.  

 

4.4.5 Modlitba – obohacující a stmelující prvek rodin 

Modlitba v rodinném kruhu je obohacující a stmelující v rozmanitých situacích 

rodin
326

. Jak sdělili účastníci výzkumu, pomáhá v spolu-nesení i ve spolu-

předkládání problému Bohu, je součástí běžného povídání si s členem rodiny, 

nebo v situacích krizových, zátěžových. 
 

Soňa: „(…) ne pravidelně, - ale taky se modlíme s mým mužem podle … potřeb 

(…)“ 1 

Eva: „Takže když si já povídám s mým bratrem, … tak se na konci modlíme 

(…)“ 12  
 

Igor hovořil o modlitbě v rámci rodiny jako podpory, o niž si řekl svým dětem, 

když byla jeho manželka – matka jejich dětí – v nemocnici. Modlitba je tak 

Igorem vnímána jako společný prvek napomáhající zvládat zatěžující situace 

při ohrožení zdraví, snad i života osoby z nejbližších. 

 
Igor: „Jednou, když byla žena ve špitále a vypadalo to blbě, tak jsem poprosil 

pár lidí, včetně rodiny, dětí ( …)“ 14 

 

Zita vyprávěla o první modlitbě v rodině, jejímž nositelem byl farář místního 

sboru. Nabídku modlitby v tu chvíli vyhodnotila jako obohacující – příjemnou 

chvíli pro ně oba.  

 
Zita: „ (…) vlastně první společná modlitba byla, když ten pastor přišel k nám 

domů, a byl to … moc příjemnej večer a on vlastně se zeptal, … jestli se může 

za nás pomodlit … tak jsme tam s manželem oba stáli (…)“ 8 
 

Pro Zitu má taková chvíle sdílené modlitby význam, protože – ač její muž víru 

dle jejích slov nepraktikuje
327

, přesto Zita věří, že on věřící je, a vzácně se 

                                                 
325

 Např. Eva: „ … jsem se … změnila … taky je to věkem …“ 7 
326

 Mimo těch, které byly již připomenuty v jiných souvislostech a zasazeny v jiných 

kategoriích věnovaných vzorům modlitebníků či času pro modlitbu. 
327

 Jak sdělila v jiné souvislosti – viz kap. Boj s překážkami z nepřejícího/nekřesťanského 

prostředí. 
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s manželem ke své radosti také modlí.
328

 Erikova zkušenost s modlitbou 

v rodině byla již zařazena do kategorie Čas věnovaný modlitbě. 

 

4.4.6 Vděčnost a chvála na adresu Boha 

Jedním ze zásadních přínosů díky životu s modlitbou je pro respondenty 

uvědomování si nezasloužených darů, které se projevuje Bohu vyjadřovaným 

vděkem, oslavou či chválou. O vděčnosti hovořili respondenti často při 

odpovědích na moji otázku, co je obsahem jejich modliteb. Jindy jsem se 

explicitně
329

 zeptala, zda ve svých modlitbách také Bohu děkují. Ale některé 

výpovědi o vděčnosti na adresu Boha zaznívaly i v průběhu rozhovorů v jiných 

kontextech, ale v návaznosti na předchozí sdělené zkušenosti z nich vyplynuly 

přirozeně. Dotazovaní vypovídali, že děkují za vše, co přijímají od Boha:  

žasnou nad Božím milosrdenstvím. Děkují Mu za záležitosti týkající se věcí 

víry – Kristovu oběť, odpuštění, za všechny každodenní věci, bydlení, život 

v míru, za to, co se stalo, za vyslyšené prosby;  vyjadřují vděčnost za (lidské) 

vztahy, přírodu, za život sám. Dále vyjadřují úžas nad Boží velikostí; Chválí či 

slaví Jej za Jeho dobrotu, kterou přijímají, za to jaký On je a s tím vyjadřují 

důvěru v dobré Boží plány s lidmi. Objevuje se i vděčnost za společenství 

církve – v její podobě liturgické i koinonické. 

 
Erik: „… součástí modlitby … děkuju za něco, co se stalo, (…)“ 3 „ … za 

příjemný věci, za to, co bylo, co se zdařilo. Jsem vděčnej za … poznání …, co 

Bůh jako pro mě dělá, (…) taky za toto společenství (…)“ 9 

Zita: „(…) tak obrovskej vděk a úžas (vzdech) nad dary, které dostáváme a 

pořád si víc a víc uvědomuju, co všechno máme … kromě těch materiálních 

věcí myslím vztahy, lidi, rodina, příroda, vůně, čím jsem starší, tím jsem 

vděčnější za život.“ 2 

Igor: „(…) já teda se modlím slovně, tak je tam část, kde nějakým způsobem se 

k Bohu vztahuju spíš teda ve smyslu jsi velký, mocný, jako nějakým způsobem 

ho chválím, a přestože to říkám Jemu, tak vnímám, že to je hodně pro mě, 

abych si uvědomil, jakej je Bůh … děkuju za to, co nám všecko dal, za Ježíše 

Krista, za jeho smrt, za Večeři Páně, křest ...“ 4 

Eva: „(…) prostě, za co je člověk vděčnej, … za to odpuštění ….“ 3 „Někdy 

děkuju bezprostředně po tom, co se něco stane. Děkuji ale třeba i za svůj byt, a 

za to, že žijeme v míru, za vyslyšený modlitby.“  „ (…) v tý komunitě (…)“ 15 „ 

                                                 
328

 Zita: „(…) vlastně se ráda modlím s mým manželem, ale proto, že on nepraktikuje víru, byť 

si myslím, že věřící je,… ale když někdy mu řeknu,…, že se pomodlím, tak jako naslouchá …“ 9 
329

 K zařazení mezi otázky došlo po jedné z konzultací s vedoucím mé práce, když mě 

upozornil na mnou připravené otázky k rozhovorům – konkrétně, že mezi otázkami není ta po 

děkování. Původně jsem měla připravenou pouze otázku – co je obsahem tvých modliteb - a 

ponechávala jsem na respondentech, jak se k ní postaví. Proto jsem ještě jednou oslovila Evu, 

zda bychom mohly realizovat doplňující rozhovor. Ten se podařilo již po uskutečněném 

prvním interview po domluvě posléze uskutečnit. 
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… se modlí hodně jako modlitba chval, to znamená, že se … chválí Pána Boha 

za to, kým pro nás je (...)“ 15  

 

Eva ale dodává, že chválí nyní málo, uvědomuje si také, že chvála Boha není 

závislá na životních okolnostech. 
 

Eva:„V chvále zůstávám velice málo.“ „V komunitě se … chválí hodně. Je to 

postoj nezávislej na životních okolnostech, v kterým já teď … moc nejsem.“ 24 
 

Zita a Igor vysloveně sdělili, že život v Boží blízkosti u nich jaksi 

„navazujícně“ (nechci použít slovo přirozeně) ústí do jakési permanentní 

vděčnosti, kdy ustupuje ono lidské prošení a dožadování se naplnění potřeb, 

resp. přání, ale spíše tu je očekávání či přijímání Jeho úradků a uvědomování 

si, jaký Bůh je. Také Soňa vyznává, že s rostoucím věkem je pro ni děkování 

za všechno více v popředí (viz její poslední výpověď výše).  

 
Igor: „že mu děkuju za to, jak mě stvořil a že věřím tomu, že to všechno, co mi 

dal, je dobrý, a že mě vede a učí (…)“ „ (…) když se k tý330 modlitbě dostanu 

častějc, tak že z toho děkování ze mě jakoby víc vyrůstá ta vděčnost …“ 4  

Soňa: „(…) na začátku mýho křesťanskýho života jsem měla hodně proseb, … 

se to potom přeakcentovalo víc k … vděčnosti za to, že Pán Bůh je a jakej je…“ 

1  

 

Soňa dokonce, když šlo o otázku přežití těžce nemocného novorozence z jejího 

nejbližšího okolí
331

 dodává, že navzdory těžkým situacím vidí Boha jako 

dobrého, oslavy-hodného, důvěryhodného. 

 
Soňa: „… a vlastně jsem mu v tý modlitbě říkala, že mu věřím, že jeho plán 

s lidmi je dobrý a že každýho zná (…), a spíš taková oslava toho, jaký on je (…) 

bez nějakýho toho nároku dej mi to, co bych chtěla, nebo to, co potřebuju.“ 1 

 

Dílčí diskuse. Výše jsem jmenovala longitudinální výzkum v protestantských 

církvích v USA, který předložil jeho autor N. Krause. Zatímco tento výzkum 

byl zaměřený na aspekt důvěry při modlitbě, který se ukázal být nosným 

prvkem pro modlitebníky, jimiž byli aktivní věřící nad šedesát šest let věku, 

účastníci mého výzkumu vykazovali tento aspekt mezi jinými při modlitbě 

také; zejména se objevoval opakovaně ve výpovědi Soni.  Připomínala jej ale i 

Zita a v mírných obměnách vlastně všichni další respondenti. U Soni se snoubil 

                                                 
330

 Igor hovořil o „té modlitbě“, která má poslední dobou i onen rozměr „tiché“ modlitby, 

z čehož lze vyvodit, že „tichá modlitba“ mu pomohla k hlubšímu uvědomění si duchovních 

souvislostí a skutečnosti v životě. 
331

 Právě těsně před uskutečněním rozhovoru byla Soňa v telefonickém spojení s rodiči onoho 

novorozence a očekávala, jak se záležitost vyvine. 
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s vděčností za bohatost Božích darů, za života přijatých, navíc Soňa se 

přibližuje věkem respondentům výzkumu v USA, je tedy možné tuto 

podobnost v důvěře Bohu přičítat právě zrání v důsledku věku. Nedomnívám 

se však, že jen věk hraje roli,  zárukou je přijímaná plnost a žehnání Boží.  

 Přínos modlitby v mém výzkumu má mnoho podob, od životní stability a 

plnosti modlitbou zprostředkovávané, přes vděčnosti Bohu po konkrétní činy 

ve prospěch druhých, nyní v kontextu této, čtvrté, kategorie. Vyšší pocit 

životní spokojenosti v důsledku důvěrné modlitby, jak zjistil výzkum v USA, 

že přináší tamní věřícím, je „nadprostorový“ a nadčasový fenomén:  významně 

tuto spokojenost frekventoval Igor, právě on objevil ve své tiché modlitbě tento 

ujišťující a uspokojující aspekt, a je za něj velmi vděčný. Krásně vyjadřovala i 

Zita čím dál vyšší spokojenost života díky vděčnosti za život sám. Toto zjištění 

tedy není nijak překvapivé, spíše má potvrzující charakter, totiž modlitba, která 

je vyjádřením důvěry v Boží dobrotu je nedocenitelným darem pro život.  

 

4.4.7 Porozumění a blízkost Bibli 

Účastníci výzkumu vypovídali, že život s modlitbou jim také otevírá bližší 

vhled do Písma či souznění s jeho zvěstí, která k nim nějakým způsobem 

mluví.
332

 Anebo přímo hovořili o větším porozumění biblické zvěsti 

v důsledku života s modlitbou. Na moji otázku, zda Erikovi rezonují např. 

modlitby v Žalmech sdělil, že je oceňuje, konkrétně vyzdvihl hloubku 

důvěrného vztahu k Hospodinu autora dvacátého druhého žalmu. Také Soňa  

sdělila, že žalmy ji v určitém období byly blízké, nyní však je jí bližší Nový 

zákon. Igor pak v důsledku své tiché modlitby svědčí o tom, že ta mu pomohla 

v novém, jiném chápání biblických textů, které již před tím měl v oblibě, ale po 

zkušenosti s tichou modlitbou je chápe jaksi intenzivněji. Konkrétně zmiňuje 

některé starozákonní texty, týkající se proroka Eliáše.  

 
Erik: „ … modlitby … v rámci Bible, no to vnímám, … když si … někdy čtu …“ 

6 „Líbí se mi nějaká ta osobnost těch žalmů, … jak ten žalmista … vylévá … 

srdce před Hospodinem … třeba žalm dvacet dva – Bože můj, Bože můj, proč 

jsi mě opustil – to je jako síla…“ 6 

Soňa: „ Tak žalmy jsem … měla velice ráda, kdy jsem si je hodně četla, a teď je 

to  řidší… dávám přednost prostě Novýmu zákonu.“ 3 

Igor: „ (…) A pro mě se hrozně moc změnil právě podhled na spoustu věcí, ať 

už v Pavlovi, nebo v evangeliích, ale i ve Starým zákoně kolikrát … toho já jsem 

měl vždycky rád, ale teď už je to úplně - Eliáš na Chorébu – vítr rozervávající 

skály, oheň, zemětřesení, ale Bůh tam nebyl – a po něm hlas tichý, jemný…“3  

                                                 
332

 O Bohu mluvícím k člověku jsem se zabývala v kapitole druhé, jejíž součástí byla i 

podkategorie Bůh mluví a volá. Ona kategorie i právě zde předkládaná podkapitolka zařazená 

do čtvrté kategorie Přínos modlitby versus co mi chybí jsou si tematicky podobné. Nicméně 

v kapitole druhé jsem se zaměřila na výpovědi respondentů o Bohu, více, než o Písmu, Bibli.  



115 

 

 

4.4.8 Co mi chybí 

Respondenti také někdy explicitně hovořili, co jim chybí v souvislosti 

s modlitbou. V kategorii Já člověk a modlitba jsou některé tyto skutečnosti 

vykreslené. Avšak k deficitům stran modlitby, v osobním životě, ve 

společenství resp. podmínek pro modlitbu se vyjádřili někteří respondenti ještě 

i v dalších explicitních výpovědích. Opět: někdy v odpovědi na moji otázku Co 

ti v souvislosti s modlitbou chybí anebo v dalších souvislostech z daného 

kontextu vyplývajících. 

 Igor vysloveně sdělil, že by uvítal systematické vyučování formou kurzu či 

psaného návodu, jak se modlit, že by neváhal a do takového vyučování by 

rozhodně šel. 

    

Igor: „… Kdyby existoval nějakej kurz nebo nějakej návod, třeba jenom psanej, 

jak se modlit, … naučit modlit, tak bych ho bral všema deseti…“ 17 

 

Nakonec, jak víme z dřívějších sdělení, našel a některé příklady od svých vzorů 

přejal, některé pro něj byly příliš kusé a tak nedostačivé, např. od jeho 

kmotra
333

. Mezi deficity vyjádřené respondenty také patří nedostatečný prostor 

pro osobní modlitbu při bohoslužbách, protože zbožnost vyjadřovaná a žitá při 

bohoslužbách není dostačující pro duchovní život jedince, tak se vyjádřil Igor. 

(S velmi podobným aspektem nedostačivosti osobní modlitby při bohoslužbách 

jsme se setkali také v kategorii Modlitba při bohoslužbách u Zity.)  
 

Igor: „Já kdybych chodil jenom na bohoslužby, tak to rozhodně nepokreje. To 

jako potřebuju eště něco. Jako ale já si myslím, že ty bohoslužby k tomu nejsou 

určený, aby pokryly veškerou zbožnost. Protože tam není prostor pro osobní 

modlitbu ...“ 7 

 

Je celkem legitimní jeho sdělení, že bohoslužby v  pojetí společného slavení 

jsou součástí širšího pojetí bohoslužby – „bohoslužby života“ (Ř 12,1) – a 

nelze vše duchovní očekávat a přijímat jen skrze liturgické slavení.  

 Opět se zde nabízí otázka: zda či jak pomáhat naplňovat touhu věřících po 

plném uspokojení v Bohu skrze stávající nabízející se tradiční zbožnost? 

Historie zná obdobné scénáře, kdy věřící hledali jinde a jinak –  při dlouhodobé 

nouzi věřících (např. z reformace vzešlé tradice). Zdá se, že dnešní věřící si 

rady vědí. Ve svém domácím prostředí žijí, slouží, váží si ho, ale není to pro ně 

společenství jediné, výlučné a jejich potřeby naplňující. Církev pro jejich 

osobní zbožnost má podobu široké komunity víry.  

                                                 
333

 Také rady od faráře, který doporučoval střízlivou víru, bez zvláštních zážitků: „…ty…který 

…zážitek nemaj, …vytrvají mnohem dýl.“ 9  
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 Může se zdát, že z takové osobní zbožnosti zaměřené na vlastní prožitek 

může vyznívat určitý rys vztahování se jen k vlastní víře. Domnívám se, že 

člověk opravdově směrovaný k Bohu může být pro druhé lidi svědectvím o 

Božím působení, nalézá hluboké zakotvení a zakořenění v Něm ve vědomí své 

opravdové hodnoty jako tvora stvořeného s určením zobrazovat Boha a dříve 

nebo později se takový člověk stává nástrojem v rukou Božích k prospěchu 

druhým. (Igor o tomto ,svědčil také – viz kapitola Modlitba ve službě). Tak to 

ostatně vyznívá ze svědectví Soni:  

 
Soňa: „ … na těch konferencích … vnitřního uzdravení - co tam jezdí přednášet 

lidi třeba z Hollandska nebo z Anglie ta Lin,334 a ještě i jiní - tak tam jsem 

součástí modlitebního týmu, za kterým přicházejí lidé pro modlitbu, a … jsou 

lidi i u nás ve sboru, kteří o něco takového poprosí … kdyby tam byli víc lidi 

s touhle potřebou …, tak bych to určitě uvítala … tam, kde já jsem se nějak 

s důvěrou otevřela Bohu a přes modlitbu jiných mi bylo pomoženo, tak abych 

mohla umožnit, aby se Pán Bůh lidí dotýkal… prostě si je nějak vedl víc k sobě 

...“ 3  

 

Soňa tak lituje, že není víc lidí, kteří by využívali modlitbu s druhým 

člověkem, jako pomocné služby k prohloubení jejich vztahu s Bohem. Soňa 

tuto službu praktikuje v mezidenominačním prostoru. Sama má totiž zkušenost, 

že jí služba druhých, modlících se za ni, pomohla k otevření se Bohu, což by 

vlastně přála dalším lidem. Proto si přeje přenést požehnání, které přijímá jinde 

pro sebe, i do prostředí svého domácího sboru, být nástrojem služby modlitbou 

uzdravení. Je ovšem otázka, zda o takové službě lidé běžně v evangelickém 

prostředí vědí, či jak je jim prezentována, zda by si ji přáli. Jak vidno, jde o 

určitý druh duchovního poradenství.  

 Erik sám u sebe pociťuje deficit silnější víry, konkrétně víry, která se dočká 

splnění toho, co si přeje. Být svědkem důsledků modlitby v podobě Božích 

zásahů povahy ne-běžné, nesnadno uvěřitelné
335

. Zároveň z jeho slov prosvítá 

touha mít větší víru ve „smysluplnost své víry“, pokorně se k této vlastní 

nestálé úrovni víry přiznává. 

 

                                                 
334

 Např. BUTTONOVÁ, Linn, je autorkou knihy Matka je důležitá – Jak najít uspokojení 

v Bohu. Její služba vnitřního uzdravení je zaměřena na odkrývání starých neošetřených zážitků, 

nenaplněností láskou v útlém věku, odloučení od matky a jim podobných újem, přinášejících 

citové až existenciálně ohrožující neukojenosti, dále na jejich pojmenování a hledání pomoci u 

Boha, jakožto zdroje bytí, tj. bezpečí, přijetí, objetí, a to skrze modlitbu, přes poznání své, 

Bohem darované, vlastní hodnoty až k jejich uzdravení.   
335

 Erik zde popisuje praxi ve své rodině, kdy rodiče dětem před spaním četli knihy, např. 

Nejšťastnější lidé na zemi: „…ta knížka byla jako plná zázraků …“ 10, kterou Erik řadí mezi 

charizmaticky laděné.  
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Erik: „… Tak to jsem si vždycky nějak přál, … zjevně … zažít nějakej zázrak 

spojenej jako s modlitbou,… takže bych si asi taky přál nějak …víc jako věřit 

těm … jakoby účinkům modlitby … ta moje víra není až tak moc silná, spíš chci 

věřit … že všechno to má smysl, a že to Boží království nás tam nějak čeká … 

Ta vlastní víra jako kolísá… “ 10 

 

Tímto uzavírám přehled a analýzu jednotlivých kategorií. Taktéž tato poslední 

podkategorie  Co mi chybí, se může stát jedním z dobrých podnětů pro 

shrnující diskusi. Následně se již budu věnovat výsledným zjištěním, která 

výzkum přinesl. 

 

5. Shrnutí  

Dovolím si nyní shrnout výsledky analýzy výzkumu. Základem pro výzkum je 

pět polostrukturovaných rozhovorů s členy konkrétního evangelického sboru 

současnosti. Proto nelze výsledky této sondy generalizovat, přesto však jsou 

dílčí ukázkou, jak může být modlitba s jejími základy v pojetí biblického 

svědectví uchopena, a kde se buď překrývá s tradicí dané denominace, nebo 

kde ji přesahuje.  

 Nejprve odpovím na výzkumné otázky, poté předložím shrnutí diskuse 

k zjištěným diskutabilním problémům, které v průběhu výzkumu vyvstaly, a s 

nimi přinesu některá doporučení
336

. 

 

5.1 Odpovědi na výzkumné otázky   

V úvodu výzkumné části této práce byly vzneseny tyto výzkumné otázky.  Jaké 

místo má a jakou roli hraje modlitba v životě (víry) člena komunity?  Jaký 

význam má pro věřícího jednotlivce modlitba ve společenství/v křesťanské 

komunitě?  

Pokusím se nyní na základě analýzy výpovědí respondentů, jak jsou obsaženy a 

zasazeny v kategoriích, na ně odpovědět, nejprve vždy krátkým shrnutím, které 

je následně rozvedeno. Konkretizuji přitom ty které respondenty, kteří se 

k danému pojetí blíže vyjádřili. Zevrubně předložené závěry tvoří jakýsi 

společný průnik pojetí modlitby. 

 Modlitba hraje roli v uvědomování si a vnímání Boha, jeho darů a 

způsobu přebývání a jednání Boha s člověkem a člověka s Bohem.  

 

Modlitba  je místem přibližování se člověka k Bohu, je všemi respondenty 

chápána jako vědomé přiblížení se Bohu, jako vstoupení do Jeho blízkosti, 

                                                 
336

 V textu jsou vyznačená kurzívou. 
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přebývání v Jeho upokojující  přítomnosti. Bůh je přitom vnímán jako Bůh o 

člověka se zajímající, v jeho životě přítomný a do jeho života zasahující. 

Všemi respondenty je v pojetí modlitby významně frekventované pojetí Boha: 

stává se tak předpokladem pro další významné role modlitby v životě 

respondentů. Bůh je také vnímán a chválen jako svrchovaný a mocný, jako 

Dárce všech – vezdejších i duchovních  darů pro život (život, společenství víry, 

vztahy). Zároveň je vnímán jako člověka přijímající, laskavý a zároveň jako 

nárokující si lidskou oddanost Jemu, poslušnost, čistotu srdce. Je Bohem 

připomínajícím se, promlouvajícím i při modlitbě, či „bytostným 

komunikováním“. Není Bohem k člověku lhostejným, přináší odpovědi na 

modlitby buď skrze jejich vyslyšení, nebo skrze komunikování postojů člověka 

a Jeho nároků, vůle. (V obdobných variantách sdělili opět všichni respondenti). 

Modlitba slouží člověku k projevování i prohlubování tohoto vztahu důvěry 

k Bohu, (tento aspekt významně připomínala Soňa) skrze chválení i oslavování 

Jej, k naslouchání Bohu, přičemž v takové chvíli v Boží blízkosti  dochází na 

straně člověka k čerpání duchovních sil pro život ve víře, proměně mysli (Eva). 

 

 Modlitba má důležité místo v každodennosti života; je pro člověka 

nástrojem k neustálé „operativní“ komunikaci s Bohem a životu s Ním, 

stejně tak v jeho životním dlouhodobém horizontu.  

 

Modlitba hraje roli v přijímání posily v boji s těžkostmi a v životních krizích. 

Jde s nimi ruku v ruce, je prostředkem projevu pokory i naděje. (Zde 

připomínám Erika a Zitu.) Modlitba je prostředkem k vyjádření Bohu vlastních 

přání, projednávání slaďování s Božími nároky a požadavky v kontextu 

vlastního života i v kontextu situací druhých lidí. A to jak skrze prosby, 

vylévání žalu, vin, očekávání nových věcí od Boha nebo ve vděčnosti za 

nabízející se možnosti řešení anebo při smiřování se s jiným řešením a přijetí 

Boží přítomnosti v životě a zachování víry. (Tak vyznávaly Eva i Soňa i Igor). 

   

 Modlitba má své místo v poznávání sama sebe: je chvílí sebereflexe před 

Bohem, poznávání vlastní rozpornosti, při vyznání vlastních selhání, 

přiznání křehkosti, slabostí, odkázanosti na Jeho milost (o milosrdenství 

hovořila významně Zita).  

Na základě sdělení všech respondentů modlitba má své místo v procesu 

prohlubování pokory, jelikož hraje roli při bolestném přijímání vědění o sobě a 

je místem a prostorem pro změnu mysli, k pročišťování svého nitra ve vztahu 

k Bohu i okolí. Eva a Igor výrazněji sdělovali, že modlitba u nich hraje roli při 

jakémsi zjišťování míry vlastní odhodlanosti a vůle se k Bohu vztahovat.  
 

 Modlitba hraje důležitou roli při upevňování životní stability, ukotvení i 

rozvoje (života) víry, integrity, v naplňování života. (Tak např. dle Evy, 



119 

 

Soni, Igora.) Zkušenost s ní je motivačním prostředkem pro 

rozhodování, odrazovým můstkem pro další odhodlání zakusit či vidět 

její účinky, (tuto roli modlitby připomněl Erik). 

 

V důsledku zkušeností s modlitbou je tato příležitostí pro přijetí další motivace 

života víry projevující se osobní zbožností. Má své místo v sepjetí s Písmem 

v jakékoliv jeho podobě, hraje roli či stojí na místě zprostředkování Ducha-

plnosti, změn v životě, v dynamičnosti života, (sdělovali Eva a Erik), o 

novém porozumění její zvěsti hovořil Igor, a je výrazem a prostředkem k 

oddávání se Boží vůli (Igor, Soňa). S Evou, Soňou, Erikem a Igorem je možné 

sdělit, že modlitba má svoje místo v projevování napětí víry. Je místem 

projevování odezvy v podobě vděčnosti Bohu za vyslyšené modlitby, ale i 

nástrojem chvály a oslavy za přítomnost v životě a jeho průvodcovství i za 

Jeho moc i velikost spatřovanou v životech svědků víry napříč časem a 

prostorem. (Tak sdělovali opět všichni respondenti.)  

 

 Modlitba je stmelujícím nebo obohacující prvek v rodinách. 

Modlitbu v této roli uváděli v různých variantách všichni respondenti.  

 

 Modlitba je vnímaná jako významný prvek společenství: je výrazem 

společně sdílené víry, spojuje věřící skrze sdílené problémy před Bohem 

při vztahování se k Jeho moci adoračně, vděčně či prosebně, a to i 

zástupně za svět.  

 

Významná je pro všechny – avšak s rozdílným akcentem (s menším důrazem u 

Erika) – liturgická modlitba, je projevem důvěry v Boží pomoc, je oslavou 

Boha i prosbou za působení Jeho Ducha v církvi i mezi ostatními lidmi. 

Všichni respondenti kromě Igora oceňují koinonickou (tzn. modlitbu mimo 

bohoslužby) funkci modlitby, která stmeluje věřící, a zároveň utužuje víru. 

Modlitba je pro všechny respondenty nástrojem zprostředkovávání Boží 

pomoci i druhým lidem – je zástupnou kněžskou službou, blízkým i 

vzdáleným. Modlitba je pro ně univerzálním spojníkem církve i světa i Boží 

svrchovanosti, vyjadřovaná tak zejména v modlitbě Páně. Soňa, také Zita vidí 

význam v modlitbě za vnitřní uzdravení, opět jako nástroje duchovní i celkové 

pomoci spoluvěřícím. Přebývání v blízkosti Boží (při modlitbě) umožňuje 

respondentům Erikovi, Igorovi vyšší intenzitu vstřícnosti a vnímavosti 

k druhým lidem a vedení Boží, snahy druhé pochopit a pomoci jim i prakticky; 

Zita připomínala milosrdenství vůči bližním v důsledku modlitby, Také Soňa, a 

Eva hovořily o zápase přímluv pro druhé, Eva jej vnímá jako součásti 

duchovního boje proti temnotě.  
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 Modlitba má význam a hraje důležitou roli při předávání víry; modlitba 

je jejím svědectvím i výrazem. Zároveň modlitba hraje významnou roli 

v přesahování konfesijních hranic. 

 

Respondenti jsou ovlivněni/ovlivňováni či osloveni příklady modlitebníků 

dalších lidí z vlastní křesťanské tradice, ať už se jedná o tradici rodinnou 

(připomínám Soňu, Erika a částečně Evu), nebo z vlastní křesťanské komunity 

(jak sdělili Igor, Zita, Erik). Všichni pak svědčili o ovlivnění způsoby modlitby 

svědky jiných křesťanských tradic (buď charizmaticko-letniční, nebo katolické 

či pietisticko-evangelikální). 

 

 Modlitba hraje roli vyznavačskou. 

 

Tento význam modlitby připomněli Erik a Zita, a to v souvislosti s jejich bojem 

o uhájení prostoru pro modlitbu mezi nevěřícími. Do jisté míry si jedinečnost 

modlitby proti představám nebohabojných lidí o ní ujasňovala také Eva. 

Dovolím si zde také dodat, že modlitba představená v její bohatosti v průběhu 

rozhovorů byla důvodem pro vyznání víry všech respondentů, s tím, že užitek 

v tomto ohledu přinesla minimálně tazatelce. 

 

5.2 Diskuse 

Na základě zodpovězených výzkumných otázek je možné stručně shrnout, že 

výzkumná sonda přinesla pohled na modlitbu jako na přínosnou veličinu, a to 

z hlediska její role při projevu i upevňování víry, při posilování víry 

společenství, je výrazem a prostředkem lásky k druhým lidem a světu. Tyto 

závěry do značné míry souzní s předporozuměním předloženým  v teoretické 

části této práce, a to co se týče pojetí modlitby opírajícího se o biblická 

svědectví. Shrnuji v krátkosti zde:  

 Výzkum odhalil pochopení modlitby jako dynamického vztahu mezi 

člověkem a Bohem, s lidskou odkázaností na Něj a s důvěrou v moc, laskavost 

i svatost Boží. Boha, jako dárce všeho, cíle a určení života člověka, tj. 

přebývání a žití v Jeho blízkosti. Modlitba jako zprostředkovatel tohoto spolu-

žití (Bůh-člověk, člověk-Bůh) je nástrojem v každodennosti i v dlouhodobém 

životním horizontu. Odráží či obsahuje napětí při očekávání Božího jednání a 

zásahů do životních situací,  učení se trpělivě přijímat Jeho vůli i skrze bolest 

s možností vylévat tento žal před Ním. Tak je člověk skrze pokoru přetvářen do 

Jeho podoby, u vědomí své nedostačivosti, ale i ve vděčnosti a u vědomí Jeho 

milosti. Společné sdílení víry a její reflexe vyjadřované chválou a díky za Jeho 

bohatství na adresu Boha a prosbami za pomoc, vyznáním vin ve společenství, 

tj. i v úzkém kruhu, je dalším významným darem pro posilu života člověka 
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vyznávajícího Boha. A to i v prostředí víře nenakloněném. Uvědomělá 

obdarovanost Bohem pak vede člověka k praktické odezvě –  obdarovávat 

svojí hřivnou  –  sloužit přímluvnou modlitbou a na ni navazujícími  moudrostí 

vedenými činy lásky druhým. 

 

Zároveň ale z výzkumu vyvstaly diskutabilní a problematické otázky, jimž se 

chci věnovat nyní. Některé již zmíněné v analytické části výzkumu připomenu, 

o jiné doplním.  

 Krátce uvedu, že modlitba, jak ji deklaruje a praktikuje evangelická 

tradice
337

, je chápána  zejména jako odpověď člověka na slyšené slovo Boží, 

nebo důvěrné obrácení se k Bohu s jistotou, že Bůh slyší lidské volání, jeho 

díky i prosby. Z výzkumu však silně prosvítá  pojetí modlitby vedle onoho 

jejího verbálního projevu v podobě proseb či děkování také  jako spočinutí 

v upokojující blízkosti Boží a jako chvíle posilující víru. Evangelické tradici 

(zbožnosti) s jejím důrazem na Slovo zvěstované a slyšené odpovídá i (stručně 

vyjádřeno) verbálně střídmá podoba modlitby. Zdá se však, že tato podoba 

modlitby není pro věřící dostačující anebo díky ovlivnění jinými tradicemi již 

v průběhu zrání jejich víry se objevují další rozměry či způsoby modlitby, které 

pro získávaný užitek do své modlitební praxe zahrnují.  

 

Pro diskusi je zajímavé pojetí modlitby v její verbální neuchopitelnosti, jak ji 

odhalil výzkum a jak ji představil respondent Igor, (přičemž se částečně 

objevila i u Erika a Evy). První ze jmenovaných hovořil ve velké šíři o svém 

hledání jemu vyhovujícího tvaru nebo podoby modlitby. Nedostačující pro něj 

byla rada jeho svědka křtu – je třeba otevřít ústa a modlit se začít, ani střízlivá 

pobídka z úst křesťanské prodavačky – věřit bez okázalostí a zvláštních 

zážitků. Konečně i jeho farář se podle něj vyslovoval pro střízlivost víry. Ze 

sdělení také vyznívá, že dotyčný si k Bohu na počátku cesty víry vytvářel vztah 

podvědomě, dalo by se usuzovat na nejasný, málo srozumitelný (ne-osobní) 

vztah vůči Bohu. Zároveň se dotyčný vyjadřoval ke skutečnosti, že modlitbu 

nejprve chápal jako úsilí, výkon. Jeho cílem tedy bylo proniknout víc do hlubin 

vztahu s Bohem a získat skrze něj posilu. Už při tomto hledání – doložil –       

že jeho víra rostla: uváděl, že se vytrvale modlil za hlubší porozumění 

modlitbě, které našel v její mystické podobě. Také stojí za zmínku, že ačkoliv 

byl ve sboru součástí týmu spoluvěřících charizmatické zbožnosti, ovlivnila jej 

jen částečně. Je škoda, že hledání hloubky modlitby v rámci vlastní domovské 

církve nebylo korunováno úspěchem. Poté, co dotyčný nalezl mystickou 

podobu modlitby, vyznává, že důvodem ji praktikovat je prožívat ujišťující a 

ubezpečující Boží blízkost, naplňující celé jeho bytí, což poodkrývá důvod jeho 

hledání: nejistota a neprožívání spočívání v blízkosti Boží. Za významné 
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považuji také jeho úsilí v důsledku kontemplativní modlitby být Božím 

nástrojem. Zajímavý je jeho akcent na modlitbu i poté, co ji v dané podobě 

našel jako hledanou posilu. Hlásí se i nadále coby zájemce k případnému kurzu 

– jak se správně modlit.  

 Evangelická věroučná střízlivost nenabízí věřícím podobné cesty, jak ji pro 

sebe objevil Igor, otázkou je, jakou pomoc hledajícím víru a její ukotvení 

v hlubokém a pevném vztahu k Bohu poskytuje. Zásadní je zvěstované Slovo 

v moci Jeho ducha, přičemž další řešení – se domnívám – může spočívat 

v moudré osobní intenzivní katecheticko-pastorační pomoci. Zřejmě pomoc 

v této podobě poskytnuta byla – respondent hovořil o rozhovorech se svým 

duchovním. K uspokojení na straně respondenta však nedošlo, a k nalezení 

ujišťující blízkosti Boží mu tedy pomohla praxe jiné křesťanské tradice. A snad 

se také nabízí přikročit k poodhalení bohatství meditativních a Igorově 

zkušenosti podobných rozměrů modlitby? 

 

K tomuto problému připojím příklad Evy: ta podobně hledala pomoc ve své 

nestálosti žít intenzivní vztah k Bohu. Vědoma si svých limitů a zároveň 

toužící po něm díky Božím impulzům přijala pomoc mj. v podobě modlitební 

praxe v rámci exercicií ekumenicky laděné komunity. Opět i ona svědčila, jak 

pro ni obohacující byly/jsou zážitky nepopsatelného poznávání Boha, Krista, 

které pokládá ve své zbožnosti a v životě za nejdůležitější. Domnívám se, že na 

těchto příkladech vnitřního spojení s Bohem a posilování víry je možné 

rozpoznávat jednak individuální dispozice jedince, ale také potřeby dnešního 

člověka v ukotvení a plném zakořenění víry podobnými zkušenostmi 

naplňované. Prostředí komunity jí také přineslo inspiraci pro prohlubování 

vlastního duchovního zrání a stability. Víra je podle evangelické tradice 

posilována skrze (zvěstované) Slovo. Nelze pochybovat, že tento důraz je 

oprávněný a pro víru nosný. Avšak víra je nesena i zvěstována životy svědků 

všech dob, žitým evangeliem, tzn. i svědky současnosti. Proto taková svědectví 

upoutávají pozornost. Evu oslovila životní svědectví řádových sester a je tak 

vedena k hledání, kde je onen jejich zdroj síly a výrazu víry. Tak může dotyčná 

oklikou shledávat, že je právě ve spojitosti modlitby a Písma – tak, jak na toto 

propojení je kladený důraz při exerciciích v Evou uváděné komunitě. Navíc je 

svědectví Písem umocněno právě životem v oddanosti Bohu těch, kteří tuto 

výzvu vzali za svoji, a tak svědčí o přijetí Jeho nároků na pravdivost a čistotu 

života. Tato možnost – sdílet (osobně, případně v psané formě) v daném 

společenství svědectví o Božím působení v životě je potenciál prohlubování víry 

společenství kterékoliv křesťanské tradice, evangelickou nevyjímaje.  

 Dodám k této otázce ještě jednu poznámku, vzpomínanou v kategorii 

Vnímání a poznávání Boha: tato propojenost modlitby se zvěstí Písma je 

v evangelické tradici významná. Člověk je vyzýván se modlit před čtením 

Písma, aby byl osloven, také po setkání s ním s prosbou za pomoc k jeho 
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poslušnosti. Proto bylo pro mě poněkud překvapivé, že impulzy pro modlitbu 

na základě zvěsti Písma nebyly respondenty sdělovány v prvním sledu. Přesto 

však zvěst Písma v souvislosti s modlitbou zmiňována byla četně, proniká totiž 

životem respondentů tu více tu méně a vytváří podhoubí  pro víru i modlitbu.  

Pozoruhodné naopak v této souvislosti také je, že respondenti (Erik, Zita) 

hovoří o Božím promlouvání k nim, nebo skutečnosti jakéhosi duchovního 

„nazření“ ve chvíli ztišení při modlitbě. Tuto praxi přičítám také vlivům jiných 

tradic, blízkým meditativním způsobům modlitby, zbožnosti.  

 

Zde se již dostáváme k další diskutabilní otázce. První jmenovaný respondent 

Igor (a vedle něj obdobně Erik a Zita) poukázali na deficit osobně zaměřené 

modlitby při bohoslužbách. Igor vyjádřil lítost nad krátkou dobou věnovanou 

tiché modlitbě/osobní modlitbě v tichu při bohoslužbě, po zvěstování Slova. 

Zde vyvstává onen problém, výše již vzpomínaný: všichni respondenti ve 

svých svědectvích zdůrazňovali význam osobního vztahu k Bohu, který měl 

často genezi v prostředí probuzenecko-pietistické, resp. charizmatické tradice. 

Také jejich další zbožnost často vedená důrazy na hluboký vztah víry k Bohu a 

na bohatý modlitební život byl značně frekventován ve výpovědích všech 

respondentů. Tento důraz je tak přenášen do prostoru bohoslužebného slavení a 

individuálně laděný přístup při bohoslužbách a také při modlitbách očekáván. 

S tím pak dochází také k ústupu (nikoliv celkovému potlačení) ztotožnění se se 

zástupnou přímluvnou službou všem potřebným, světu, příp. jsou zmiňovány 

modlitební předměty jako příliš obecné. (Při svých soukromých modlitbách na 

své okolí bližší i vzdálenější přímluvami respondenti pamatují.) Dotyční 

narážejí ze svého pohledu na formální bohoslužbu, (zejména Erik a Zita), chybí 

jim buď živost – dynamičnost projevů víry, uvítali by modlitbu méně určenou 

obřadem, a prostší či srozumitelnější bohoslužebný ráz. Zřejmě zde chybí 

hlubší porozumění liturgickému slavení. Respondenti spíše vykazují známky 

jakéhosi spočinutí podobného přebývání v útulném domácím prostředí, méně 

pak v prostoru slavnosti. Při této příležitosti je možné podotknout, že prvek 

chvály na adresu Boha, který má při bohoslužbách stěžejní roli (anamnéze), 

výzkum příliš nezaznamenal – až na některé písně. Proč tedy není hloubka 

bohoslužeb významněji oceňována? Mají dotyční možnost se o ní  více 

dozvědět a jí porozumět? Domnívám se, že je na místě objasňovat více „krásu i 

hloubku“ liturgické stránky shromáždění. Forma objasňování může být 

rozmanitá – cílená vyučování zájemců či rozhovor na dané téma, doporučení 

patřičné literatury, příp. aktuálně připravené liturgii vysvětlující úvodníky 

k tématu nabídnuté účastníkům před bohoslužbami.  

 Připomenu také myšlenky z příslušné diskuse uvedené výše (v rámci 

analýzy): oba přístupy k bohoslužbám – jak osobně zaměřený přístup 

(sledovaný např. ve sborech v USA – viz výše) typický pro neformální typ 

bohoslužeb, tak i přístup zaměřený na sdílení a solidaritu při spolubytí 
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s ostatními věřícími, jsou přístupy důležité a obohacující společenství, tak i 

jednotlivce ve společenství. Stojí za to hledat jejich spolupůsobení. Také stojí 

za úvahu zreflektovat někdy připomínaný způsob bohoslužeb jako „představení 

jednoho muže“ (faráře). Netkví částečně i v této skutečnosti nepochopení 

formátu bohoslužby jako slavnosti? 

 Prvek oné žádané živosti a dynamičnosti a zároveň dosažení více přijímané 

hodnoty bohoslužeb a zejména chvíle společných přímluvných modliteb lze 

například podpořit v souladu s návrhem Agendy
338

 ČCE. Přímluvné modlitby 

mohou být připravovány ve spolupráci faráře s účastníky bohoslužeb, příp. jimi 

také přednášeny. S tím se nabízí také možnost pro modlitebníky – přímluvce 

„budovat vztah“ (a zároveň tím naplňovat imperativ Písma) k vzdálenějším i 

vzdáleným potřebným. 

 S právě uvedeným problémem souvisí i další problém výzkumem 

pojmenovaný: jde o nesrozumitelnost zpívaných modliteb/písní  při 

bohoslužbách. Může se jednat o zpívané žalmy, ale nejen o ně. Tato 

„zatěžklost“, kterou připomněli Igor a Zita, bývá hůře zdolávanou překážkou 

při vstupu „netradičních“ účastníků bohoslužeb mezi „tradiční“ věřící do 

církve. Výrazně přijatelnější pro účastníky – všemi respondenty jmenované – 

jsou buď tzv. „chvály“ – písně zrozené v charizmatickém či probuzeneckém 

prostředí nebo evangelické písně novější. Stojí proto za zamyšlení se nad 

zařazováním „tradičních“ písní do bohoslužby. Řešením by mohlo být – 

nechce-li to které společenství/sbor takové písně opustit, tyto osvětlit či ošetřit 

náležitým komentářem, který přiblíží jejich hodnotu či jejich obsah přetlumočí 

dnešnímu hledajícímu/věřícímu. Forma může být písemná, nebo obdobná, jak 

jsem uvedla výše. Přiblížení starých písní dnešnímu člověku  se může dít také 

tvořivým využitím její hudební stánky (doprovod více nástroji apod.). Bohatost 

a pestrost prostředků k chvále Hospodina, ale i k jiným typům zpívaných 

modliteb patří. Ostatně bohoslužebné praxi evangelických sborů není takový 

rejstřík neznámý.  

 Výzkumná sonda také poukazuje na skutečnost, že individuální aspekt při 

bohoslužbách očekávaný a s ním u respondentů částečně upozaděný (nikoliv 

však mizící) důraz na zástupnou kněžskou službu je přenášen buď do modlitby 

soukromé, jindy do dimenze koinonické v její formě společného sdílení 

svědectví víry a modliteb. Modliteb doprovázejících a zahrnujících šíři 

lidského žití, konkrétních situací, jež jsou předkládány Bohu včetně 

prohloubení vědomí Bohem dané hodnoty věřícího. Formou jsou ony 

modlitební kruhy – na půdě sboru, přístupné všem – připomenutá pravidelná 

modlitební chvíle Erikem, nebo v domácnostech členů komunity, zmiňované 

ostatním respondenty.  
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 Podobný formát vzájemné modlitební služby byl připomenut díky projektu 

mezigeneračního posilování komunity víry skrze vzájemné modlitby 

v metodistické církvi v Kentucky. Zde se představují dobré i přínosné praxe 

v rámci obou sborů sboru a stojí za to být podporovány. Posiluje dotyčné v 

zakotvení ve víře i (ve) společenství, dává příležitost sloužit cíleně modlitbou 

druhým lidem. Stojí snad za zmínku, že modlitební kroužky, jak je odkryla 

výzkumná sonda, mají svůj původ v pietistické či probuzenecké tradici.  

V souvislosti s modlitbami v rámci menších kruhů ve zkoumaném sboru ČCE 

mimo bohoslužebný rámec byla odhalena praxe zpovědi, kterou praktikují Zita, 

Soňa i Eva; v evangelické tradici má svoji obvyklou podobu při bohoslužbách 

ve vyznání vin či kázání smíření.
339

 Výzkum ukazuje, že potřeba této služby 

stále žije, dokazuje tak zájem věřících o upřímnost, otevřenost, pokoru a 

opravdovost ve vztahu k Bohu i před lidmi. Nabídka této služby nemusí být ve 

sborech explicitně vyhlašována, patřívá k nabídce farářů jejich ovečkám při 

pastoračních rozhovorech. Avšak podpora této vzájemné služby v důvěrném 

společenství, a to právě v podobě malých kruhů, může této potřebě vycházet 

vstříc.  

  

Kromě výše diskutovaného přesahu netradiční mystické modlitby do prostoru 

evangelické komunity připomenu také přesah přenesený z prostředí 

charizmatické (charizmaticko-letniční) zbožnosti. Modlitební zkušenosti Soni, 

která využívá daru „modlitby v jazyku“ přináší prospěch pro růst její víry. A 

podle jejího sdělení není tento způsob modlitby na překážku společně sdílené 

víry ve společenství.  

 K tomu dotyčná Soňa, stejně tak Zita, přijímají sílu modlitební služby na 

mezidenominačních konferencích vnitřního uzdravení. Tato církevní službu 

doplňující pastorační podpora (více na bázi tradice evangelikální zbožnosti 

v kombinaci s prvky psychoterapeutickými) má svůj dopad na tradiční 

evangelickou komunitu v podobě zájmu Soni tento přínos zprostředkovat 

dalším jejím členům, sama se o něj snaží. Uvítala by však zájem větší. Záleží 

proto,  domnívám se, na její tvořivosti, jak takovou službu nabídnout sboru. 

Jistě je namístě citlivost a vnímavost k míře otevřenosti pro takovou službu ve 

sboru; s tím ruku v ruce jí mohou být pomocí i eventuální svědectví dalších 

členů sboru o prospěšnosti této služby. 

 

V průběhu rozhovorů bylo naznačeno pojetí modlitby jako rituálu. Zčásti 

v důsledku tazatelkou položené otázky, ale zčásti také samotnými respondenty. 

Rituálnost modlitby v evangelické tradici je nahlížena s opatrností, jak ji 

nejnaléhavěji objasňoval Erik, a také jak ji přijímá: obsahová stránka modlitby 

je upřednostněna před formální z obavy nad vyprázdněností formy. Modlit se 
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v různou denní dobu se ukázalo být více příležitostí než vnějšími okolnostmi 

připomenutou potřebou či určenou povinností. I tento aspekt modlitby tu a tam 

ze sdělení respondentů prosvítal. Přesto důraz byl kladen na onu potřebnost 

modlitby ve smyslu chtění v důsledku dějů v životě, než na čase k ní určenému. 

Tento tradiční důraz považuji za vhodný a přínosný a podpory-hodný, zde se 

nabízí možnost prohlubovat vztah víry mezi člověkem a Bohem. Výzkum ale 

také v podání (paradoxně Erika) zachytil rituál obsahující modlitbu v rodinném 

pojetí. Rituál dějící se jedenkrát ročně, propojující sdílení víry  při sdílené 

sounáležitosti. Proto i obdobná zkušenost, nevyprázdněného rituálu, leč nově 

zakoušeného, protože má pro dotyčné význam, se může stát povzbuzením 

promýšlet v komunitě nově bohoslužebné dění a pokusit se s ohledem na 

sborovou situaci citlivě zasadit nový a prvek  do společných bohoslužeb. 

Zároveň se nabízí možnost porovnávat různá pojetí rituálu – z hlediska 

sociologického, religionistického, psychologického – a to jako podnět k jinému 

zkoumání modlitby.  

 Téma rituálu se objevilo implicitně také s tématem postu a modlitby. Tento 

způsob modlitby není v evangelické modlitební praxi nijak běžný, ani 

„předepsaný“, všemi respondenty je však uchopený. A to různě: jako očista 

těla, jako nástroj naléhání na Boha, jako nástroj obětavé služby druhým, snad 

až s jejím problematickým pojetím magičnosti. Tyto způsoby jeho uchopení 

odhalují jeho věroučnou či biblickou neukotvenost a zůstává otázkou, kde mají 

inspirace pro modlitbu s postem v praxi respondentů svůj původ. Lze se 

domnívat, že v modlitební praxi jiných křesťanských tradic, případně 

v individuálním pochopení biblické zvěsti. Zároveň nelze pominout ony 

respondenty zachycené a praktikované biblické aspekty postu i s jejich 

pozitivními dopady na život (víry) –  sebezpytování, pokání, nesnížení postu na 

úroveň jakéhosi záslužného výkonu a větší míra vnímavosti k Božím pokynům. 

Také v tomto ohledu se nabízí možnost pro modlitební praxi ve sborech ČCE 

využívat potenciál modlitby s postem, biblicky ukotvený. 

 Konečně se také ve výzkumu objevila zmínka o deficitu zázraků v důsledku 

modlitby víry, a schopnost víc věřit. Tento legitimní povzdech jistě souzní 

s evangelijním sdělením učedníků „přispoř nám víry“; zároveň může avizovat 

potřebu připomenout, že ryzí víra „věří, aniž by viděla“. Ačkoliv však víra 

vždy vidí skutečnosti, které jsou „za zrakem“.  

5.3 Limity a přínosy výzkumu 

V teoretické části své práce se opírám o vybraný vzorek literatury, který 

odpovídá předporozumění danému tématu, jistě by však mohly být zvoleny a 

využity i další odborné zdroje. 

 Výzkumný vzorek je velmi malý, nelze tedy dané závěry zobecňovat. 

Nicméně opírám své závěry o zasazená data. Tato jsou poměrně bohatě 

citována a tvoří tak obsažnou součást práce,  a mají vliv i na její rozsah. 
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Snahou autorky  bylo necitovat nadměrně, ale ilustrativně. Tato data  mají  

svoje místo i hodnotu:   důvodem je zejm. omezení ve zveřejňování transkriptů 

rozhovorů.  

 Závěry mohou  být přínosem pro znovuzhlédnutí modlitební praxe a jejích 

souvislostí v daném prostředí. Jedná se tedy o ukázku, jakou podobu a 

souvislosti může mít modlitba v rámci konfese dané křesťanské tradice a také, 

jak s modlitbou ve své osobní i sborové praxi jedinci nakládají. Vzhledem 

k odhalování praxe jedinců dané komunity se nabízí hlubší poodkrytí 

věroučného ukotvení a představení křesťanských tradic, kterých se v důsledku 

výzkumných zjištění dotýkám. Avšak vzhledem k zaměření této kvalifikační 

práce, stejně tak možností jejího rozsahu, tuto oblast ponechávám (až na malé 

výjimky) stranou s odkazem na možnost vyhledat bližší poznatky v patřičné 

odborné literatuře příslušných tradic. Taktéž filosofické či  teologicko-

filosofické uchopení současného myšlení by mohlo být dalším bonusem 

k porozumění výzkumným zjištěním; i zde se nabízí možnost dalšího 
zkoumání.  

5.4 Můj osobní vztah k výzkumu   

Můj osobní vztah k danému tématu jsem již zmínila v úvodu práce. Společná 

práce s respondenty na odkrývání jejich pojetí modlitby pro mne byla velmi 

užitečnou a výbornou zkušeností. Byť svůj život s modlitbou nepovažuji za 

chudý, díky vyznáním v rozhovorech jsem získala další inspirace pro svoji 
modlitební praxi.  

 

6. Závěr  

Cílem výzkumné sondy bylo nahlédnout do modlitební praxe věřícího 

křesťanské komunity současnosti. Přináším souhrn nejdůležitějších zjištění, 

která praxi odhalila a navíc ukázala, o co se věřící při své modlitební praxi 

dotyční opírají.  

 Modlitba se na základě výzkumné sondy jeví jako životem prostupující 

skutečnost, jako „kráčení člověka životem s jeho důvěryhodným Ručitelem“. 

Modlitební život také znamená hledání Boží vůle, hledání porozumění Božím 

sdělením i službu druhým.  

 V rámci výzkumného vzorku z komunity dané tradice se ukazuje, že 

modlitba nabývá  mezidenominačního či mezikonfesijního pojetí, není 

„evangelicky konfesijně střízlivá“ ale „mezikonfesijně obohacená“. Sami 

respondenti výzkumu, ačkoliv jsou v rámci jednoho konkrétního společenství 

takříkajíc „pod jednou kazatelnou“, svými zkušenostmi svědčí o schopnosti 

integrovat a absorbovat modlitební praxi či důrazy dalších křesťanských tradic 

a realizovat je ve vlastním životě, a do jisté míry i ve svém společenství. 
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Doplňují některé strohé či (jim) chybějící modlitební způsoby jejich 

evangelické tradice čerpáním podnětů odjinud, resp. praktikováním jinde.  

 Jakkoli mohou být některé zkušenosti s modlitbou diskutabilní, připomenu, 

že hodnotit víru druhého, tzn. způsob vztahování se člověka k Bohu, je 

choulostivé; co je však možné, je očekávat ovoce víry. Toto je možné vidět mj. 

v tom, že si respondenti svého domovského společenství váží, měnit je 

nechtějí, ale zapojují se do jeho služeb, mají v něm své určité místo či 

působiště a tedy jejich „ne-tradiční modlitby“ sborové společenství neruší (ve 

smyslu neznepokojují), spíše naopak obohacují Navíc je tímto vytvářena 

příležitost vzájemně se respektovat a snášet se v různosti (pokud o svých 

zkušenostech navzájem členové vědí). Typický důraz evangelické tradice na 

Písmo jako zdroj víry není zkušenostmi jiných tradic upozaděn. Rozhodně jim 

záleží na poslušnosti Božích výzev a z jejich svědectví proznívá touha po 

bohatém životě v Boží blízkosti, s jeho žehnáním. Dotyční také v důsledku 

přijímání biblické zvěsti vyhledávají a nacházejí jeho další či jiné aspekty. Při 

individuálním čerpání inspirací pro modlitební život z Bible může docházet 

k praxi připomínané biblickým svědectvím – evangelickou tradicí běžně 

nepraktikovanou, např. modlitbě s postem, modlitbě v jazyku, včetně kající 
modlitby při vzájemné zpovědi.  

 Nelze si však také nepovšimnout některých – výzkumem zjištěných – 

problematických momentů v pojetí modlitby, které stojí za to biblicky ukotvit. 

Opět vznesu otázku na adresu zkoumané denominace: nechybí věřícím 

evangelické tradice, zejména přicházejícím ze sekulárního – nekřesťanského 

prostředí – systematičtější vyučování o modlitbě včetně praktických rad 

k problematice postu, rozpoznání co modlitba není (manipulace, magie) a 

praktického vedení k ní? Dovolím si odpovědět: ano, může chybět. Ovšem, o 

co méně je takových vodítek, o to více jich může být na dosah v sousední 

křesťanské komunitě. Dnešní věřící má mnoho možností, jak se k poznatkům, 

zkušenostem věřících z jiné tradice dostat a z ní čerpat. 

 Konečně  obohacování jedné konfese důrazy druhé tradice se v současnosti 

nabízí stále častěji a zdá se, že tento směr má svoje konkrétní dopady i v 

ČCE
340

. Uchopit modlitbu s novými pohledy, obohatit ji důrazy naznačenými 

v této práci, může být pro danou konfesi další z výzev. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
340

 „…K některým tradicím se však postupně vrací (církevní rok, bohatší liturgie, obrazy v 

kostele, společný život křesťanů v komunitě atd.“ Viz ČCE, Čemu věříme, [online]. 
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Příloha 1 

Informovaný souhlas 
 

Ráda bych Vás požádala o rozhovor. V rámci své diplomové práce na ETF UK 

Praha oboru Diakonika zpracovávám téma Modlitba. 

Součástí této práce je i její praktická část – kvalitativní výzkum. Cílem 

výzkumu je hlouběji porozumět Vašemu pojetí modlitby: jak modlitba provází 

Váš osobní život, jakou má pro Vás důležitost a také jak vnímáte modlitbu 

v rámci Vašeho sboru. 

Rozhovor bych si chtěla nahrát a následně převést do písemné podoby. Po jeho 

analýze a zpracování (nejpozději po obhajobě diplomové práce) jej ze svého 

nahrávacího zařízení vymažu. V každém případě budou rozhovory 

anonymizovány. Nebudu uvádět pravá jména, ani názvy měst ani nebudu 

uvádět jiná zeměpisná určení míst.  

V textu diplomové práci budou uvedeny citace z Vašich výpovědí. Dále mohou 

být transkripty celých rozhovorů uvedeny jako příloha práce. Pokud si 

nebudete přát, tak zveřejněny nebudou. V anonymizované podobě budou 

přístupné pouze vedoucímu práce Dr. Benešovi, ETF UK Praha 221 988 415; 

Fax: 221 988 215 e-mail: benes[at]etf.cuni.cz, a konzultantovi, při 

obhajobě oponentovi, příp. dalšímu členu komise k nahlédnutí. 

V případě Vašeho souhlasu Vám budu velmi vděčná za Vaši vstřícnost a 

ochotu věnovat mi čas. 

 

V Praze 18. 3. 2017        Bc. Miriam Žilková, v.r. 

    mir.zilkova@seznam.cz, 774 276 966  

 

 

 

Prohlášení účastníka 

Potvrzuji, že jsem si přečetl všechny výše uvedené informace o výzkumu. 

Měl/a jsem možnost se dotazovat na podrobnosti výzkumu, veškeré otázky mi 

byly srozumitelně odpovězeny. Dobrovolně souhlasím s účastí v tomto 

výzkumu. 

Datum:             Podpis účastníka:  

   

Souhlasím s uvedením transkriptu celého rozhovoru v příloze práce:      

  ano  ---  ne 

 

Datum: 

Jméno účastníka:             Podpis  účastníka: 

 

mailto:mir.zilkova@seznam.cz
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Příloha 2:  Otázky k rozhovorům s respondenty 
 
První okruh otázek se týkal zejména respondentova pojetí (osobní) modlitby 
jako takové: 

Co pro tebe znamená modlitba?/Co se ti vybaví, když se řekne 
modlitba? 
Co je obsahem tvé modlitby?  
Co je cílem tvé modlitby? Co od modlitby očekáváš? 
Jaké jsou hlavní impulzy k modlitbám?/Co tě inspiruje k modlitbám?  
Co tě naopak brzdí se modlit?/Jsou nějaké překážky k tomu, aby se 
modlil/a ? 
Sleduješ nějaké změny v průběhu života s modlitbou? Co ti modlitba 
přináší? 
Modlíš se někdy s postem? Z jakého důvodu?  
 

Druhý okruh se týkal respondentovy cesty k modlitbě: 
Vzpomeneš si na genezi modlitby ve svém životě?  
Kdo tě na/učil se modlit?/Vyučoval tě někdo, jak se modlit?  
Máš nějaké modlitební vzory?  
 

Třetí okruh se týkal modlitby ve společenství: 
Jak vnímáš modlitbu/modlitby při bohoslužbách? (Modlitby faráře, 
v písních, společné modlitby, společné přímluvné modlitby?) Co to pro 
tebe znamená? 
Modlíš se někdy v nějaké užší skupině modlitebníků? Co tě k tomu 
vede a co od toho očekáváš?  
Modlíš se někdy ve dvojici? Pokud ano - z jakého důvodu?  
 

Doplňující otázky:  
Co je pro tebe při modlení obtížné, příp. nejobtížnější? Co považuješ za 
nejdůležitější? 
 

V závěru jsem položila otázku341 zcela otevřenou pro jakékoli sdělení v rámci 
tématu: 

Je něco, co bys rád/a dodal/a k tomuto tématu, či co bys rád/a sdělil/a 
a ještě to nezaznělo? 

 

                                                 
341

 Dle ŠVAŘÍČKA, R., ŠEĎOVÉ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 169 jde 

o otázky patřící do kategorie ukončovacích. 
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Příloha 3: Svědectví víry v příbězích respondentů 

 

 První respondentka Eva  

„No tak jako doma teda ne, že by se naši modlili. My jsme se rozhodně 

společně nemodlili. Dědeček se modlil před jídlem. Tak to je možná takovej 

začátek. (…) byla taková krizová situace, že bylo dědovi hrozně blbě a já jsem 

měla o něj strach, ale to bylo pár takových modliteb nebo --- a to byl taky 

takovej ten náboženskej úkon, že budu dělat to a to, jo? to nemělo s vírou nic 

tak úplně společnýho. (…) A potom, (…) když jsem nějak uvěřila, (…) já si 

nějak ani nepamatuju na nějaký svý první modlitby, no asi, jo, já jsem byla 

v takový úzkosti, takový úzkostný obrácení, abych nepřišla do pekla, a 

z takovejch existenciálních důvodů, to byly už pozitivnější důvody, jo?(...)“ 

„Tak naši začali chodit do evangelickýho sboru, a před tím chodili do Jednoty 

bratrský, tam jsme přestali chodit, když mně bylo dvanáct a já jsem se pak 

v patnácti obrátila (…), no když jsem přišla do prváku, tak jsem nebyla věřící, 

tak jako obrácená, a na konci prváku jsem se nechala pokřtít. (…)“ „Tak my 

jsme potom byli v tom evangelickým sboru, tam jsem se vrátila přes nějaký ty 

letniční, takže to jako bylo pro mě takový důležitý, protože to byli lidi, který mě 

jako řekli - možná mi to řekl i někdo jinej, že je potřeba Pána Ježíše do svýho 

života pozvat, a odevzdat mu svůj život, což v evangelický církvi ne tak často 

slyšíš, jo? To bylo hodně důležitý, (…) No a potom jsem se samozřejmě nějak 

modlila, já jsem se modlila dost úzkostně, ono to v tý pubertě bylo takový jako, 

to bylo vidět, že je to jako těch tisíc problémů, že jo, (…) a právě už v tý době 

jsem zažila to, že když jsem se jednou přestala modlit úplně, že jako došlo 

k takovým hnutím, který jako podle mýho nebyly způsobený mou vůlí, ani mým 

chtěním, to bylo jako to, že to opravdu bylo, že mě Pán Bůh volal zpátky, 

prostě, nebo že posílal nějaký takový impulzy ze svý strany, to si fakt myslím.“ 

 

 Druhý respondent Erik 
„Moji rodiče jsou teda věřící, takže (…) jsme chodili prostě do kostela, takže 

normálně při bohoslužbách se modlí, takže to byla asi ta nejranější zkušenost. 

Ale to jsem asi tolik nevnímal, asi takový hlavní (…) jako a nejbrzčejší životní 

zkušenosti byly ve sboru. Prostě s farářkou, která tam vedla – teda tam 

farářovala, a ta jako (…) zapálenej člověk, a na ty mladý se soustředila, takže 

já jsem byl jeden, jeden z nich, že tam jako probíhaly různý kroužky (…) 

mládeže, snažila se nás vyučovat (...) i o modlitbě, (...) no, takže před těmi 

tábory ještě (…) takhle ta farářka. (…) ona byla jako u toho mýho duchovního 

zrodu, jako rozhodnutí - protože člověk je nějak věřící - ale pak musí dojít 

k tomu rozhodnutí vlastnímu, kdy jako si to sám přijme, (…) tak ona byla určitě 

takovým průvodcem toho mýho rozhodnutí bejt opravdu křesťanem (…).“ 
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 Třetí respondentka Soňa 
„To bylo zcela jasný, no takový řekla bych až barvotiskový, já jsem chodila do 

skautu k metodistům, a i když ho pak zrušili, tak teda do takový nějaký 

dorostový mládeže, (…) tak opravdu jsem se jako ve čtrnácti letech obrátila, to 

bylo naprosto jako zásadní rozhodnutí, že chci jít za Pánem Bohem, prostě 

opravdu obrácení se vším všudy, jsem se začala právě daleko víc modlit a číst 

si Bibli, často chodit do kostela (…) to nebylo jenom, že jenom v neděli chodím 

do kostela, jednou týdně do mládeže, ale že jsem chodila aspoň dvakrát ještě 

někam jinam a prostě že to bylo - že jsem ještě tak jako tím skautským 

způsobem, že jsem vždycky tam jako chtěla mít nějakou pomoc, nejenom doma, 

ale ještě někomu (…), tak to jsem byla velice vděčná, že vlastně jsem byla právě 

nějak formovaná i těmito (…) denominacemi k tomu, že je to otázka rozhodnutí, 

skutečně jako závaznýho. A jsem ráda, že jsem to udělala, jako provedla jsem to 

v soukromí (…), ale právě v té Církvi bratrské a na těch různých setkáních, kdy 

byly nějaký konference, tak tam vždycky bylo (…), ta výzva, aby se šlo dopředu, 

a já jsem tedy nikdy nešla dopředu, (…) stejný ten důraz na to obrácení byl – je 

u těch metodistů. A protože tam byly různý rozhovory, tenkrát s jejich farářem, 

tak to jsem byla velice vděčná, (…), jako provedla jsem to v soukromí (…) 

Takovej ten přechod, tak ten byl právě přes tu modlitbu, no.“ 

 

 Čtvrtá respondentka Zita 
„ (…) víra se nepraktikovala v naší rodině, (…) tím, že jsem četla (…) Káju 

Maříka, tak jsem tam četla, jak se Kája vroucně modlil. A to mě tak nadchlo, a 

jak zpíval na kůru, a tak, jak vlastně to byl takovej život víry, aspoň já nevím - 

ta knížka je naivní, ale každopádně mě jako dítě ovlivnila v tý době hlubokýho 

komunismu (…) no, a pak asi už někdy na gymplu, to už se ke mně dostala 

nějaká literatura, nějaký lidi věřící, tak si myslím, že to už jsem se taky tak jako 

modlívala, nepravidelně, a to samý na vysoký škole, a tam už jsem poznala 

vlastně dvě holky, dvě spolužačky, který teda jsem věděla, že jsou věřící a 

vždycky mě nějak ty věřící lidi přitahovali a zajímali, (…) no a potom vlastně 

jsem se pravidelně začala modlit, (…) když byly naší nejmladší dva roky. Tak to 

jsem začala chodit do kostela, ale už před tím - to už jsem měla vlastně od 

jiných kamarádů (…) z káeska - četla nějaký knížky, třeba Dýku a kříž, a jsem 

tady měla kvůli tomu konflikt s tchýní, já si do dneška pamatuju, jak mi řekla, 

proč si radši nepřečtu noviny – a mě to tak rozčílilo, a vůbec jsem jí na to 

neuměla odpovědět (smích) – tak mě to postupně ovlivňovalo. Byl to takovej, 

(…) proces, (…), tak jsem to tak začala hltat, ale modlit nějak pravidelně jsem 

se začala vlastně až, až vlastně v zahraničí, když jsem začala docházet do 

církve…. vlastně to začalo až v tom zahraničí, … první společná modlitba byla, 

když ten pastor přišel k nám domů, a byl takovej moc příjemnej večer a on se 

vlastně zeptal, když odcházel, jestli může se za nás pomodlit a může požehnat, a 

tak jsme tam s manželem oba stáli a to, to bylo pro mě, to byl takovej začátek 

…“ 
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 Pátý respondent Igor 
„ (…) Já nejsem z věřící rodiny, přišli jsme do evangelickýho sboru jako do 

prvního kostela z ulice, zvenku, (…), a zhruba rok dva potom jsem byl pokřtěnej 

a můj kmotr, když jsem mu tenkrát říkal, že jako s tou modlitbou je to takový 

divný, že mi to nějak moc nejde, tak on někdy používal takový razantnější 

obraty, tak říkal: „to chce jenom votevřít tu hubu“. Za což jsem mu vděčnej, za 

tudle radu, protože je to pravda, a modlitba jako jakákoliv dovednost, pokud ji 

člověk nedělá, tak nemůže se nějak (…) vylepšovat, postupovat, nemůže se něco 

začít dít. Takže jsem skutečně začal se modlit teda slovně, hodně velká pomoc 

mi bylo, že jsme se dostali na tábor jako vedoucí, a tam jsme se hodně modlili 

jako zejména po ránu společně s těma vedoucíma. (…) No (…) jsem asi 

navazoval nějakej vztah k Bohu, nebo něco, nějaký povědomí o Bohu, a tak dál, 

a rozhodně to nebylo vědomý, a rozhodně to nebylo s tím vědomím, že teda se 

nějak otvírám Bohu, což bych teda dneska řek´, že modlitba je rozhodně 

otvírání se Bohu, tak tenkrát jsem to takle vůbec nevnímal. A dokonce si 

pamatuju na jednu moc hezkou historku, a jsem tý paní hrozně vděčnej za to, 

když jsem se nechal pokřtít, rok a půl poté, co jsme přišli do kostela, tak jsem 

tejden, čtrnáct dní potom - v křesťanským knihkupectví (…) jsem tam šel, tak 

jsem se tam koukal, jestli mně něco nepadne do voka. Byla tam taková 

drobnější paní, (…) a nějak se ptala co a jak, anebo něco, a nějak jsme začali 

trošku spolu povídat, a ona říká – že ona vycejtila, že jsem nějakej rozpačitej 

nebo něco, tak se ptala, co je, a já jsem říkal: ,No, víte, jsem byl před čtrnácti 

dny pokřtěnej.´ ,A to je moc hezký. No a - ?´ A já říkám: ,Právě, no a – a vona 

jako nic. A říká – ,a co by jako se mělo dít? Co jste jako čekal, nějaký fanfáry 

z nebe, nějaký houfy andělů z nebe, že tady budou? Ne. Čet´ jste Bibli? On řekl, 

že s váma bude, tak s váma je. Nečekejte nic.´ Já jsem jí za to hrozně vděčnej. 

Ona to řekla jinejma slovama,(…), ale v podstatě řekla – to je v pořádku, není 

potřeba cejtit nějaký zážitky, ne. On to slíbil, jestliže tomu věříte, co je v Bibli, 

no tak to je všecko, a jestliže jste se dal pokřtít, to je v pořádku. Teď už s váma 

je a basta.´ A to mě tenkrát strašně pomohlo, ale jako – říkám, jsem jí za to 

hrozně vděčnej za tuhletu trošku (se smíchem) lekci, a na druhou stranu – 

právě cejtim trošku, nevím, jestli je to evangelická záležitost, nebo jestli je to 

záležitost našeho sboru nebo ještě jinak – a mě to zas tak moc nezajímá, že 

jako, když se začne mluvit vo tom, že někdo měl nějakej duchovní zážitek, nebo 

se ptá, jestli se dá nějak ten duchovní zážitek nějakým způsobem přivolat nebo 

něco takovýho, že je to velice takový vopatrný, jako vo tomdle se jako moc 

nemluví a tak.“ 

 

 

 

 

 


