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Anotace  

 Bakalářská práce se zabývá interpretací Modlitby Páně, která jako 

obsahový i literární střed Ježíšovy Horské řeči přispívá k hlubšímu porozumění 

spirituální dimenze člověka. V bakalářské práci je představena teologická etika 

společně s jejím propriem a vymezením křesťanské mravnosti. Stejně tak je 

v práci více přiblížen obsah Ježíšovy Horské řeči jako Magny charty 

křesťanské mravnosti, která má úzkou spojitost s Modlitbou Páně. V rámci 

Modlitby Páně je v práci upřena pozornost na spiritualitu, lépe křesťanskou 

spiritualitu a modlitbu jako takovou, která zevrubně popisuje, co to modlitba je. 

Dále hlavní část práce je zaměřena na samotnou interpretaci Modlitby Páně 

a porozumění jednotlivým prosbám. Jako modlitbu celostního osvobozování, 

které začne v hlubokém setkání s živým Bohem a zaváže k angažovanému 

jednání ve smyslu lásky a spravedlnosti; jako modlitbu základních životních 

potřeb člověka, v níž není věc Boží cizí věcí člověku a věc člověka není 

lhostejná věci Boží. 

V závěru se práce snaží vystihnout a zdůraznit jednotlivá propojení 

Modlitby Páně s teologickou etikou, křesťanskou mravností a křesťanskou 

spiritualitou.  
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Summary 

The Interpretation of the Lord´s Prayer: The Way of Introduction of Christian 

Spirituality and Morality 

This bachelor thesis deals with the interpretation of the Lord's Prayer as 

a contextual and literary centre of Jesus' Mountain speech and contributes to 

a deeper understanding of the spiritual dimension of humans. The thesis 

introduces theological ethics, and its proprium, and a definition of Christian 

morality. The thesis also presents the contents of Jesus' Mountain speech as the 

Greater Charter of Christian morality that is closely connected with the Lord's 

Prayer. Within the Lord's Prayer the thesis focuses on spirituality, specifically 

Christian spirituality and prayer itself, and describes in detail what prayer is. 

Furthermore, the main part of the thesis focuses on the interpretation of the 

Lord's Prayer itself and understanding of the individual requests. As a prayer of 

general liberation that starts with the meeting of the living God and binds 

oneself to committed behavior in the sense of love and justice; as a prayer of 

human necessities of life in which a God's issue is not incomprehensible for 

a human and a human issue is not indifferent for the God.  

The final part of the thesis seeks to describe and emphasize individual 

connections of the Lord's Prayer with theological ethics, Christian morality and 

Christian spirituality. 
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Úvod 

"Současní věřící už pouze vyslovují slova liturgického textu a nelze se divit, že 

když je činí pouze předmětem svého myšlení, nejsou o jejich pravdivosti plně 

přesvědčeni – a sami jakožto křesťané pak nejsou přesvědčiví." (Pavel 

Edvokimov)  

Citát od Pavla Edvokimova mě oslovil a vybídl k zamyšlení. Proto jsem si 

pro svou práci zvolila téma modlitby, která je také někdy pouze vyslovována. 

Za cíl bakalářské práce s názvem Interpretace Modlitby Páně: Cesta 

představení křesťanské spirituality a mravnosti jsem si stanovila: 

„Interpretovat Modlitbu Páně jako obsahový i literární střed Ježíšovy Horské 

řeči (tzn. do souhrnu novozákonního étosu označovaného také jako Magna 

charta křesťanské mravnosti) a určitý souhrn Ježíšovy zvěsti, zohlednit přitom 

souvislost studovaného programu pastorační a sociální práce, a tím přispět 

k základům pastorační práce, hlubšímu porozumění spirituální dimenzi 

člověka, jak o ní hovoří mezinárodní etický kodex sociálních pracovníků, 

a podpořit i rozvoj spirituální a mravní kompetence pracovníků daných profesí.  

Záměrem je pojmout a přiblížit Modlitbu Páně jako modlitbu celostního 

osvobozování, které začne v hlubokém setkání s živým Bohem a zaváže 

k angažovanému jednání ve smyslu lásky a spravedlnosti; jako modlitbu 

základních životních potřeb člověka, v níž není věc Boží cizí věci člověka 

a věc člověka není lhostejná věci Boží.“ 

V bakalářské práci se zaměřím na Modlitbu Páně a její následnou 

interpretaci v kontextu jejího zasazení do novozákonních knih. Předtím, než 

k samotné interpretaci dojde, v první kapitole představím teologickou etiku 

společně s jejím propriem a vymezením křesťanské mravnosti. Dále bude tato 

kapitola věnována Horské řeči, neboli Magně chartě křesťanské mravnosti, její 
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struktuře, adresátům, samotným výrokům a neposledně její spojitosti 

s Modlitbou Páně. 

Druhá kapitola přinese pohled na spiritualitu. Pokusím se vystihnout vztah 

spirituality a křesťanské mravnosti. V návaznosti na spiritualitu se budu 

věnovat úvodu a představení samotné modlitby. 

Třetí kapitola se zaobírá samotným jádrem Horské řeči, Modlitbou Páně 

a interpretací jednotlivých proseb s pokusem o její přesahy. 

Závěrečná čtvrtá kapitola popíše výstupy a jednotlivá propojení Modlitby 

Páně s teologickou etikou, křesťanskou mravností a křesťanskou spiritualitou. 
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1. Teologická etika 

V této práci se budeme setkávat s pojmem křesťanské mravnosti, a protože 

je práce psána v rámci teologické etiky, krátce si tento obor představíme. 

1.1 Vymezení pojmu 

Jedna z definic zní: „Teologická etika je etická reflexe, která pracuje na 

základě křesťanského poselství a křesťanské biblicky založené víry.“
1
 

Teologická etika se považuje za etickou reflexi, neboť zapojuje měřítka dle 

křesťanského poselství a víry. Odráží se od lidské praxe a její etické i morální 

kritiky, přičemž se snaží vycházet z křesťanského hlediska často 

vyjadřovaného slovy „ve světle evangelia“ nebo „v horizontu křesťanské víry“. 

Těmito poznatky můžeme dále pokročit ve vymezení oboru teologické etiky: 

„(…) je vědeckou reflexí morálně-mravních posouzení a jednání člověka 

v horizontu křesťanské víry a spojuje otázku smyslu jednání, mravního 

požadavku a základních podmínek vědecké reflexe s horizontem křesťanské víry 

a života.“
2
 Teologická etika usiluje o zprostředkování svých přístupů a výstupů 

i lidem, kteří se nehlásí ke křesťanské víře, a snaží se s nimi vést dialog. Někdy 

se proto označuje jako disciplína mostů, čímž se stává nepřehlédnutelnou pro 

pracovníky různých profesí, kteří sami tuto víru nevyznávají, nicméně se 

setkávají s adresáty pomoci, kteří ji mohou vyznávat.
3
 

1.1.1 Proprium teologické etiky 

Propriem, tím, co je specifické a jedinečné pro teologickou etiku, se stává 

odhodlání, volba a rozhodnutí pro osobu Ježíše Krista a z toho vyplývající 

„chtění“ pro pochopení člověka (pojetí člověka a Boha, smysl života, lidská 

                                                           
1
 MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. 1. vyd. Ve 

Středoklukách: Zdeněk Susa, 2012. str. 57. 
2
 Cit. Tamtéž, str. 57. 

3
 Srov. Tamtéž, str. 57-58. 
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důstojnost, rovnost, individualita každého). V teologické etice jde dále 

o interpretaci křesťanské mravnosti a étosu. Moralita je dána propriem 

teologické etiky i křesťanského poselství.
4
 

1.1.2 Vymezení křesťanské mravnosti 

Cesta, odhodlání, veřejná volba, osobní rozhodnutí pro Ježíše Krista zakládá 

svůj vlastní mravní rozměr. Záměrné realizování jeho cesty dovoluje hovořit 

o křesťanské mravnosti. Je nám předkládán dar, Boží příklon skrze Ježíše 

Krista, který očekává odpověď, tím je úkol či závazek. Základní vzorec 

křesťanské mravnosti se skýtá v daru a následném úkolu. Měřítkem této 

mravnosti je osoba Ježíše Krista. Křesťanskou mravnost lze také definovat jako 

následování Ježíše Krista.
5
  

1.2 Horská řeč 

Horská řeč pojímá důležitá měřítka teologické etiky a její proprium, dále 

obsahuje důležitý souhrn křesťanského étosu a také stěžejní aspekty křesťanské 

mravnosti a v neposlední řadě je přípravnou půdou pro pojednání – výklad 

Modlitby Páně, neboť ona je umístěna do středu Horské řeči, je nezbytné jí 

proto věnovat v této práci prostor. 

1.2.1 Ježíšova Horská řeč jako Magna charta křesťanské mravnosti 

Ježíšova Horská řeč, jinak pojmenovávána jako Magna charta křesťanské 

mravnosti, v sobě pojímá Modlitbu Páně. Protože se chceme více přiblížit 

k nitru této Modlitby Páně, jako literárnímu a obsahovému středu Ježíšovy 

Horské řeči, musíme se nejprve s rámcem Magny charty podrobněji seznámit.  

                                                           
4
 Srov. Tamtéž, str. 59. 

5
 Srov. MILFAIT, René. Základní aspekty křesťanské mravnosti. Přednáška TKT. IS Jabok, 

studijní materiály. [citováno 2013-04-26]. Dostupné na WWW: 

[https://is.jabok.cz/auth/do/JA10/8715/11031/11280/Uvedeni_do_krestanske_etiky_a_mravnos

ti_tkt.pdf] 
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Část kázání na hoře je zaměřena na vztah k Bohu, přičemž ohniskem kázání 

je modlitba. Modlitba, jejímž předpokladem je schopnost odpovědět na otázku, 

co v modlitbě hledám? S kým a o čem chci dialog navázat?  

„Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“ 

(Mt 6,9) Verš poukazuje a staví na tom, že o cokoliv žádáme, Bůh ví předem. 

Bůh to ví dopředu, než jej my sami oslovíme. Bůh dokonce ví i to, co 

potřebujeme. Toto konstatování v nás může vyvolávat otázku, Bůh ví vše 

předem, proč se tedy modlit? Jaký smysl má modlit se? Odpovědí na otázku je 

dialog. Modlitba není monologem jednoho člověka, nýbrž rozhovor, ve kterém 

jsou nacházeny odpovědi na otázky. Příliš jednostranné mnohomluvnosti 

způsobují nemožnost slyšet druhého, Boha. Cílem není přesvědčit Boha, ale 

nechat promluvit a přesvědčit se tím moudřejším, třeba i oboustranným 

mlčením. Jedná se o pochopení toho, co se nám snaží sdělit nebo naopak 

pochopení toho, když s námi mlčí.
6
 

Těžištěm Horské řeči, čili Magny charty křesťanské mravnosti, je Modlitba 

Páně, kterou nám Bůh předkládá. Odpovídá na otázku, co Ježíš nabízí a co 

přináší lidem?  

1.2.2 Struktura Horské řeči 

Kázání na hoře je orámováno takto – začátek v evangeliu dle Matouše 4,25 

a konec 8,1. Stavbu Horské řeči můžeme rozčlenit do tří hlavních pilířů, a to 

začátek – Mt 5,3-16; ústřední část – Mt 5,17-7,12 a závěrečnou část Mt 7,13-

27. Kdy pro nás nejvíce podstatnou se stává hlavní část Horské řeči, přesně 

verše 5-15 kapitoly 5, kde zaznívá z úst Ježíše Krista ona Modlitba Páně. 

                                                           
6
 Srov. MRÁZEK, Jiří. Evangelium podle Matouše. 1. vyd. Praha: Centrum biblických studií 

AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2011. str. 90. 



15 

 

1.2.3 Na co Ježíšova Horská řeč reaguje? 

Jako je Starý zákon rozčleněn do pěti knih Mojžíšových, tzv. Tóry, tak 

i evangelista Matouš člení své evangelium na pět Ježíšových velkých řečí. 

Začátek Matoušova evangelia pojednává o Ježíšově rodokmenu a dokazuje 

pokrevní vztah Ježíše s Abrahámem, stejně tak s králem Davidem. 

Rodokmenem nechtějí být objasněny jen příbuzenské vztahy, nýbrž tím má být 

zdůrazněna i univerzalita Ježíšova poslání.  

Ježíš jako zrozený z člověka, jako člověk a zároveň i pravý Bůh. Ježíš jako 

nový Mojžíš, který vyvádí svůj lid a dává mu nový soubor zásad, jak žít, 

poskytuje svému lidu nové „desatero“. Stejně jako ve Starém zákoně, kdy Bůh 

vyslyší prosby zotročeného, zuboženého izraelského lidu a jako odpověď 

posílá Mojžíše, aby je vyvedl ze země otroctví. Dává jim poznat desatero. Ježíš 

vystupuje na horu, ale nepřichází zákon zrušit, nýbrž naplnit.  

Naplnění zákona je novou Ježíšovou interpretací a radikalizací. Horské 

kázání má přímý vztah s desaterem. Desatero se zde vyjevuje jako Ježíšova 

pravidla pro život a blahoslavenství (Horské kázání). Blahoslavenství mohou 

být členěna na ta, která představují jasně stanovenou hranici, dále na ta, která 

jsou aktuální výzvou, a v neposlední řadě na blahoslavenství zahrnující příslib 

budoucnosti. Desatero lze nahradit slovy pravidla a rady, jež vyzývají 

a vybízejí k následování blahoslavenství (Horského kázání) a stávají se 

příslibem pro ty, kteří Ježíšovy výzvy uskutečňují a trpí nespravedlností 

druhých. Odpovědí na otázku je, že Ježíš ve své Horské řeči reaguje na 

Mojžíšův zákon – desatero.
7
 

                                                           
7
 Srov. MILFAIT, René. Model horské řeči. IS Jabok, studijní materiály. [citováno 2014-12-

01]. Dostupné na WWW: [http:// 

https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/leto2009/RJ3372/um/Model_horske_reci.pdf]. 
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1.2.4 Komu je Horská řeč adresována? 

Ježíšova slova nejsou určena pouze pro nejbližší, jejich cílem je širší okruh 

posluchačů. Podstatou je povolat učedníky za účelem utváření obce. Povolaní 

reprezentují nový Boží lid, jsou povoláni, aby se stali solí země a světlem světa 

a přinášeli svědectví o evangeliu. Úkolem učedníků je šířit Magnu chartu 

celému lidstvu, jako určitý etický model jejich života.
8
 

1.2.5 Jak a čím začíná Ježíšova Horská řeč? 

První velkou Ježíšovu řeč předchází text popisující situaci velkých zástupů 

přicházejících z Galileje, Desítiměsti, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání.
9
 

Zástupy v množném čísle zmiňuje Matouš proto, aby poukázal na nejednotnost 

jejich složení. Rovněž jsou na hoře přítomni učedníci Ježíše Krista, jež Matouš 

takto zmiňuje poprvé. Matoušův primární zájem není podat přesné zeměpisné 

údaje o tom, kde řeč proběhla, avšak fakt, že je Ježíšova řeč pronesena na hoře. 

Tím zdůrazňuje teologický charakter této události. „Když spatřil zástupy, 

vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu 

otevřel ústa a učil je: (…).“ (Mt 5,1-3) Ježíšova slova nechtějí lidem sdělit 

příkazy, zákazy, nýbrž jsou to slova radostná, slova radostného poselství, slova 

dobrá. Blahoslavenstvími Ježíš započíná svou řeč.  

Struktura členění osmi blahoslavenství je následující: ohlášení 

blahoslavenství; následuje určení předmětu, adresát; a ohlášení podstaty 

samotného blahoslavenství, v čem spočívá. Radostnými slovy, poselstvím, nám 

chce Ježíš zprostředkovat zprávu o Bohu. Ježíš je prostředníkem, dává možnost 

nahlédnout, jak Bůh s námi bude jednat, neboť tak jednal s Ježíšem.
10

 

                                                           
8
 Srov. Tamtéž.  

9
 Srov. Mt 4,25. 

10
Srov. České katolické biblické dílo [online]. Olomouc: Jan Barbořík, 2010 – 2014 [citováno 

2014-04-17]. Dostupné na WWW: [http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/liturgicky-rok-b/mt-

51-12/]. 
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1.2.5.1 Výrok o soli a světle 

Na blahoslavenství bezprostředně navazuje výrok o soli a světle, který se 

vrací či je úzce spjat s posledními dvěma blahoslavenstvími. „Vy jste sůl země 

(...) Vy jste světlo světa. (Mt 5,13-15) Výrok je těžké vyložit, neboť pod slovem 

sůl je možné si představit nespočet významů a způsobů užití. Jiří Mrázek se 

uchyluje k významu soli jako „sůl nad zlato“, čímž se nám otevírá možná 

interpretace nepostradatelnosti, kterou nás tím činí. Ježíš nám tímto dává smysl 

života na zemi. Neodpovídá na otázky: „Potřebujeme sůl? K čemu ji 

potřebujeme?“ Sůl je podmínkou existence na zemi s tím, že naše povědomí 

tuto podmínku nezaregistruje, dokud nezaznamená, že to bez soli nejde.  

Nelze si výrok vyložit pouze a jen jako chválu, neboť Ježíš dále pokračuje 

varováním. Blahoslavení jsou pro zemi nepostradatelní, jsou její pevnou 

strukturou, živnou půdou, avšak i tuto vlastnost lze ztratit – „…jestliže však sůl 

pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven 

a lidé po ní šlapali.“ (Mt 5-13-14)  

Po soli následuje výrok o světle, jež současně tvoří paralelu. Metafora světla 

je rozvinuta ve dva obrazy. „Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když 

rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.“ (Mt 

5,14-15) První úhel pohledu je vržen k městu na kopci, značící orientační bod, 

který nelze ukrýt proto, že je na kopci a září jako maják. Druhý pohled pak 

myšlenku dokresluje. Nemá smysl nebýt viděn, potřebujeme vidět, aby se nám 

něco nestalo. Světlo, které nesvítí, je srovnatelné se solí, která není slaná. 

Nemáme se schovávat, máme být viděni. Mají být viděny naše dobré skutky, 

naše činy.
11

 

                                                           
11

 Srov. MRÁZEK, Jiří. Evangelium podle Matouše. 1. vyd. Praha: Centrum biblických studií 

AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2011. str. 61 – 65. 
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1.2.5.2 Dovršení Zákona a Proroků 

„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem 

zrušit, nýbrž naplnit.“ (Mt 5,17) Ježíš na tomto deklaruje důležitost konaného 

milosrdenství, neboť právě prokazování milosrdenství je oním způsobem 

plnění zákona. Též je možno vykládat naplnění zákona spatřením Ježíše jako 

toho, jenž naplňuje Starý zákon. Je zdůrazňováno, že se nejedná o žádné 

moralistické interpretace, žádné doslovné plnění zákona, nýbrž o to, že Starý 

zákon pojednává především o příslibu, naději. Jde zde o správné pochopení 

zákona a následné správné jednání v jeho jménu, které otevírá království Boží 

hledíc na člověka s respektem.
12

  

1.2.5.3 O zabití 

Výrokem o zabití začíná kázání na hoře. Je jím započata řada antitezí, jež 

jsou uvozovány „slyšeli jste, že bylo řečeno – já však vám pravím“ (Mt 

5,22.28.32.34.39.44). Výroky jsou překonáním Starého zákona ovšem s tím 

důrazem, že Ježíš neruší ani Zákon ani Proroky.  

Pinchas Lapide v knize Evangelium podle Matouše vysvětluje formuli – já 

však Vám pravím, jako běžně užívanou formuli pro vlastní výklad – já Vám 

říkám. Místo antiteze lze zavést substituci, slovo ilustrace, přesněji řečeno, jak 

Ježíš vykládá a rozumí Zákonu a Prorokům.
13

  

Celý výrok o zabití zní: „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo 

by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na 

svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; 

a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj 

dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj 

dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď 

                                                           
12

 Srov. Tamtéž, str. 65 – 68. 
13

 Srov. Tamtéž, str. 69. 
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a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na 

cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen 

do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního 

haléře.“ (Mt 5,21-26) Jak výrok říká a zároveň jak Ježíš učí, nejedná se 

o omezený pohled na slovo nezabiješ, nýbrž se rozpíná na mnohé jiné než jen 

fyzické omezení ve smyslu hněvu, ponížení, které samotné je ekvivalentem pro 

zabití, povýšenost či výsměch. Ježíš nehodlá přísněji soudit, jde mu o podání 

návodu, jak dosáhnout Božího království. Vrcholem výroku je naděje, která 

zakládá život věčný v Božím království. Pokud by naděje byla zabita, byl by 

spáchán zločin mnohem horší než fyzická vražda.
14

 

Antiteze odkrývá konflikt a spor, ke kterému může dojít, či ke kterému 

došlo, s naším bližním. Na druhé straně je ve výroku popsána i cesta smíření, 

kdy může dojít k uzdravení srdce. V souvislosti s Modlitbou Páně můžeme 

zmínit prosbu: „Přijď tvé království“, které je univerzálně pojato a přetváří 

staré v nové, nemocné ve zdravé, vyzývá k obrácení a k víře samotné.  

1.2.5.4 O cizoložství 

Další antitezí navazující v Horské řeči je téma cizoložství. Výrokem Ježíš 

zdůrazňuje to, co my působíme svým bližním.  

Celá antiteze o cizoložství zní: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ 

Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve 

svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro 

tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do 

pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe 

lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.“ 

(Mt 5,27-30) Tezi je potřeba přenést do jiného úhlu pohledu, nejen kdo hledí 

„pouze“ chtivě, ale kdo hledí s úmyslem dostat na lože s myšlenkou toho, že 

                                                           
14

 Srov. Tamtéž, str. 68 – 72. 
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toto ještě není nic špatného. Pokud si však ženy hledí muž pro jinou věc, ocitají 

se oba v Božím království. Metafora údů nám dává si uvědomit, kdo je bližní 

a co je pro mne důležitější.
15

 

Výrok v sobě nese zbytečné pudové touhy člověka, avšak ač jsou tyto vášně 

od přirozenosti dané, máme možnost je ovlivnit změnou našeho smýšlení. 

V kontextu Modlitby Páně může zaznít jedna z proseb: „A nevydej nás 

v pokušení“, abychom byli vytrženi zlu, aby Otec uchránil naši identitu.  

1.2.5.5 O rozluce 

„Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!‘ 

Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ 

smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.“ 

(Mt 5,31-32) Výrok je Ježíšovou radikalizací starozákonního textu, který 

upravoval majetkové poměry mezi mužem a ženou a řešil legalizaci rozluky 

partnerů. Ježíš dává přednost odpuštění před rozvodem opět jako zpřítomnění 

Božího království. Právo neopustit a mít kousek Božího království na zemi je 

v případě smilstva, kdy i Ježíš sám, jako menší neštěstí, volí rozvod.
16

 

Radikalizace staví manželství, které se ocitlo v nelehkém konfliktu, před 

jeho obnovu a znovunalezení sounáležitosti ženy a muže. Může zaznít výzva 

k bezpodmínečné oddanosti v podobě: „Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na 

zemi“, protože jeho vůle znamená žít sám sebe a brát ohledy na své bližní. 

1.2.5.6 O přísaze 

„Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš 

Hospodinu přísahy své.‘ Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při 

nebi, protože nebe je trůn Boží; ani při zemi, protože země je podnož jeho 

nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě 

                                                           
15

 Srov. Tamtéž, str. 72 – 74. 
16

 Srov. Tamtéž, str. 74 – 75. 
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nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. 

Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.“ (Mt 5,33-37) 

V antitezi se polemizuje o problému přísahy jako takové, kdy člověk jen pod 

přísahou říká pravdu a váže se do budoucna něčím, čím doposud nedisponuje. 

Ježíš klade na srdce, abychom mluvili sami za sebe. Ničím, nikam a nikomu se 

nevázali s tím dodatkem, že není potřeba se distancovat, ale říkat ano věcem, se 

kterými souhlasíme a naopak.
17

  

V antitezi nalézáme zneužití slov ke klamu a lsti, které lze překonat pomocí 

uzdravení srdce, prolomením a překonáním zaběhlého smýšlení, které se děje 

tváří v tvář Bohu. Na pozadí našeho tématu propojení hledáme v prosbě: „Buď 

posvěceno tvé jméno“, neboť lidské vztahy, jež jsou uvnitř solidární 

a spravedlivé, v nich dochází k posvěcování jeho jména. 

1.2.5.7 O odplatě 

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám 

pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé 

tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech 

i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, 

tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.“ (Mt 5,38-42) 

O odplatě můžeme zmínit, že se nejedná o imperativ jako takový, nýbrž o něco 

limitujícího. Za jeden vyražený zub je žádán opět jeden zub, ne více. Ježíš 

rozvádí, jako všechny předešlé antiteze, toto pravidlo neubližovat vůbec, 

zachovat se a jednat jinak. Nemstít se a neodplácet zlo zlem, naprosto 

neubližovat. Ježíš nám udává novou cestu, kdy nás chce vyvést z konceptu role 

protivníka třeba i neočekávaným jednáním. Neuhýbá a nic neoplácí (ale kdo tě 

uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou). V druhé knize Mojžíšově, prve se 

soudí o košili a v posledku až o plášť. Plášť je přikrývkou, ochranou pro 

                                                           
17

 Srov. Tamtéž, str. 76 – 78. 
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bližního. Kdo se vzdá pláště pro svého „nepřítele“, neznamená to, že v něm 

vidíme přítele? Ježíšovým záměrem je nepřijmout role protivníků, ale zvolit 

cestu přátelství.
18

  

To nám dává nahlédnout, že řešení konfliktů probíhá prostřednictvím násilí 

dle zákona, které Ježíš překonává pomocí přátelství a přátelských gest ve všech 

vztazích. Proto prosba: „Ale vysvoboď nás od zlého“, jejíž naděje je 

zakořeněna ve vzkříšení Ježíše Krista. Neboť skrze Boha jsme vedeni 

k osvobození. 

1.2.5.8 O lásce k nepřátelům  

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět 

nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, 

kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému 

slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-

li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? 

A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní 

totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,43-48) 

Starý zákon učí milovat své bližní a naopak nenávidět své nepřátele. Ježíš 

výrok rozšiřuje a káže, že i nepřítel je bližním, kterého je třeba milovat. 

Milovat ale neznamená v tomto smyslu lásku, nýbrž nepřát nikomu nic zlého, 

znamená přát jen to dobré. Ne nenávidět a nepohrdat, a když ne nic jiného, 

alespoň se za nepřátele modlit a najít si k nim vztah. Nalézat rovnocenný vztah 

člověka s člověkem. Slovo dokonalost můžeme rozvést jako požadavek být 

milosrdný, trpělivý a nikomu neubližovat. Ježíš podává tvrzení o námi 

chápaných slabinách jako o Boží síle, o dokonalosti. Poskytuje-li Hospodin 

naději, nemáme nárok ji neposkytnout my.
19
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 Srov. Tamtéž, str. 78 – 82. 
19

 Srov. Tamtéž, str. 82 – 86. 
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Závěrečnou antitezí se projevuje skutečná podstata veškerého příkoří 

a nepřátelství, které panuje mezi lidmi. Ježíš je přetváří a obrací 

k univerzálnímu bratrství, lásce mezi všemi a pro všechny. Výrok se nachází 

v prosbě: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se 

provinili proti nám“. 

1.2.5.9 Hojnější spravedlnost ve vztahu člověka k Bohu 

„Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte 

odměnu u svého Otce v nebesích.“ (Mt 6,1) Veršem je dáván nový rozsah 

slovnímu spojení „hojnější spravedlnost“ ve významu zbožnosti, vztahu 

člověka s Bohem, kde pro publikum není místa. Je potřeba ochránit sebe samé 

před námi samými. Ochránit tento jedinečný vztah a nedávat jej všanc.
20

 

1.2.5.10 Jak prokazovat dobrodiní 

„Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci 

v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají 

svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, 

aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti 

odplatí.“ (Mt 6,2-4) Dobrodiní překládané jako milosrdenství je potřeba 

zachovat jako tajemství, které je skryto mezi tím, kdo dobrodiní činí, a Bohem. 

On pochopí naše konání, i to, o kterém by si druzí mohli myslet, že bylo 

bezpředmětné. Pokrytce představují ti, již činí milosrdenství, avšak očekávají 

ovoce za svůj čin. K radikalizaci dochází v posledním verši, jenž hovoří 

o levici, které musí být skryté vše, co učinila její pravice. V přeneseném slova 

smyslu, je třeba dbát na to, aby se člověk nezačal vzhlížet v sobě samém.
21
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 Srov. Tamtéž, str. 86 – 87. 
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 Srov. Tamtéž, str. 87 – 88. 
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1.2.5.11 Shrnutí 

Horská řeč, potažmo antiteze v ní obsažené, jsou Boží vůlí, jež je platná 

všude a pro všechny. Záměrem a celou myšlenkou, která tímto prostupuje je 

uzdravení lidského srdce a uznání práv našeho bližního jako osoby. Jedná se 

o uznání osobní důstojnosti, která může být ohrožena nenávistí či chtíčem. 

Hranice porušení důstojnosti se v rámci radikalizací požadavků posouvá na 

samotné myšlenky. Antiteze se zasazují o větší a plnější spravedlnost, která má 

překonat i samotný zákon, jenž může být utvořen „dohodou“ se zlem. Horská 

řeč pojednává o cestě k dokonalosti křesťanského bytí a je odpovědí na Boží 

příslib spásy.
22

 Tím se taky ukazuje význam Modlitby Páně ve středu Ježíšovy 

Horské řeči jako určité shrnutí křesťanské cesty a důležitost modlitby pro 

porozumění této cestě a snahu ji žít. 

1.2.6 Jak a čím končí Ježíšova Horská řeč? 

Závěrečná část Horské řeči je vymezena v Matoušovi do kapitoly 7. ve 

verších 13 až 27. Poslední část horského kázání se stává odpovědí na jeho 

počáteční výzvu a chce přijmout, co bylo na začátku řečeno. Poslední verše 

jsou završeny podobenstvím o dvou stavitelích. 

1.2.6.1 Cesta k životu 

Závěrečná slova, výzvy, apely Horské řeči začínají takto: „Vejděte těsnou 

branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je 

těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, 

a málokdo ji nalézá.“ (Mt 7,13-14) Zobrazuje se volba, dvě možnosti 

vyzívající k zvolení jen jedné. Užší cesta nevypovídá nic o tom, že po ní 

mohou procházet jen ti vyvolení, ale naopak chce poukázat na nuzný stav její 
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 Srov. MILFAIT, René. Model horské řeči. IS Jabok, studijní materiály. [citováno 2014-12-

01]. Dostupné na WWW: [http:// 
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„neprošlapanosti“ pro mnohé. Jak je v Matoušovi psáno, široké a pohodlné 

cestě podléhá většina, protože může bezmyšlenkovitě a bez rozmyslu 

následovat ostatní s domněnkou krásného konce stezky. Cestu úzkou, řekněme 

nebezpečnou, budou volit mnozí jen s rozmyslem. Tato výzva je výzvou k ne-

stádovosti.
23

   

1.2.6.2 Dobrý a špatný strom 

Druhou výzvou Horské řeči je výrok o stromu a ovoci: „Střezte se lživých 

proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po 

jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak 

každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.“ 

(Mt 7,15-17) Výrok nám neudává pokyn, abychom soudili a odsuzovali druhé. 

Vyzývá nás k zachování čistého rozumu a zdravého úsudku. Lživí proroci nás 

chtějí v něčem utvrdit a nebojí se přitom odvolat na Boha. Z těchto slov 

vyplývá, že ne všichni, kteří mají ústa plná Boha, musí mluvit a jednat v jeho 

jménu. Jak ale tyto převlečené „vlky za ovce“ rozpoznat? Nelze odlišit sémě 

(myšlenku, činy) na počátku před zasetím, až dle následujících důsledků lze 

říci, zda se jedná o špatné či dobré ovoce.
24

  

1.2.6.3 Království nebeské těm, kdo činí jeho vůli. 

Setkáváme se s další výzvou Ježíše Krista: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, 

Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce 

v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu 

neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili 

mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte 

ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“ (Mt 7,21-23) Není dostatečné 
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 Srov. MRÁZEK, Jiří. Evangelium podle Matouše. 1. vyd. Praha: Centrum biblických studií 

AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2011. str. 111 – 112. 
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 Srov. Tamtéž, str. 112 – 114. 
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používat jen slov, je dostačující tato slova zpřítomnit a uskutečnit. U veršů 

Ježíš nezpochybňuje to, že učedníci nejen mluvili ale i konali. Nezná je, neboť 

zcela pominuli být milosrdnými, zrcadlí se ve stejném obraze jako zákoníci 

a farizeové.
25

 Za vůli nebeského Otce můžeme dosadit vstřícnost k bližním 

a již zmiňované milosrdenství. Když Ježíš vyslovuje „nepravost“, skýtá se v ní 

hlubší rozměr, jako je nepochopení opodstatněného, co je obsahem zákona 

a přetékající spravedlnosti.
26

 

1.2.6.4 Podobenství o stavitelích 

Horské kázání je zakončeno verši: „A tak každý, kdo slyší tato má slova 

a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu 

spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale 

nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní 

je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl 

příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, 

a jeho pád byl veliký.“ (Mt 7,24-27) Podobenství s dvěma alternativami 

možností stojí buďto před životem „bláznivým“ (dům na písku) či životem 

rozvážným (dům na skále). V podobenství není rozlišeno, jaký dům (život) je 

krásnější, stabilnější. Stejně tak nejsou vichřice, krupobití či záplavy určeny jen 

pro jeden dům, ať už na skále či na písku. To, co oba domy odlišuje, jsou jejich 

základy, na nichž byly staviteli postaveny. Samotné základy s námi nemají 

žádné dočinění, existují samy o sobě a my jsme na nich závislí. Náhle se zboří. 

I my náhle můžeme pocítit naše klesání ke dnu nicoty a prázdnoty.  
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 POZN. Mt 5,20 „Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat 

spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“ 
26

 Srov. Tamtéž, str. 114 – 115. 
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1.2.6.5 Shrnutí 

V souvislosti s Modlitbou Páně v prvních verších Matouše (Mt 7,13-14) 

poukážeme na jejich propojení v rámci oslovení „Otče náš“. Intimním 

oslovením je vyjádřeno bezvýhradné přijetí hříšníků, chudých, nemocných. 

Zprostředkovává svobodné odhalování se Bohu a lidí vzájemně mezi sebou. 

Boží království univerzálně pojaté, pro všechny, kdo kráčí jeho cestou. 

Výzva střežit se lživých proroků je ukryta v modlitbě, aby nás Bůh NE-

vydal v pokušení. Pokušení, bolest, nemoc je metaforou pro špatný strom, 

kdy se jeho sémě může objevit z jakékoliv strany. 

 Království nebeské těm, kdo činí jeho vůli. Výzva udávající podmínky 

následovat cestu Ježíše Krista a podvolit se odevzdanosti, svobodě k jeho vůli.  

V závěrečném podobenství Horské řeči nalézáme transcendentního Boha 

Otce, ke kterému utíkáme v nejnuznějších chvílích a můžeme se o něj opřít. 

Pokud se děje jeho vůle, které nerozumíme (náhlé vytrhnutí bližního z našeho 

života), máme se kam obrátit a opřít se o jeho všeobjímající náruč. 

1.2.7 Jaké hlavní téma Horská řeč obsahuje 

Horská řeč začíná blahoslavenstvími, která jsou zprostředkovatelem pro 

porozumění antitezí, jež s sebou nesou v pozadí antiteze Starého zákona. Celou 

Horskou řečí prostupuje výzva: „nemějte starost“, která je zakotvena 

v odepření bázně založené na myšlence, že jsem tu sám. Směřuje k ideji, že vše 

pochází, je stvořeno a umožněno Bohem. Dostáváme se k obsahovému středu 

Horské řeči, Modlitbě Páně, která v sobě zahrnuje vše, co Horská řeč obsahuje. 

Tento koncentrovaný obsah je předkládán před Otce. V závěru Horské řeči se 

linou odpovědi na výzvy, které jsou v průběhu řeči předkládány.
27
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 Srov. MILFAIT, René. Model horské řeči. IS Jabok, studijní materiály. [citováno 2014-12-
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2. Spiritualita 

Než přistoupíme k samotné Modlitbě Páně, v pár řádcích si nyní pokusíme 

představit spiritualitu jako takovou a dále křesťanskou spiritualitu, která má 

hlubokou souvislost s již výše zmiňovanou křesťanskou mravností. 

2.1 Vymezení spirituality 

Spiritualitu nelze jednoznačně uchopit a vymezit. Najít ji lze u každého 

jedince, proto není závislá na žádné náboženské příslušnosti. Bez ohledu na 

jakékoliv náboženství je péčí o ducha, při níž dochází ke zlidšťování člověka. 

Je součástí člověka v jeho holistickém pojetí jako bio-psycho-socio-spirituální 

bytosti. Můžeme jí určit hranici na pomezí racionality. Kde rozum přestává 

rozumět, přichází spiritualita jako něco neuchopitelného. Jaro Křivohlavý 

v této souvislosti hovoří o spiritualitě jako o něčem nejzazším, o co člověk 

projevuje zájem a stává se jeho středobodem chtění dosáhnout tohoto cíle, 

kterému je přisuzována nejvyšší důležitost. Člověk jako lidská bytost přesahuje 

a překračuje sám sebe za účelem nalezení a dosažení smyslu svého bytí. 

Spiritualita má úzkou souvislost se základními otázkami po naší existenci. Kdo 

jsem, proč jsem, čím a kým jsem, kam směřuji?
 28

  

2.1.1 Křesťanská spiritualita 

Původ slova spirituální dle Vojtíška nalezneme v latinském slovu spiritualis, 

jež je samotné odvozeno od výrazu spiritus, což v překladu znamená dech, 

duch.
29

 Významu slova „spiritus“ od kterého je odvozena spiritualita, 

odkryjeme jeho původ a tím se dostaneme k základům křesťanské spirituality. 

Neboť slovo spiritus je také odvozeninou od latinského slova „spirare“, 
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 Srov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie smysluplnosti existence: otázky na vrcholu života. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. str. 160. 
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 Srov. VOJTÍŠEK, Zdeněk, DUŠEK, Pavel a MOTL, Jiří. Spiritualita v pomáhajících 

profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. str. 10. 
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v překladu znamenající – dýchat. Nyní se posuneme k přídavnému jménu 

spirituální, téže duchovní, jež má vzatý základ ze slova „spiritualis“. 

Křesťanská tradice ducha pojímá jako Ducha svatého, kdy tento duch 

zachvacuje život člověka. Počátek křesťanské spirituality je datován od udělení 

svátosti křtu, kdy je člověk obdařen a sestoupí na něj Duch svatý. Svátost křtu, 

dar v podobě Ducha svatého, je ještě více umocněna přijetím další svátosti, 

biřmováním. Tímto utvrzením lze začít hovořit o „křesťanské spiritualitě“.  

Zakotvení spirituality nalézáme v první knize Genesis, kde čteme: 

„I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech 

života. Tak se stal člověk živým tvorem.“ (Gn 2,7) Neboť člověk z prachu 

povstává a je stvořen k obrazu Božímu, obdarován důstojností, svobodou 

a vdechnutým pramenem života od Boha samého. Tento dar, Duch svatý je 

chápán jako určitá zkušenost víry, která se projevuje nejen vnitřně, ale 

i navenek, vůči druhým, vůči sobě samým. Křesťanská spiritualita, duchovní 

život, je zakoušení obojího. Vnitřní zkušenosti víry i lidské praxe. Jedná se 

o přijímání Ducha svatého do našich srdcí, který nás vede, a my se touto cestou 

snažíme připodobňovat svými skutky Ježíši Kristu. Podstatou a cílem 

duchovního života, křesťanské spirituality, je žít život Ježíše Krista, dojít 

sjednocení s ním.
30

 

2.1.2 Vztah křesťanské mravnosti a spirituality 

Je možno předem konstatovat, že spiritualita představuje pro křesťanskou 

mravnost zásadní roli. Takto argumentujeme, jestliže jsme se rozhodli pro 

osobu Ježíše Krista a jeho následování. V zakotveném osobním vztahu Ježíše 

Krista s Bohem jsme schopni i my jej následovat. Je nutno zakořenit v Ježíšovo 
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 Srov. MILFAIT, René. Spiritualita – Spirituální teologie – úvodní hodina. IS Jabok, studijní 
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objetí a lásce prostřednictvím setkávání s ním, které je uskutečňováno skrze 

intimní spojení s Bohem – modlitbu. Ta je představitelem všeobecné spojitosti, 

vztahu spirituality a mravnosti. Odtud vyvěrá veškerá síla a důležitost Ježíšova 

konání, neboť jsme uschopňováni k životu ve víře a po jeho vzoru.
31

  

Je proto Modlitba Páně umístěna do středu Horské řeči? Uschopňuje nás 

modlitba k životu ve víře dle činů, příkladu života Ježíše Krista? Podstatným 

zdrojem pro křesťanskou spiritualitu je biblická zvěst, z které pramení hlavní 

vzorec duchovního života a zároveň křesťanské mravnosti, dar a úkol. Darem 

je člověku umožněna bezpodmínečná Boží láska a svoboda, kterou nás Bůh 

obdarovává nezávisle na našich omezeních, fyzických nebo psychických 

nedostatcích. Darem jsme zmocněni, abychom poznali jak sami sebe, tak 

druhé. Jsme povoláni do svobody od hříchu, vlastních omezení a různých obav. 

Na základě darované svobody a lásky je člověk schopen přijmout odpovědnost 

(úkol) za své činy, konání a tím si tento dar uchovat. Dále jej potom ve víře 

rozvíjet.
32

 Důsledkem vzájemné spojitosti spirituality a mravnosti je nitro 

člověka proměněné darovanou láskou skrze Ducha svatého. Srdce se stává 

místem pravého poznání pro dobré jednání a činy, které se odehrávají ve 

svobodě za předpokladu, že neustále budeme prosit o vůli toho nejvyššího.
33

 

V srdci je člověk konfrontován se svým jednáním, soudy toho, co je dobré 

a zlé. Přichází do střetu se svými mravními závazky. Vliv Kristova ducha 

v našich srdcích dává základ křesťanské mravnosti. „Setkáním s živým 

Vzkříšeným a takto způsobeným přerodem srdce začíná teprve cesta křesťanské 

víry, spirituality a mravnosti.“
34
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Středoklukách: Zdeněk Susa, 2012. str. 60. 
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 Srov. Tamtéž, str. 170 – 171. 
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2.2 Modlitba  

Modlitba je jedním z hlavních témat spirituality, je všeobecnou spojitostí, 

vztahem spirituality a mravnosti, protože Modlitba Páně je modlitbou, je zde 

dáván prostor pro krátké uvedení do tématu modlitby. 

2.2.1 Co je to modlitba 

Modlitba je přiblížení duše k Bohu nebo žádost k Bohu o dobra totožná 

s jeho chtěním. Je v každém případě darem Boha, jenž vchází, aby se setkal 

s člověkem. Je místem pro setkávání člověka s Bohem. Skrze modlitbu se 

stáváme Božími dětmi, které mají poslání od Boha předurčené. Setkání jim 

umožňuje lépe naplnit jeho obsah. Jde o živý a osobní vztah k Otci, Synu 

i Duchu svatému přebývající v jejich srdcích.
35

  

2.2.2 Cesta naší modlitby 

Cílem modlitby je nalézat pravého Boha. Úkolem křesťana je taktéž Boha 

poznávat. Nalezení a poznání není možné, pokud se ve své modlitbě 

neobracíme k Ježíši, neboť on je tou jedinou cestou v jeho lidství, 

prostřednictvím které nás Duch svatý učí modlit se k Otci. Poznáním Boha 

v modlitbě jsme vedeni k lásce, která je sjednocujícím prvkem. Lásce, jež touží 

po spojení s pravým Bohem. Můžeme říci, že východiskem každé modlitby je 

láska. Modlitba je považována za dialog vedený od srdce člověka k srdci Boha. 

Nejvyšším smyslem modlitby je jedinečné spojení se s Bohem a přiblížení se 

k němu.
36
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2.2.3 Typy modlitby 

Modlitba mí mnoho podob, může být individuální nebo společná. Probíhá 

v domě (paraliturgická, která se odehrává mimo bohoslužbu, jejíž zvyky 

nazýváme jako lidovou zbožnost), nebo ve sboru (liturgická). Modlitba za něco 

prosí, někoho velebí, děkuje, přimlouvá se a žehná. Lze ji verbalizovat, jen 

mlčky vyslovovat v mysli, sdělit ji a prožít prostřednictvím meditace.
37

 

Modlitba verbalizovaná se udržuje v prostředí plném věřících. Zde je na 

místě, aby modlitba byla naplněna duchem, neboť absence ducha přeměňuje 

modlitbu na pouhý formalismus. Plyne nám z úst, není možno ji oddělit od 

modlitby niterné, neb právě ona ji oduševňuje. Nelze separovat jednu od druhé, 

obě dvě se navzájem podmiňují. Vnější modlitba má vliv na nitro člověka 

zejména při modlitbě ve společenství věřících, při liturgii. 

2.2.4 Způsob modlitby  

„A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí 

v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už 

mají svou odměnu.“ (Mt 6,5-6) Z úst Pána Ježíše vychází, jak a jakým 

způsobem se máme modlit – modlit se s pokorou a úctou. Máme se modlit se 

zájmem o obsah, přemýšlet a pokusit se o vnímání Boží přítomnosti. „Při 

modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že boudou 

vyslyšeni pro množství svých slov.“ (Mt 6,7) Modlit se s důvěrou, odevzdávat 

se Boží vůli, ne jen když potřebuji, ale pravidelně a vytrvale. V neposlední řadě 

nejpodstatnějším způsobem modlitby je usebranost, odpoutání své mysli ode 

všeho, co by ji mohlo bránit přistoupit k Bohu.
38

 

                                                           
37

 Srov. Biblický slovník. [Díl 1.]A-P,3. vyd. Praha: Kalich, 1992, 2 v. str. 441. 
38

 Srov. Vira.cz [online]. Praha: Pastorační středisko pražského arcibiskupství, 1998 – 2014 

[citováno 2014-10- 04]. Dostupné na WWW: [http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Jak-

rozjimat-1-Usebranost.html]. 
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2.2.5 Prostředek pro komunikaci s Bohem 

Pro komunikaci s Bohem jsme byli vybaveni několika nástroji. Myslí, která 

je nám prostředkem pro nové myšlenky od Boha vložené. Dalším způsobem 

pro komunikaci s Bohem je nejen srdce, ale i vůle, která dává sílu pro 

povznesení se nad naše slabosti, sílu k hluboké a trvalé lásce. Bůh se nás 

dotýká prostřednictvím našich citů, kdy bolest může být proměněna v radost 

jeho neskonalou mocí. Dalším prostředkem pro komunikaci s Bohem je 

představivost, schopnost promítnout si ho v naší mysli, dotýkat se jej a slyšet 

jeho hlas. Paměť nám napomáhá v dialogu s Bohem, například ve vyvarování 

se opakování stejných chyb, či ve vzpomínce na dobro, které jsme od Boha 

obdrželi.
39

   

                                                           
39

 Srov. Tamtéž. 
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3. Modlitba Páně 

Centrem Horské řeči je Modlitba Páně, která ve zkrácené podobě obsahuje 

všechny předešlé antiteze a výroky Ježíše Krista. Nukleus celého kázání na 

hoře v sobě skrývá nejen samotnou modlitbu, ale také návod, jak a kde ji 

verbalizovat, prožívat pokyny, zároveň omezení, které by měly být v její 

souvislosti dodržovány.  

V Matoušově evangeliu je psáno takto: „A když se modlíte, nebuďte jako 

pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na 

očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do 

svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává 

skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak 

nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro 

množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, 

dříve než ho prosíte. Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď 

posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak 

i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 

jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale 

vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, 

i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec 

vám neodpustí vaše přestoupení.“ (Mt 6,5-15)  

Naším primárním úkolem před zahájením modlitby je ujasnit si, co právě 

v modlitbě chceme nalézt? S kým a o čem chceme rozmlouvat? Nutné je říci si, 

že modlitbou je myšlen rozhovor s Bohem. V Matoušovi je zmiňován pokojík, 

jako místo klidu a ochrany. Není tím míněna ochrana před těmi druhými, nýbrž 

před námi samými. Nemluvit na prázdno vyzdvihuje omylnost naučených vět 

a frází, které leckterý odříkává. Nikde není dogmaticky psáno, že právě ony 

fráze budou vyslyšeny. V modlitbě se nepojednává o kvantitě vyřčených slov 

a proseb, neboť jak je psáno výše, Bůh ví, co je potřeba. V tomto dialogu je 
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nutné, abychom my měli prostor pro vyjádření se, ale zároveň, aby byl stejný 

prostor poskytován Bohu. Cílem této cesty je uslyšet, pochopit, nalézat to, co je 

pro nás podstatné a potřebné.  

Ze slov i ticha toho moudřejšího lze a je nutno čerpat, zároveň se učit. Věta 

„Vy se modlete takto“ vybízí k následování a zároveň tato slova předkládají 

jakési universum, předlohu dialogu nás s naším Bohem Otcem. Jak jej máme 

vést, jak máme naslouchat, jak máme nalézat to, co je pro nás potřebné.
40

 

3.1 Vztah Matoušovy a Lukášovy Modlitby Páně 

Nejen v evangeliu podle Matouše, ale i v evangeliu podle Lukáše nalézáme 

Modlitbu Páně, která směřuje k odpovědi na otázku: „(…) jak a za co se mají 

učedníci modlit.“
41

 Odpovědí se pro učedníky stává Otčenáš, jako ukazatel 

duchovní svobody. 

Matouš (6,9-13)         Lukáš (11,2-4) 

Otče náš,          Otče, 

jenž jsi v nebesích, 

buď posvěceno tvé jméno.     buď posvěceno tvé jméno. 

Přijď tvé království.       Přijď tvé království. 

Staň se tvá vůle jako v nebi, 

tak i na zemi. 

Náš denní chléb dej nám dnes.   Náš denní chléb nám dávej každého dne. 

A odpusť nám naše viny,     A odpusť nám naše hříchy, 

jako i my jsme odpustili těm,     neboť i my odpouštíme každému, 

kdo se provinili proti nám.     kdo se proviňuje proti nám. 

A nevydej nás v pokušení,     A nevydej nás do pokušení. 

Ale vysvoboď nás od zlého. 

                                                           
40

 Srov. MRÁZEK, Jiří. Evangelium podle Matouše. 1. vyd. Praha: Centrum biblických studií 

AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2011. str. 89 – 90. 
41

 LOCHMAN, Jan Milič a SUCHÁ, Ema, ed. Otčenáš: křesťanský život ve světle modlitby 

Páně. 2. vyd. Praha: Kalich, 2012. str. 22. 
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Pohlédneme-li na obě modlitby zároveň, hned nám přijde na mysl, že 

Lukášova podoba Modlitby Páně je kratší než u Matouše. Matoušova verze je 

delší a více rodinného rázu. Jsou zde adresovány tři TY prosby a čtyři MY 

prosby (nebo také tři MY prosby, pokud počítáme šestou a sedmou prosbu 

dohromady). Oproti tomu Lukášova verze má jednoslovné adresování – Otče 

a nezahrnuje prosby „Staň se tvá vůle“ a „Vysvoboď nás od zlého“. Některé 

prosby v Lukášově verzi jsou identické s prosbami v Matoušovi a naopak 

některé prosby jsou variací slov proseb. Velmi nápadný je rozdíl v uspořádání, 

kde, jak a proč byla Modlitba Páně předána.  

Matoušova verze Modlitby Páně je předávána při kázání Ježíše na hoře, 

které bylo z jeho iniciativy. Naopak Lukášova Modlitba Páně přichází jako 

odpověď Ježíše na učedníkův dotaz. Nejmenovaný učedník viděl Ježíše se 

modlit a čekal, až modlitbu dokončí, poté se ho zeptal: „Pane, nauč nás se 

modlit, jako tomu učil své učedníky i Jan.“ (Lk 11,1) Dále Matoušova verze 

Modlitby Páně přichází několik kapitol před zprávou o nakrmení pěti tisíců (Mt 

14,13-21), zatímco Lukášova verze Modlitby Páně přichází pár kapitol po 

tomto zázraku (Lk 9,10-17). Je nutné shrnout, že Matouš ohlašuje originální 

historické kázání na hoře způsobem, který věrohodně vykresluje Ježíšovo učení 

přesto, že se nepokouší dávat doslovný přepis. Rovněž musíme podotknout, že 

Lukáš (11,1) stejně věrohodně popisuje výměnu, která se odehrála mezi 

učedníkem a Ježíšem, avšak Matouš i Lukáš se zdržují od přesného popisu.  

Je dobré poznamenat, že není žádný důvod sladit tyto dvě verze Modlitby 

Páně či doplnit jednu o druhou. Pravděpodobné je, že Ježíš učil Modlitby Páně 

na více než jedné události, která se odehrála v průběhu jeho učení.  

Na závěr si položíme otázku, která událost se stala dříve? Představíme verzi 

Johannese Ylvisakera, jehož názor zaujímá stanovisko, že Lukášova verze 

Modlitby Páně byla dříve než Matoušovo kázání na hoře. Ylvisaker 

předpokládá, že Lukášova kratší verze jako odpověď na dotaz učedníka přišla 
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dříve a později byla rozšířena a učena ve verzi úplné, při kázání na hoře. Verze 

R.C.H. Lenskiho a Williama Arndta přichází s tím, že nejprve bylo kázání na 

hoře, při němž zazněla Modlitba Páně, a pak učedník, který zde nebyl 

přítomen, se zeptal Ježíše, jak se má modlit. Ať byla jakákoliv verze první či 

druhá, je nutno říci, že Ježíš nás nespoutává k doslovnému užití a přesným 

formulacím. Ježíš nám pouze poskytl a svěřil vzor slov.
42

 

Strukturu Modlitby Páně lze vystihnout takto:  

1) Oslovení 

2) Prosby – „TY“ a „TVÉ“ 

3) Prosby – „MY“ 

4) Závěrečná prosba 

3.2 „Otče náš, jenž jsi v nebesích“ 

Je nám dovoleno se odvážit přistupovat s naprostou důvěrou k Otci, neboť 

Ježíš prostřednictvím Ducha svatého nás uvádí do spojení s Otcem a my se tak 

stáváme Božími dětmi. Proto je nám dovoleno modlit se „Otče náš“ se 

synovskou důvěrou, která nám dává jistotu a přesvědčení, že jsme milováni 

a vyslechnuti.
43

 

3.2.1 Adresát Modlitby 

V Lukášově evangeliu zaznamenáváme oslovení nejprostšího rázu – „Otče“, 

kdežto u Matouše toto oslovení rozšiřuje o přivlastňovací adjektivum – „náš“ 

a o příslovečné určení místa – „jenž jsi v nebesích“. To, jak bude pochopeno 

první slovo, Otče, ovlivní následné pochopení celé Modlitby Páně. 

Nerozprávíme o Bohu, nýbrž k Bohu. Karl Barth toto oslovení označuje jako: 

                                                           
42

 Srov. FREDRICH, J. The Lord's Prayer: Exegesis of Matthew 6:9-13 and Luke 11:2-4 

[online]. St. Croix Conference, Crowne Plaza, Brooklyn Center, Minnesota, 2010. Available at 

WWW: [http://www.wlsessays.net/files/FredrichLordsPrayer.pdf.] str. 3 – 4. 
43

 Srov. KATOLICKÁ CÍRKEV. Kompendium katechismu Katolické církve. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2006. str. 161. 
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„(…) praformu myšlení, prazvuk řeči, prapočin poslušnosti, která je křesťanům 

přikázána, nebo praforma věrnosti, v níž křesťané chtějí odpovídat na věrnost 

Boží.“
44

 Pokud nahlédneme do starozákonních událostí, zjistíme, že Boží 

otcovství je spojováno s událostmi dějin vykoupení. Bůh Otec, který se stará 

o svůj lid, neb jej vykoupil ze zajetí. Bůh je zde pojímán jako Otec, vykupitel 

národa, Otec našeho národa, Izraele. Ve Starém zákoně je zobrazován jako 

stvořitel, jako ten, jehož dovršení je skryto v Mesiáši. Proto se může zdát 

vzdálené oslovování „Otče náš“ v židovské modlitbě, která indikuje toto 

oslovení do Otce národa Izraele.  

Ježíš má zcela jiný, implicitní vztah s Bohem.
45

 Přes všechna pochybení 

jeho lidu, Bůh Otec je přítomen se svým pevným slitováním. Souvislosti 

v Novém zákoně nám pomohou obsahově porozumět vyslovování Ježíšova 

slova „Otče“ s přísadou něžné intimní blízkosti, jež zanechává v pozadí prvky 

autoritativní. Ježíš vyslovuje „Abba“, jehož význam do řečtiny překládáme 

jako „papa“, avšak toto oslovení nijak nepotlačuje jeho suverenitu ani 

vyvýšenost. Jedná se o velmi intimní spojení ve smyslu smlouvy důvěry 

a věrnosti. Oslovení vyjadřuje bezpodmínečné přijetí hříšníků, nuzných, 

nemohoucích a nemajetných. Zprostředkovává svobodné dýchání, odhalování 

se Bohu a lidí navzájem mezi sebou.
46

  

Ve světle velikonočních událostí byla „role“ Otce pojata a provedena 

doslova, bezpodmínečně. Podstatným a zároveň jednoduchým slovem Otec je 

                                                           
44

 BARTH,Karl IN LOCHMAN, Jan Milič a SUCHÁ, Ema, ed. Otčenáš: křesťanský život ve 

světle modlitby Páně. 2. vyd. Praha: Kalich, 2012. str. 28. 
45

 Srov. FREDRICH, J. The Lord's Prayer: Exegesis of Matthew 6:9-13 and Luke 11:2-4 

[online]. St. Croix Conference, Crowne Plaza, Brooklyn Center, Minnesota, 2010. Available at 

WWW: [http://www.wlsessays.net/files/FredrichLordsPrayer.pdf.] str. 6. 
46

 Srov. MILFAIT, René. Interpretace Modlitby Páně jako středu Ježíšovy Horské řeči 

a shrnutí křesťanské mravnosti a spirituality. Manuskript materiálu pro duchovní cvičení pro 

TKT ETF UK v Praze, 2014. 
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zvěstována „(…) ˏrevoluce v pojetí Boha´ (…)“
47

, která má dovršení v údělu 

Ježíše Krista, neb on jest Immanuel („‚Hle, panna počne a porodí syna a dají 

mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.“ Mt 1,23) Ježíšovo 

oslovení Otec se odvíjí od jeho trinitárního chápání Boha a jeho vlastní identity 

jako věčného Syna Otce. „Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná 

Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl 

zjevit.“ (Mt 11,27) Bůh zprostředkovaný a vtělený v Ježíši Kristu se nám dává 

poznat v bezpodmínečné lásce a ztotožňuje se se svými syny a dcerami na věky 

věků. Bůh nejen na nebi, ale téže na zemi. Jak Lochman podotýká, oslovení 

Otec nelze pojímat patriarchálně nebo z psychologického hlediska 

„Freudovského nadjá“. Slovo Otec vyzařuje vstřícnost, životodárnost 

a potřebnou náklonnost, která člověku přináší domov.
48

   

Oslovování Božích synů a Božích dcer poukazuje na výsostnou důležitost 

vztahu mezi lidmi a Bohem, který je uskutečňován prostřednictvím Syna, 

Ježíše Krista. Boží synové a dcery se mají připodobňovat ve svých postojích, 

ve svém konání svému Otci. Jedinečný vztah zprostředkovává Božím synům 

a dcerám sílu a pověření se svému Otci připodobňovat. Zároveň otevírá 

nabídku plynoucí lásky, pokoje do jiných srdcí, situací, podmínek, v nichž se 

nacházíme.
49

  

Bůh Otec, který se stará o nejzákladnější potřeby Božích dětí, o zajištění 

základní potřeby jídla – chleba. Stará se i o vyšší potřeby svých dětí, 

o odpuštění, pokušení a zlo. Člověk se může přivinout a spolehnout se na péči, 

která je mu dávána od Otce.
50

 Naopak Boží dcery a synové jsou otevřeni Otci 

                                                           
47

 LOCHMAN, Jan Milič a SUCHÁ, Ema, ed. Otčenáš: křesťanský život ve světle modlitby 

Páně. 2. vyd. Praha: Kalich, 2012. str. 31. 
48

 Srov. Tamtéž, str. 31 – 33. 
49

 Srov. MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. 1. vyd. Ve 

Středoklukách: Zdeněk Susa, 2012. str. 191 – 192. 
50

 Srov. Mt 6,31. 
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ve všech směrech, posvěcují jeho jméno, jsou přikloněni k přicházejícímu 

Božímu království a přejí si, aby se děla jeho vůle.  

Člověk prosí Boha Otce, a tím si hledí světských potřeb, které mu byly 

darovány. Jedná se především o základní lidské potřeby a s nimi spojená 

základní lidská práva. Je pojednáváno o pravé sjednocenosti, jež svěřuje 

Modlitbě Páně transparenci. Jedná se o modlitbu integrálního osvobozování. 

Abba vyjadřuje intimnost a bezprostřednost Boha, což je souznačné 

s dohledností Božího království.
51

 

3.2.2 Otec v nebesích 

Matouš na rozdíl od Lukášova evangelia rozšiřuje oslovení Otce a upřesňuje 

místo, kde se nachází – nebe. Místem je myšlen způsob existence Boha, který 

všechno překračuje, je nade vším.  

Evangelista Matouš si nebe velmi považuje, a proto u něj často nacházíme 

zmínku o nebeském království. („Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království 

nebeské.“ Mt 4,17) Biblický pojem „nebe“ vyjadřuje Boží nadřazenost nade 

všemi skutečnostmi. Je nezbytné mít stále na paměti Boží suverenitu vůči 

všemu stvořenému a osvobozující blízkost pro všechny z ní vyplývající.
52

 

Avšak nemůžeme říci Bůh vzdálený v nebesích, neb jej oslovujeme 

nejintimnějším oslovením, Abba. Je nám proto Otcem blízkým i vzdáleným. 

Nebesa značí transcendenci, nedosažitelnosti všeho, co zůstává člověku 

zastřeno.  

                                                           
51

 Srov. MILFAIT, René. Interpretace Modlitby Páně jako středu Ježíšovy Horské řeči 

a shrnutí křesťanské mravnosti a spirituality. Manuskript materiálu pro duchovní cvičení pro 

TKT ETF UK v Praze, 2014. 
52

 POZN. Ef 3,14 – 15 a Ef 4,6 („Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý 

nebeský i pozemský rod“; „jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí 

a je ve všech“)  
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Jedině Bůh, současně blízký i vzdálený, má schopnost pomoci objevit směr 

světského života. Životní cesta má vyústění v nebi, směřuje k nalezení pravého 

vrcholu. Nikoli země, nýbrž nebe je domovem člověka.
53

    

3.2.3 Otec NÁŠ 

Výrazem „náš“ vystihujeme naprosto nový vztah k Bohu. Přivlastňovací 

zájmeno „náš“ má nemalou roli, neboť právě ono značí, že Otce nelze vlastnit 

jen pro sebe, jako privátní věc. Vyzdvihuje, že nejsme uvrženi do izolace. Přes 

modlitbu, kterou můžeme sami vznášet v soukromí, myslíme a nosíme 

v srdcích i ostatní následovníky Ježíše Krista a modlíme se za ně.
54

 Otec náš 

jest všech, pro všechny a po všechny časy. Nemluví se o modlitbě, kdy já se 

modlím a je to jen má soukromá věc, neboť jedno slovo NÁŠ privatizaci zcela 

popírá. Za povšimnutí stojí, že při modlitbě nevyslovujeme já, nýbrž my, stejně 

tak neříkáme, mně ale nám. My, jako bratři a sestry, jako Boží děti, jako 

konkrétní společenství se seskupujeme a je to Bůh, který nás takto sdružuje.
55

 

3.2.4 Shrnutí 

Počáteční slova Modlitby Páně v souvislosti s Horskou řečí nám představují 

podstatu jiného možného počínání. Jsme pojímáni jako Boží děti, dcery 

a synové Boží, kterým se dostává bezpodmínečného přijetí bez ohledu na 

postavení, barvu pleti, národnost, věk atd. (bez ohledu na různé znaky, což 

můžeme vyjádřit jako antidiskriminační jádro lidských práv a zásadní rovnost). 

Na základě rovnosti před Bohem není zapotřebí ospravedlňovat, obhajovat 
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 Srov. FREDRICH, J. The Lord's Prayer: Exegesis of Matthew 6:9-13 and Luke 11:2-4 

[online]. St. Croix Conference, Crowne Plaza, Brooklyn Center, Minnesota, 2010. Available at 

WWW: [http://www.wlsessays.net/files/FredrichLordsPrayer.pdf.] str. 7. 
55
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svou existenci před ostatními lidmi, neboť je nám propůjčena nedotknutelná 

lidská důstojnost.
56

  

Pokud pastorační, sociální pracovník porozumí rozsahu slov a významu, 

která oslovení obsahují, bude schopen přinášet do různorodých situací jinou 

hodnotu a přítomnost, které z nich pocházejí a sálají. Hodnoty, z kterých 

pracovník může čerpat, mají formovat jeho mínění, stanoviska, rozhodování 

a konkrétní činy. Jednání mohou přinášet do vztahu pracovníka a klienta větší 

důvěru. Situace může nabýt rychlejšího rázu k jejímu vyřešení.
57

 Při 

těžkostech, které negativně ovlivnily vztah klientů s rodiči (CAN, absence 

otce…), mohou v modlitbě najít prvek, který jim byl upřen. V modlitbě lze 

nalézt ztracený vztah s Otcem. Oslovením nejintimnějšího rázu svěřujeme 

všechny naše radosti, strachy svou velikost i slabost do rukou Otce.
58

  

3.3 „Buď posvěceno tvé jméno“ 

Ježíši ani křesťanům není lhostejné, zda Boží jméno je zneuctíváno námi 

samými či druhými. Hledáme posvěcení Božího jména, které se stává svaté 

nejen v nás, ale i mezi námi. Je třeba zakročit proti zneuctívání Božího jména, 

proto jej Bůh posvěcuje přede všemi národy jako odpověď na toto zneuctívání.  

K pochopení první prosby nám pomůže Ezechiel 36,22-23. Bůh reaguje na 

znesvěcení svého jména těžkými hříchy, jako odpovědí přichází exil 

a rozptýlení lidu. Tento krok však vede k dalšímu výsměchu na úkor slabých, 
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 Srov. MILFAIT, René. Interpretace Modlitby Páně jako středu Ježíšovy Horské řeči 
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proto Bůh slibuje opět sjednotit lid a vdechuje mu novou spiritualitu.
59

 Bůh 

dává znovu sjednocenému lidu nové srdce, nového ducha a vyměňuje je za 

srdce z kamene a svěřuje jim srdce z masa. Proměnou může Izraelský lid začít 

žít „Boží sociální řád“. Bůh dává poznat sebe znovuzrozenému lidu, který 

jedná dle jeho vůle a vzdává mu čest.
60

 

3.3.1 „Bůh je více než nutný“ 

Na rozdíl od prosby, „Přijď království tvé“, která se objevuje vícekrát, se 

první prosba vyskytuje jen zřídka kdy. Prosba pro nás hraje význačnou roli, 

neboť odpovídá a odkazuje na lidskou potřebu Boha. Je za ní skryto mnohem 

víc – bytostná lidská svoboda. „Bůh není nutný. Bůh je více než nutný.“
61

  

První konstatování nepotřebnosti Boha vychází z našeho světového názoru 

uznání Boha mocí logiky. S evidentním Bohem není radno se scházet, je nutno 

se znovu rozpomenout na pramen víry. Bůh pramenící z víry je zcela odlišný 

a nezbytný. Na pozadí zlomových událostí, starozákonního vyvedení 

izraelského lidu z otroctví a novozákonní události vzkříšení Ježíše Krista, Boží 

jméno značí osvobození, nový život, dar života a Nové smlouvy. Osvobození 

prostupuje nejen evangeliem, nýbrž skrz celé biblické poselství.  

Se jménem Bůh je nezbytné vyslovit zachování svobody pro lid. Hovoříme-

li o svobodě jako o potřebě, je k ní vztahována první prosba „Buď posvěceno 

tvé jméno“. Člověk je vyjádřen biblicky takto: „Vzat ze země, dítě nezbytnosti, 

je stvořen k obrazu Božímu, jako dítě svobody.“
62

 V zakotvení člověka se 
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modlitba stává projevem nevypočitatelného rozměru lidského bytí a osobní 

důstojnosti. Žádné hodnoty ani měřítka nemohou vyčíslit hodnotu a práva 

člověka z čehož usuzujeme, že člověku náleží nepodmíněná důstojnost.  

K nejhlubší potřebě samotného Boha je opět vztažena prosba „Buď 

posvěceno tvé jméno“. Lidé uctívají Boží jméno a snaží se tím měnit svět tak, 

aby byl lidsky důstojný a přibližoval se Božímu království.
63

 Prosba je 

podmínkou pro další, neboť bez ní by dalších nebylo vyslyšeno. První prosba 

zakládá volný prostor, ve kterém se stávají smysluplnými prosby následující.  

3.3.2 Modlitba Kaddiš 

Židovská modlitba Kaddiš je modlena na konci synagogální bohoslužby. 

Počáteční úryvek z její nejstarší formy zní: „Budiž oslaveno a posvěceno jeho 

velké jméno ve světě, který stvořil podle své vůle.“
64

 Nelze se nepozastavit nad 

tím, že právě její počáteční slova se shodují s první prosbou Modlitby Páně.  

Nejprve je zapotřebí porozumět slovu JMÉNO, neboť náš nynější svět 

myšlení přebujený logikou je zcela odlišný od toho dřívějšího. Bible o pojmu 

Bůh, jménu Bůh, smýšlí jako o takovém, které s sebou přináší tajemství 

individuální bytosti svého nositele, stejně tak určuje cestu, kterou se má 

ubírat.
65

 „(…) jméno zastupuje nezcizitelnou a nezadatelnou podstatu 

a přítomnost osobní skutečnosti.“
66

 Jméno určuje charakter a identitu. „Otec je 

jménem Boha.“
67
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Ve spojitosti se JMÉNEM se vyskytuje v Dekalogu ve třetím přikázání toto: 

„Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.“ (Ex 20,7) Jak ve Starém, tak 

i v Novém zákoně je Bůh a jméno zmiňováno v těsné spojitosti s ním.
68

 Bůh je 

jméno samo, které značí suverenitu, Boží přítomnost jak v nebi, tak i na zemi. 

Bůh není anonymní, není bezejmenný a je stavěn svým jménem za vše, co 

koná, co činí a co hlásá.  

Prosba klade odpor anonymitě a proti svodům, proti pohlcení do bídy naší 

doby neosobních dějů, do nichž jsme naší dobou požíráni. Bůh není nikoho 

a ničím majetkem, nemůžeme s ním manipulovat, avšak stojí stále s námi a při 

nás (v konkrétní podobě zrozeného Ježíše Krista, Immanuela). Dokud je Bůh 

držitelem svého jména, tak i nám se zakládá nezcizitelné identity 

a nezaměnitelnosti.  

3.3.3 Posvěceno 

Vyslovujeme-li a pojmenováváme-li Boha, nelze vyjmout či vypustit slovo 

svatost, neboť právě tato dvě slova tvoří v Bibli jednotu, neoddělitelnou 

dvojici. Lochman vysvětluje svatost následovně: „Svatost je to, co Boha činí 

Bohem, neuchopitelný základ jeho bytí, jeho skrytá podstata, které nikdo 

nedosáhne, kterou pouze on zjevuje, jak se mu zlíbí.“
69

 Musíme zmínit vztah 

mezi svatostí a slávou, protože sláva je výčtem dalšího tvaru tohoto slova.
70

 

Lochman podotýká, že tyto pojmy se zřídka vyskytují v synoptických 

evangeliích. U evangelisty Jana je nalézáme nejvíce v Ježíšových modlitbách.  

Slovo posvěceno je v Bibli rovněž vykládáno jako chválit, oslavovat – Bůh 

posvěcený, Bůh jiné dimenze, nedosažitelný a přece tak blízký. „Již nejsem ve 

světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém 
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jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.„ (Jan 17,11) Adresát proseb 

posvěcení a oslavení vede jedním směrem, k Bohu samému.  

Prosba chrání dvojznačnost, kdy na jednu stranu jsme bližními pro druhé 

a na druhou jsme požíráni lhostejností. Pro bližní se můžeme stát veškerým, 

stejně tak jako nikým a ničím. Na to odpovídá prosba „buď posvěceno tvé 

jméno“, neboť v jeho jménu se můžeme dát do boje s dvojznačností.  

Adresátem je Bůh, avšak i ten, kdo pronáší prosbu, modlí se, je platným 

účastníkem modlitby. První prosba má u těch, kteří se modlí, sebrat všech sil 

a začít s nimi bojovat proti ambivalenci a prázdnotě. Je třeba se postavit proti 

znesvěcování Božího jména, proti nelásce.
71

 Jméno vyžaduje úctu a respekt, 

stejně tak se staví proti bezpráví a manipulaci.
72

 Bůh je dokonalý a vyzývá nás 

ke stejné dokonalosti, stává se mostem mezi svatostí a lidskou realitou. 

Zasazuje se o to, aby se i člověk stal svatým.
73

  

Člověk, jako lidský tvor vstupující do božské dimenze, si plně uvědomuje 

svou rozdílnost, nalézá své pravé já. Plnost a odevzdanost ve vztahu člověka 

s Bohem určuje „míru“ svatosti, které se člověku dostává. Budováním 

mezilidských vztahů zakotvených v solidaritě, odpuštění, spravedlnosti je 

posvěcováno jeho jméno. Nutné je důvěřovat v to, že Bůh je smyslem 

a tvůrcem naprostého budoucna.
74
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3.3.4 Shrnutí 

Prosba „Buď posvěceno tvé jméno“ se realizuje zejména chválou, která 

potvrzuje, že je Bůh svatý.
75

 Slovo posvětit můžeme překládat jako chválit, 

oslavovat. Svatost nechává vyvstávat dalším charakteristikám, které slovo 

obklopují, zejména spravedlnost, celistvost, ryzost, dobrota, nedosažitelnost, 

oddělenost a nekonečnost. Bůh je ve své velikosti a celistvosti spravedlivý. 

Sám Bůh zkracuje propast mezi jeho svatou dimenzí a tou naší lidskou. 

Zasazuje se o to, aby i my jsme se stávali svatými. Člověk je od Boha povolán, 

aby měl účast na jeho životě a následoval jeho cestu. Teprve ve vztahu může 

člověk nalézat své pravé já.  

Utvářením lidských vztahů, které jsou založeny na solidárním počínání, jsou 

spravedlivé, zasahují proti bezpráví a vykořisťování, je posvěcováno jeho 

jméno. Přijetím nového srdce, ne z kamene, se pro křesťany osobní svatost 

(která zahrnuje vztahy, struktury, poměry, záliby) stává stálým posláním. 

V oblastech denního života je třeba posvěcovat jeho jméno. V neposlední řadě 

nezbytné je porozumět Bohu jako tvůrci, smyslu naprosté budoucnosti.
76

 

3.4 „Přijď tvé království“ 

Modlíme se za příchod království, milosti v přítomnosti a zároveň za 

království slávy do budoucnosti, v Den poslední.
77

  

Základnu pro druhou prosbu tvoří kniha Daniel (7,13-14). Dochází 

k přizpůsobení, obměně Božího království, které přichází již nyní. Ježíšova 
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vláda stojí na jeho úřadu, se kterým přichází a vykonává ho až do smrti. Proto 

je možné s ním již nyní započít nový začátek a zakoušet jeho lidskost.
78

 

3.4.1 Boží království 

Podmínkou pro víru v Boží království je milovat naši zemi a Boha. Jak 

může být chápáno Boží království? Vysvětlujeme jej jako cosi 

transcendentního, jako naše zastřené vědomí, do něhož nemůžeme plně 

nahlédnout.  

Boží království je zapotřebí spojovat s „rájem srdce“, neboť tam utíkáme, 

abychom ulevili svým bolestem a útrapám. Jinak řečeno, jestliže náš život 

začíná být trýznivý, upíná se člověk k nebi a přebývá v takzvaných věčných 

nivách.
79

 Boží království lze vysvětlit z pohledu světského, kdy se lidé snaží 

konat dobré skutky a přebírat za svá jednání plnou zodpovědnost. Všemi 

skutky dláždíme naše království, do něhož vstupujeme.  

Není radno vykládat Boží království jako privátní věc ani jako socializaci. 

Království Boží nenáleží ani jedné z možností. „Prosba o království je (…) 

prosbou trpícího a bojujícího sboru ve světě, pro lidské pokolení a za dokonání 

Boží cti na něm.“
80

 Dychtění a hladovění po Božím království může vyvěrat 

z bázně, žalu, utrpení i naděje. Naděje, která vychází z poznávání Boha 

Hospodina, kterýžto odpouští hříchy a zve nás do svého království.
81

 Hospodin 

se zasazuje o spravedlnost, osvobozování zotročených, hledá dobro, potlačuje 

zlo a zastává se slabších. Boží království stanovuje vládu, autoritu Boha, která 
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ve světě přetváří staré v nové (nemocní jsou uzdraveni, spravedlnost vyhrála 

nad nespravedlností.)
82

  

3.4.2 Přijď 

Prosba „Přijď tvé království“ zasahuje se svými kořeny do antiky, 

k Odysseovi, který se modlí k Bohyni. Ještě s větším důrazem pak 

v novozákonních textech, kdy je očekáván příchod Spasitele, v představiteli 

Ježíše Krista a v podobě eschatologické spásy odemykající budoucnost. 

Vyskytujeme se v průzoru plném neklidu značící slovo „přijď“. Nevíme dne, 

nevíme přesné hodiny, přičemž z knihy Zjevení zaznívá: „Ten, který jest 

a který byl a který přichází“ (Zj 4,8)  

Čas vyjadřující budoucnost zastupuje slovo – přichází a je v něm možno 

spatřovat vyjádření času směřujícího k cíli. V darovaném čase, prostoru máme 

konat, činit, nepropást šanci, modlit se, vzdávat díky a nebýt lhostejní. 

Lhostejnost a dávání všanc darovaného života může znamenat i jeho ztrátu.
83

 

Prosbou „přijď“ je vyjadřován také náš čas, který je zosobňován.  

Ukazovací zájmeno „to“ je proměňováno v toho přicházejícího. Otázkám 

ohledně přítomnosti, budoucnosti a konečnosti světa lze připsat odpověď 

v příchodu krále Ježíše Krista, Božího království. Nemůžeme neočekávat nic, 

musíme věřit a v napětí vyčkávat na něco. Vyčkávat na Boží království, které 

není pouhou myšlenkou, nýbrž konkrétní konturou zobrazovanou 

a zpodobněnou v osobě Ježíše Krista.  

Druhou prosbu lze chápat jako evangelium – dobrá zpráva, neboť zvěst 

poukazuje na království Boží ztělesňované a zprostředkované v podobenstvích, 
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činech Ježíše z Nazareta.
84

 Aby Boží království mohlo přijít, je zde požadavek, 

úkol v podobě našeho obrácení – nejprve dar, posléze úkol. 

3.4.3 Nedefinovatelné Boží království  

Ježíš nám Boží království přibližuje a zprostředkovává prostřednictvím 

podobenství. Ta mnohé odkrývají a zároveň ponechávají zastřené. Nový zákon 

zvěstuje Boží království spojením dvou linií.  

Prvá linie se odebírá směrem prostorovým, do Božího království lze vejít. 

Boží království je nějak ohraničené, s otevřenými branami pro pozvané. 

Nepojednává se zde jen o příbytku plného jídla a pití pro vyvolené, nejedná se 

o uzavřenou společnost privilegovaných. Boží království je dům otevřený, 

strhává zdi kolem a rozevírá bránu všem národům světa.  

Ve Starém zákoně je pojímána jiná linie, že Boží království představuje 

vládu, lépe řečeno královskou vládu. Starozákoníci ctí a velebí Boha 

Hospodina jako krále.
85

 Pro zachování Božího království volí krále 

pozemského, aby nezavládlo na zemi bezpráví a lidé se nevzdálili od bran 

království Božího a zároveň, aby v době bez pozemského panovníka mohli 

vzhlížet, očekávat krále pravého a doufat v příchod Božího království.  

Naděje Boží vlády utvrzuje naše místo v historii, ne jako nahodilé, ale jako 

místo určené, v němž se máme projevit. Naděje je stále pojímána 

eschatologicky. Přicházející království se otevírá pro všechny národy světa, 

nejenom pro národ izraelský.
86

 Prosba „Přijď tvé království“ se nevztahuje jen 

k budoucímu dění, ale zasahuje nás v přítomnosti, dnes. 

Klíčovým Ježíšovým poselstvím, do kterého nahlédneme, zní: „Přiblížilo se 

království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Slovo pokání je 
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možno nahradit synonymem obrácení. Smyslem obrácení není uskutečnění 

našich ideálů, našich plánů, nýbrž zkřížení jejich cest. Ne to, co my si přejeme, 

to, co my chceme. Plaveme proti proudu tužeb našich srdcí. Říkáme: „Přijď tvé 

království.“ Na světě má každý člověk vlastní království, určitý kousek místa, 

v němž vládne. Stojíme-li o kus pravého Božího království, musíme bez 

jakýchkoliv rozpaků, váhání a obav se rozhodnout k obrácení. Prosbu 

o příchod Božího království lze charakterizovat jako zamezení odcizování se 

Bohu Stvořiteli. Zamezit považování lidského bytí za samozřejmost.
87

 

3.4.4 Výzva k víře 

Z druhé prosby nevyplývá jen výzva k obrácení, ale i výzva k víře samotné 

(a věřte evangeliu). Věřte v dobré poselství, věřte v dobrou zprávu, věřte 

v naději. Ježíš zaslíbení Boží budoucnosti přetváří a ohlašuje ji za přítomnost. 

To je promítáno hlouběji do našich vztahů, situací. „Následování Božího 

království spočívá v neústupné snaze o konfrontaci poměrů se zaslíbeními 

a zaslíbení s poměry.“
88

  

Navzdory všem nelehkým situacím a poměrům dnešní doby, zůstává stále 

skryta naděje v druhé prosbě „Přijď tvé království.“ Ve slovech se skýtá 

otevřená náruč těch, kteří vzhlíží k Božímu království, nejen v modlitbách, 

nýbrž i v činech pro bližní (v dnešní době uvedeme osoby bez přístřeší, osoby 

s tělesným či/a mentálním postižením, osoby zasažené tragickou událostí), 

kteří se mu tím přibližují. Apoštol Pavel praví: „Vždyť království Boží je (…) 

ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.“ (Ř 4,17) V trojici slov – 

spravedlnost, pokoj a radost spatřujeme vymezení Božího království, co 

všechno obsahuje, přináší. Ovšem jedno bez druhého, radost bez pokoje, stejně 

tak spravedlnost bez radosti, by nemohlo být plně účinné. Modlitba, v níž 
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zaznívá „Přijď tvé království“, rezonuje velkou radostí. Navzdory všemu 

dobrému či zlému se modlíme s důvěrou vstříc nové budoucnosti.
89

 

3.4.5 Shrnutí 

Prosbou „Přijď tvé království“ je myšlena moc a autorita Boha. Boží 

království přetváří staré v nové, bezprávné v oprávněné, churavé ve zdravé. 

Důležitým bodem Božího království je, že jej „vlastníme“ nyní, a že se budeme 

těšit i z jeho budoucí slávy skrze víru v Ježíšovo evangelium. Království 

pojednává o zcela platném a naprostém smyslu, jehož člověk dosáhl. 

Připisujeme mu různé vlastnosti. Univerzálnost, která zahrnuje nejen 

jednotlivce, ale i struktury, stává se osvobozující a obnovující vzhledem 

k novému vtahu s Bohem Otcem. Konečnost, jež se otevírá v novém nebi a na 

nové zemi prostřednictvím Ježíšových slov, která žádají přeměnu (metanoiu). 

Ne jen jednotlivec, ale celé společenství se musí otevřít nové výzvě, 

konstruovat a uskutečňovat život podle vztahu k božskému i v rámci 

politického rozměru. Boží království zahrnuje všechny a všechno, zároveň 

v tomto rozměru nabízí solidaritu, sounáležitost, spravedlnost, mír 

a důstojnost.
90

 

3.5 „Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi“ 

„Staň se tvá vůle“ je podobná předchozí prosbě, vyjádřena jinými slovy. 

Prosba primárně nepojednává o rezignaci vůle, ale aby se místo vůle naší 

uskutečnila ta Boží. Věříme, že Bůh má s námi ten nejlepší úmysl, a proto se 

mu plně odevzdáváme, prosíme, abychom se „drželi zpátky“. Věříme, že vše, 

co se děje, čemu zcela nerozumíme, má smysl, který je v rukou Božích. Prosba 
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nabízí prostor ke ztišení, naslouchání a hledání jeho vůle. Třetí prosba se proto 

stává otázkou. Co máme dělat? Co je jeho vůle?
91

 

3.5.1 Ne má, ale tvá vůle 

Nelačníme po tom, aby se naše přání vyplnila s Boží podporou, toužíme po 

něčem vyšším, snažíme se Boží vůli říkat ano. „Staň se vůle tvá!“ Prosbu 

dohledáme v antice či helénské filozofii, kde je vyslovováno: „Veď mne, Die, 

a také ty, mocný osude, tam, kam je mi přikázáno jít ve vašem úradku; bez 

odporu budu následovat; kdybych však, svévolník, se vzepřel, přece bych vás 

tak následovat musel.“
92

  

Ve světě vládne zákon, před nímž nemáme šanci uniknout. Za tento zákon 

dosadíme Boží vůli, osud, či vesmírné procesy. Životem jsme nějak směřováni, 

determinováni a předurčeni být součástí kosmického celku. Jediná šance pro 

člověka je uvědomění tohoto stavu, jeho přijetí a v souladu s ním. Jedna 

z ctností a zároveň veliká svoboda je odevzdanost, která vyslovuje modlitbu, 

„Staň se tvá vůle“. Prosbu „Staň se tvá vůle“ označujeme jako výzvu, která nás 

povolává k bezpodmínečné oddanosti. Trvalý vzdor a odpor není řešením. 

Stává se jím sebezapření, které někdy vede až k mezním krajům, z kterých se 

i přesto vynořuje šance svobody.  

Každá situace, i ta nejhorší, má svou příčinu, kterou je možno hledat 

v Božím soudu. Snad jen těžko vysvětlitelná se zdá být jeho vůle, avšak toto 

prozření nám umožní hledět k novému začátku. Boží vůle se vzdaluje 

jakémukoliv fatalismu, nemožnosti změny osudu, neboť svět a my vněm jsme 

otevřeni široké budoucnosti. Náš život je plný dynamických zvratů, někdy 

těžko pochopitelných a neočekávaných. Bůh není představitelem anonymního 
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osudu. Setkáváme se s živým a pravým Bohem, kterého oslovujeme intimním 

slovem, Otče. Jeho vůle nepramení z danosti, nýbrž z životnosti lásky, kdy je 

vůle připravena ke změně smýšlení, jak je řečeno v Listu Jakubovu: „Velkou 

moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jk 5,16) „Staň se tvá vůle“ linoucí se 

z našich úst dychtí a vyzývá Boha k uskutečňování jeho vůle – uskutečňování 

Božího království. Prosba o jeho vůli nás nijak nelimituje a neodsuzuje 

k laxnímu přijímání všeho, naopak je plná života. Povzbuzuje k směřování 

pravé Boží vůli.  

Na celkovém dění mají podíl i jiné síly, je přítomna i cizí vůle. S prosbou 

„Staň se vůle tvá“ musíme spojovat slovo odevzdanost i odpor. Osudu je nutno 

čelit, stejně tak jako je nutno se mu odevzdat. Nelze přesně vymezit hranice 

mezi vůlí a odevzdaností, je však nezbytné, aby tyto dvě složky byly 

zastoupeny zhruba ve stejném poměru.
93

 

3.5.2 Boží vůle 

Obecná filosofie rozumí pojmem vůle orgán, nebo vědomý akt chtění, které 

náleží lidskému nebo božskému jedinci. Zmíníme dávný spor, zda Ježíši Kristu 

náleží jedna vůle, nebo obě najednou, jak božská, tak i lidská.  

Kde a jak se setkáváme s Boží vůlí? Ve Starém zákoně se Boží vůle 

realizuje prostřednictvím stvoření a darováním smlouvy. Hospodinova slova 

jsou prostředkem jeho vůle.
94

 V Novém zákoně se s pojmem vůle tolikrát 

nesetkáváme, pouze v knize Zjevení Janově: „Jsi hoden, Pane a Bože náš, 

přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno 

povstalo a jest.“ (Zj 4,11) V novozákonních listech je používána ve spojitosti 

se spásou – spásná vůle. Ten, kdo činí Boží vůli, vůlí Otce může vejít do 
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království Božího. Stává se synem a dcerou, sestrou i bratrem, dostane se jim 

života věčného.  

Boží vůle je předem diferenciovaná jejím subjektem, Otcem, jenž se 

zasazuje o blaho svých dětí.
95

 Vztahuje se k naší potřebě spásy. Směřování 

k posledním věcem světa a člověka zahrnuje Boží vůli. V třetí prosbě 

vystupuje dynamika dění, ke které se vztahujeme.
96

 

3.5.3 Staň se tvá vůle – svědectví z Getsemane 

Úryvek biblického textu z Matoušova (26,36-46), Markova (14,32-42) 

a Lukášova (22,40-46) evangelia nám dopomůže blíže pochopit třetí prosbu 

„Staň se vůle tvá“.  

Před Ježíšem stojí počátek jeho utrpení. Přichází poslední eschatologická 

hodina odhodlání. Ježíš se na ni snaží připravit, odhaluje se nám jako 

opravdově zarmoucený člověk. Vztahuje se ke svému Otci s přáním: „Otče 

můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich.“ (Mt 26,39) Kalich značí lidské 

utrpení a zároveň kalich eschatologického soudu. Ježíš přijímá, že bude trpět, 

že bude trpět za svůj lid a dodává: „Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ (Mt 

26,39) Poodchází, aby se pomodlil, a říká „Staň se vůle tvá.“ Vysloveným 

slovům musíme porozumět konkrétně. „Staň se vůle tvá“, která je zaměřena na 

spásu světa. Kalich spásy není možno pít bez předchozího kalicha soudu. Ježíš 

se rozhoduje, otevírá se nadcházejícím okamžikům, podřizuje se Boží vůli 

(„Ne jak já chci, ale jak ty chceš.“), je přichystán nést situace utrpení.  

Odtud může být třetí prosba pojímána jako připravenost nést situace utrpení. 

Ježíš se v Getsemane nepřipravuje snášet utrpení sklíčením, rezignací, ale jde 

vpřed ke spasení, povolává učedníky, zároveň i své zrádce: „Vstaňte, pojďme.“ 
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(Mt 26,46) Výzvou se ukazuje, že ne jen odevzdání se Boží vůli, ale i odpor 

náleží třetí prosbě.
97

 

3.5.4 Povstání a odpor 

Co se tím myslí? Stejně, jako bylo možno vůli chápat abstraktně či 

konkrétně, zde se vyskytuje chápání odporu jak aktivně, tak pasivně. 

Aktivnímu povstání je možno připisovat pozadí historických událostí, jako 

byly křížové výpravy a různé ideologie. Vezmeme v potaz perikopu 

z Getsemane, kde jeden z učedníků tasí svůj meč a utne jednomu veleknězi 

ucho. Ježíš ho však odvolává se slovy, že každý kdo meč bere do svých rukou, 

mečem bude zahuben.
98

 Hovoříme-li na pozadí události v Getsemane 

o povstání a odporu, tato slova se budou týkat v prvé řadě modlitebníka 

samotného.  

Luther o výkladu třetí prosby smýšlí následovně. Polemizuje nad poměrem 

lidské a Božské vůle. Modlitebník sám představuje bitevní pole, v němž bude 

bojovat pro rozhodnutí Božího království. Jedná se o vnitřní boj, sám proti 

sobě. Svévole se děje v nás, je naším největším nepřítelem a zároveň je nám 

nejmilejší, neboť ona je naší vůlí. V třetí prosbě říkáme – „Staň se tvá vůle“, 

a tím prosíme proti sobě samým. Prosíme proti sobě, jako svému největšímu 

nepříteli. Luther vyzdvihuje, že v modlitbě není hledáno po ničem jiném, než 

po kříži, utrpení a všemu, co zničí naši vůli. Lutherovi musíme dát za pravdu 

v tom, že každý si chce nechat kousek vůle na svém území, zůstat s vědomím, 

že se může ohradit oproti vůli Boží. Toto dělení na „území“ můžeme nazvat 

polovičatostí, která znemožňuje lidem se zcela odevzdat Boží vůli. 

Znemožňuje plně být křesťanem. Snažíme se eliminovat Boží spásnou vůli 
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z určitých míst. Prosba se plně zasazuje omezit polovičatost a snaží se 

o obnovu světa srdcí všech, kteří se modlitbu modlí.
99

  

3.5.5 Jako v nebi, tak i na zemi 

V třetí prosbě se objevuje umístění, v nebi i na zemi. Nebe i země poukazují 

na celek stvoření, patří k sobě, navzájem se k sobě upínají. Zároveň je mezi 

nebem a zemí zřetelný rozdíl. Nebe pro nás lidi představuje cosi 

neuchopitelného, naopak země je nám svěřena do našich rukou. Můžeme 

zpozorovat rozdíl, který panuje na zemi, ve které se lidé vzpírají a jdou proti 

řádu stvoření. Konáme hříchy, znesvěcujeme Boží jméno, jdeme proti Boží 

vůli.
100

 Naopak v nebi už není žádné protichůdné konání, leč jen víra a dobrá 

vůle.  

Když tedy vyslovujeme ze svých úst „Staň se vůle tvá, jako v nebi tak i na 

zemi“, modlíme se za to, aby to, co je v nebesích, bylo i na zemi, aby se 

nebeské postoje staly i pozemskými.
101

 

3.5.6 Shrnutí 

Proč máme prosit? To, co si přeješ, to, co ty chceš, to, co je tvou vůlí, je 

nekonečné, tajemstvím zakryté nutkání k životu a růstu.  Jeho vůle znamená žít 

sám sebe, rozvíjet se a brát ohledy na bližní. Je pramenem našeho života.
102

 

Vůlí Otce je záchrana a spasení všech. Ježíš přichází, plní spásonosnou vůli 

svého Otce. Stejně tak my se máme zasazovat o sjednocení naší vůle s vůlí 

jeho Syna. Prosíme, aby se jeho záměr uskutečňoval nejen v nebi, ale též na 
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zemi.
103

 Přejeme si, aby jeho vůle prostupovala skrze nás a my tak mohli 

setrvat ve věrnosti k nabídce a daru Božího království. Boží vůle se děje, když 

je jeho jméno posvěceno a jeho království přichází.  

Boží vůli a její vztah k té naší vykládáme jako úctu k svébytnosti člověka 

s jeho sebeurčením, je vedena Božím Duchem, který ji směruje na cestu 

spravedlnosti. Překonává strachy a zasazuje se o cestu svobody projevy 

dobrého a spravedlivého lidství v rámci postojů a jednání, které směřují 

k jedinému cíli. Boží záměr se nemusí nutně shodovat s našimi představami. 

Podstatou toho je naplnění člověka k obrazu Božímu (imago Dei, imago 

Christi). Naše vůle je zralé jednání spojené s vnímáním toho, že jsme milováni 

a pod ochranou Boha Otce. Modlitbou se otevírá prostor setkávání s naším 

Otcem, který se nás prostřednictvím Ducha zmocňuje, a tak můžeme žít jeho 

cestu.
104

  

3.6 „Náš denní chléb dej nám dnes“ 

Čtvrtá prosba pojednává o obživě, stravě a základních životních potřebách. 

Značí nám, že v těchto nejzákladnějších věcech se křesťané cítí být odkázáni 

na Boha. Prosba poukazuje na chudé, ty nejpotřebnější. V tomto směru se 

zvětšuje uvědomění solidarity a posílení životního stylu, za něhož přejímáme 

zodpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé.
105 

3.6.1 Střed Modlitby Páně 

Čtvrtá prosba stojí uprostřed Modlitby Páně, označujeme ji jako střed, šev, 

osu, která se přelamuje do druhé půle modlitby. Doposud jsme u prvních tří 
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proseb vyslovovali „Tvůj, Tvé, Tvá“, nyní se posouváme k „Náš“. 

V předchozích prosbách zaznívala v popředí jeho Boží věc, nyní se do centra 

modlitby dostává naše věc. Je nutno poznamenat, že i druhá část modlitby se 

bude dotýkat Boží cti. Přecházíme z proseb od Boží velikosti a jeho jména 

k prosbě prosté potřeby, o chléb.  

Proč je tato prosba umístěna do středu Modlitby Páně? Chléb pojímáme 

jako chléb duchovní, kdy jsme nasycování Božím slovem. Tuto 

spiritualistickou variantu pojetí chleba opouští Martin Luther a dává mu jiný 

význam ve smyslu všech nejzákladnějších materiálních potřeb, které člověk 

denně vyžaduje.
106

 

3.6.2 Chléb materiální 

Proč můžeme uchopovat chléb jako věc, když v předchozích prosbách se 

zasazujeme o vznešenost Božího jména? Odpovíme tím, že cílem modlitby 

není nás lidi vytrhávat z kontextu všedního života, ba naopak. Když se 

rozpomeneme na první tři prosby, jejich záměrem bylo přiblížit se pozemským 

podmínkám našeho života. V poslední z nich je řečeno, „jak v nebi, tak i na 

zemi“, čímž se tato prosba dostatečně přiblížila pozemské potřebě chleba. Boží 

vůle může znamenat chléb v podobě přijatelných podmínek života zde, na 

zemi. Dále je nutno zmínit, že Bible nezná dualismus, neodtrhuje duši od těla, 

nebe od země, ale považuje vše za jedno. Boží bytost je jeden celek. Z toho 

plyne pobídnutí ke střetu za „práva Země“ a za „práva těla“. Směrovat 

k tělesnosti je záměrem Božích cest. Neboť jak pravil Hospodin Bůh: „Slovo 

se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (J 1,14)  

Nelze pojímat čtvrtou prosbu jen z hlediska striktně materiální, jelikož nejen 

chléb, ale i slova nasycují člověka. Vidíme, že Bůh se zasazuje i o konkrétní 

pozemské materiální odpovědi. Ve Starém i v Novém zákoně znamenalo jíst 
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chléb to samé, co stolovat. Nesčetněkrát se setkáváme s Ježíšem, který sedí 

u stolu, pojídá a popíjí. Důležité je zmínit, že Ježíš vždy stoluje ve společnosti, 

ať už se svými učedníky, nebo jen s obyčejnými lidmi. Ježíšovou rolí je sloužit 

u stolu, starat se o potravu a sytit hladové. Ve všech evangeliích nalézáme 

nasycení tisíců, u Matouše dokonce dvakrát, jednou čtyř a po druhé o jeden 

tisíc více.
107

  

Ježíš propojuje chléb se slovem, a tak sytí hladové. Snažíme se naslouchat 

Ježíšovým slovům, přiblížit se Božímu království ve svém životě. Touto cestou 

se nám Ježíš dává, přímo se stává chlebem našeho života, který směřuje 

k věčnosti. Ježíš zaslibuje hostinu těm, kteří přijdou do Božího království.
108

 

3.6.3 „Mnohovrstevný Chléb“ 

O chlebu hovoříme v nejzákladnějším slova smyslu, o potravě z obilí. 

Můžeme si asociovat situace, kdy pán láme chléb a podává je ostatním 

spolustolovníkům. Chléb, upečený bochník zrna a zároveň pokrm v obecném 

smyslu, jako nepostradatelná strava člověka. Dalším významem, který chléb 

skrývá, je symbol nebeské hostiny. Samotný Ježíš se stává chlebem, který 

máme jíst a tím se usebrat v život věčný. „Já jsem ten chléb živý, který 

sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky.“ (J 6,51) Tři podoby 

chleba jsou ve vzájemnosti, nelze je oddělovat nebo je stavět proti sobě.  

Přídavné jméno „denní“ je do biblického kontextu zasazeno pouze v této 

modlitbě. Setkáváme se s výkladem pro slovo denní slovem zítřejší, pro 

nadcházející den. Dostali bychom se však tím do rozporu, kdy Ježíš v Kázání 

na hoře říká, že se nemáme obávat o den zítřejší.
109

 Proto je možno pomyslet 

na jiný výklad, ve významu eschatologickém, kdy chléb je pojímán ve smyslu 

duchovním. Další možností, jak uchopit slovo denní, je nám nabízeno ve 
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smyslu měrného údaje. Ježíš učí střídmosti, abychom prosili o to, co je pro nás 

v tu chvíli, v ten den, potřebné. Čtvrtou prosbu lze parafrázovat cestou: 

„Chléb, který potřebujeme, dej nám dnes.“
110

 Důležité slovo dnes, vyskytující 

se u Matouše ve strohé formě i u Lukáše v podobě „dávej každého dne“, je 

časovým ohraničením říkající, že máme žít v ten den. Stačí nám chléb pro 

dnes, neboť směřujeme ke konečnosti života.
111

  

3.6.4 Chléb jako životní potřeba 

Domáhání se po skývě chleba není možné, pokud nepociťujeme hlad. Zde 

vidíme v propojenosti bytí se samotnou potřebou. Člověk se může sebevíce 

snažit, zaměřit se na svou kariéru, rozmach svého majetku. Stejně tak může 

pronikat do spirituální sféry. Za stejné podmínky pro vše bude ustavičně 

odkázán na materiální pokrm těla. Není radno tuto potřebu, tento pud, 

potlačovat. Jsme stvořeni jako duše a tělo. Tělo, které je vzato ze země se 

svými veškerými potřebami, na nichž je člověk jako tvor zcela závislý.  

Člověk se svými potřebami je závislý na chlebu za jakýchkoliv situací. 

Můžeme se pokoušet dojít duchovního stavu, avšak bez hmotné stravy 

nemůžeme existovat. Naší podstatou není hladovět, nýbrž se nasytit. 

Pociťujeme hlad legitimní, kdy se zasazujeme o naše přežití. Zároveň zde 

přebývá hlad zaměřený na hromadění a růst. Nesmírná lačnost po moci je 

ovlivňována lidskými pudy. Hovoříme o klamném porozumění materiálního 

užitku. Takovému uchopení hladu se chce vyvarovat prosba – „Náš denní chléb 

dej nám dnes.“ Vymezení pramení zejména ze slova „denní“, co jest nezbytné 

k životu a „dnes“, které určuje čas přídělu.  

Úkolem pro nás je kriticky analyzovat naše potřeby a být schopni nastavit 

limity. V dnešním světě jsme zahrnuti přebytkem, snažíme se dosáhnout ještě 

                                                           
110

 LOCHMAN, Jan Milič a SUCHÁ, Ema, ed. Otčenáš: křesťanský život ve světle modlitby 

Páně. 2. vyd. Praha: Kalich, 2012. str. 120. 
111

 Srov. Tamtéž, str. 116 – 120. 



62 

 

více. Jsme stále více utlačováni a manipulováni společností, která určuje naše 

potřeby. Prosba o chléb proto vyzývá k obratu mínění a podporuje nás samotné 

k vlastnímu nastavení limitu našich potřeb. Tento obrat se netýká jen 

materiálního zajištění, nýbrž i přezkoumání myšlenkového smýšlení v rámci 

sociálního rozměru.
112

   

3.6.5 Zájmeno NÁŠ 

Zájmeno je nutno zmínit, neboť poukazuje na prostý fakt, že neprosíme 

pouze za sebe, nýbrž orodujeme za celé společenství. Stejně tak nás zájmeno 

„náš“ odkazuje na prosbu předchozí – Božího království. Chléb, o nějž se 

máme dělit, a s ním spojovaná otázka po spravedlnosti.  

Starozákonní knihy dávají chléb do spojitosti s přímým rozkazem. Jako 

příklad uvedeme Izaijáše, ve kterém je psáno: „Cožpak nemáš lámat svůj chléb 

hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li 

nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?“ (Iz 58,7) Aktuální otázka 

po spravedlivém rozdělení chlebu se skýtá v zástupech hladovějících, kteří 

volají po právu a spravedlnosti. Zůstává na těch, kteří žijí v přebytku, aby 

znovuobjevili smysl slova postit se a pokusili se zachránit před hříchem, do 

něhož vstupují. Je v zájmu společenství dojít poznání, že modlitba o denní 

chléb se zasazuje o chléb pro bratry a sestry. Malé krůčky, které činí jedinec 

samotný, jsou potřebné. Více, zvláště v dnešní době, je nutno zasazovat se 

o řád a systém, který činí závislými ostatní jedince. Máme se stávat vnímavými 

vůči druhým, zasazujeme se o práva a spravedlnost pro všechny, proto je 

prosba o denní chléb umístěna do středu Modlitby Páně. Zasazujeme se o lepší 

podmínky pro náš společenský řád, v němž žijeme.
113
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3.6.6 Chléb, Boží dar 

Hovoříme-li o chlebu, musíme vyslovit, že tento chléb od Boha přijímáme 

a před Bohem pojídáme. Přijímáme chléb, kterým Bůh milosrdně nakrmuje 

všechen lid. Chléb nejen pro ty, kteří se o něj zasadili, ale i pro všechny ostatní.  

Otázka po chlebu není odkázána jen na pouhý výkon, který je ve společnosti 

hnací silou a motorem, ale právě tomuto výkonu jsou dávány hranice v otázce 

chleba. Stejně jako nám přijde na mysl Bůh a chléb, tak se mají spojit slova 

chleba a poděkování, neboť nic není samozřejmostí a i za tu nejniternější věc 

má být poděkováno. Chléb je znamením daru a milosti od Boha nám dané. 

Modlitba u stolu je prostředkem k rozpomenutí se této milosti možného 

nedostatku a hladu. Tradice modlitby u stolu se postupně vytrácí, ubývá 

vědomí toho, co chléb znamená. Otevírá se přeplněný stůl přebytečného jídla, 

které bezmyšlenkovitě polykáme, až nejsme schopni pozřít ani jedno sousto. 

Je nutno vyzvat a rozpomenout se, že Boží chléb není danou samozřejmostí 

a že nadbytečná konzumace chleba nás nepovede k životu, ba naopak. 

Nebezpečí blahobytu, kterým jsme pohlcováni, nás uvádí v zkázu.
114

  

3.6.7 Chléb každodenní i chléb života 

V chlebu se skrývá denní potřeba, příděl, který zachovává naše těla. Je 

v něm skryta i duše, naše duchovní potřeba. S chlebem, který přinášíme před 

Boha, přinášíme celý život. Nejpozorovatelnější mnohovrstevnost chleba lze 

ukázat na příkladu Ježíšovy poslední večeře. Lámal při ní chléb, který byl jeho 

tělem, jež bylo posláno na smrt. Je nám podáván chléb věčného života 

upevňující substanci naší duše. 

Umístění čtvrté prosby do středu Modlitby Páně je učiněno proto, že chléb 

je věcí lidskou i Boží. Čtvrtá prosba stojí na pomezí mezi prosbami 

zasazujícími se o Boží věc a mezi prosbami lidskými. Tato prosba se láme 
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z proseb o posledních věcech a uvádí nás do lidských potřeb každého dne. 

Proto je čtvrtá prosba „Náš denní chléb dej nám dnes“ jádrem Modlitby 

Páně.
115

  

3.6.8 Shrnutí 

Ježíš Kristus je představitelem chleba, který je seslán a představuje dar 

věčného života. Jeho chlebem jsou slova, přítomnost a úděl, kterým nás 

nasycuje. Chléb představuje základní potřeby, nejen materiální stravu. S touto 

prosbou o chléb zároveň prosíme o Boží království. Prosba souvisí 

s neomezenou sounáležitostí každého, která z tohoto vyplývá. Sounáležitost je 

rozvíjena se solidaritou s těmi, kdo ji nejvíce potřebují.  

Lze postavit do opozic globalizaci násilí a univerzalitu dobroty. Se 

čtvrtou prosbou přichází do popředí „ (…) idea volného trhu a soutěže, která 

bez ekologicko-sociálně-lidskoprávně-eticko-spirituálního rozměru bude 

formována na nesvobodě (…)“
116

 a v neprospěch těch, kteří této soutěži 

nestačí. Zmíníme, že zvláště v dnešní době je třeba zasazovat se o to, aby 

každý dosáhl na chléb. Proto Evangelické církve vytvořily akci „Chléb pro 

svět“, jejíž stejný název nese i nezisková organizace. („Sto padesát sedm tisíc tun 

potravin a zbytků jídla v hodnotě jedné miliardy euro se v Rakousku podle 

ministerstva životního prostředí vyhodí každým rokem do odpadu. Naproti tomu 

v rozvojových zemích trpí asi jedna miliarda lidí hladem nebo podvýživou. Dané 

skutečnosti před začátkem postní doby komentoval pro dobročinnou organizaci Chléb 

pro svět evangelický biskup Michael Bünker.“)
117 Zasazují se proti nedostatečnému 
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příjmu potravy, představující jedno ze základních lidských práv. Dodávají, že 

toto právo je naplněno tehdy, kdy je množství potravy v rovnováze i s pestrostí.  

V prosbě není prostor pro individualismus, který nehledí na potřeby a práva 

druhých. Prosba o chléb dává prostor pro znovu utváření lidských vztahů, mezi 

nimiž vládne sounáležitost a solidarita. „Náš denní chléb dej nám dnes“ 

neevokuje pouze nejelementárnější právo, ale zároveň po naplnění dochází 

k znovuobjevení hodnoty vlastního života a znovunalezení lidské důstojnosti 

(v kontextu chudoby). Součástí prosby je naděje, která je v ní ukryta pro den 

zítřejší, pro otevřenou budoucnost.
118

 

3.7 „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se 

provinili proti nám“ 

Prosba je jedinou, u které se setkáváme s výkladem. („Neboť jestliže 

odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže 

však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.“ Mt 

5,14-15) Při vyslovování prosby uznáváme, že jsme hříšníci a prosíme Boha 

o odpuštění. Zároveň jsme si vědomi jeho milosrdenství, neboť vykoupení 

přichází skrze jeho syna. Podmínkou pro vyslyšení prosby je, že odpustíme 

nejprve sami. Jedině pak do našich srdcí může plně vtrysknout milosrdenství. 

Odpuštění má účast na milosrdenství.
119

  

3.7.1 Malá spojka „a“ 

Čtvrtá prosba začínala chlebem, pátá na ni navazuje pomocí spojky „a“, 

neboť neznáme jen materiální nouzi o potravu. Další obtíží, která se s námi 

nese, je vina a odpuštění. Jako schází chléb tělu, když hladovíme, i duše 
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postrádá odpuštění, když je na ní vina. Chléb nám nesvědčí za podmínky, že se 

k němu nepřidruží rovněž odpuštění. Proto spojujeme dechem, najednou 

vyslovujeme čtvrtou a pátou prosbu. Spojitost vyjadřuje nevědomé denní boje 

o chléb, byť i na úkor druhých, z toho plynoucí vinu, rostoucí závislost 

a zapeklitost těchto vztahů, kterých si nemusíme být ani vědomi. Touto 

nevýraznou spojkou „a“ jsme vybízeni k uvědomění si jak naší neviny, tak 

i viny. Jsme vyzýváni k obrácení. Obě potřeby se nevyskytují ve stejném 

množství, ve stejný čas. Potřebu chleba budeme vždy pociťovat více než hlas 

duše prahnoucí po odpuštění.  

Postupným vývojem dějin, náboženství a různých obratů, které se v průběhu 

udály, se setkáváme ne s vinou jako pojmem takovým, ale s komplexem viny. 

Komplex viny, který chce záměrně pohltit člověka a podsunout mu jeho vlastní 

zkrušenost, kterou se pokouší překonat. Když hledá otázku na vinu, odpověď 

raději nachází venku, u náhradní oběti a proklamujeme: „vinni jsou ti druzí“. 

My se ale máme snažit přibližovat k náhledu na vinu jako základní lidskou 

nouzi a takovou ji rovněž projevit.  

Cílem páté prosby je osvobození, nalezení osobní identity a lidství. Jako 

odpuštění vytváří naši naději, tak vina tříbí naše uvědomování si vlastní 

odpovědnosti před odcizením. Přiznáním viny se sami sobě vzdalujeme 

a zároveň se i k sobě přiznáváme, přijímáme zodpovědnost sami za sebe, a tak 

se stáváme svobodnými. Jsme schopni nést odpovědnost za naše činy, naši 

vinu, plně ji přijmout a nalézt sami sebe ve své důstojnosti. Jsme schopni plně 

zodpovídat za naše jednání, nesvádět je na druhé. Pátá prosba proto vyjadřuje 

jakousi praxi hledání a nalézání svobody.
120

 

                                                           
120

 Srov. LOCHMAN, Jan Milič a SUCHÁ, Ema, ed. Otčenáš: křesťanský život ve světle 

modlitby Páně. 2. vyd. Praha: Kalich, 2012. str. 138 – 145. 
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3.7.2 Odpusť nám naše viny X Odpusť nám naše hříchy 

U původní verze v Matoušově evangeliu se vyskytuje „Odpusť nám naše 

viny“ (dluhy), kdežto Lukáš toto slovo překládá jako hříchy. Pokračování 

dalšího verše u Lukáše značí, že se jedná o vinu („neboť i my odpouštíme 

každému, kdo se proviňuje proti nám“).   

Význam slova viny (dluhy) byly chápány jako vztah k Bohu, kde se člověk 

stává dlužníkem vůči Bohu díky zbožným úkonům, jež dostatečně nevykonává. 

Ježíš přichází a odkládá všechny počty stranou. Člověk je dlužen Bohu, avšak 

je mu dlužen sám sebe.
121

  

3.7.3 Motiv odpuštění 

O odpuštění se v páté prosbě hovoří v rámci viny. Středem není obvinění, 

leč přemožení tohoto provinění. Předmětem zájmu je reflektovaná „vina 

o sobě“ na pozadí dějin spásy. 

Řecké slovo odpustit znamená v překladu „vypustit“, nebo vymanit se 

z peněžních závazků. Výklad slova se rozšiřuje o teologický pohled, kdy Bůh 

odpouští viny a hříchy. Můžeme hovořit o Boží laskavosti, o Božím odpuštění. 

Významy slov se navzájem stírají a znamenají totéž. Nový zákon proklamuje 

to, co bylo zdůrazňováno v knihách starozákonních a židovství. Ukazuje 

a spojuje pátou prosbu s Ježíšem a jeho podobenstvími, která jsou 

s odpuštěním v těsném souznění. Lze odkázat na evangelium podle Lukáše na 

podobenství o „ženě hříšnici“.
122

 Slovo odpuštění je těsně spojeno s jednáním, 

kdy Ježíš prokazuje odpuštění činy. Nestraní se těm, kteří zhřešili, ba naopak je 

zahrnuje, vyzývá, aby zasedli k jeho stolu, stali se součástí společenství a tím 

jim zprostředkovává odpuštění hříchů. Ježíš se hříšníků nestraní, zasazuje se 

o obnovení jejich života ve svobodě.  

                                                           
121

 Srov. Tamtéž, str. 145 – 148. 
122

 POZN. L 7,47 
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Odlišná cesta, kterou se Ježíš vydal, má zakončení v utrpení a v kříži, který 

na sebe vzal. Ježíš ve své vzájemnosti s hříšníky vydává sám sebe jako oběť 

pro druhé a zprostředkovává Novou smlouvu, jež vyrovnává všechny „účty“. 

Motiv Božího odpuštění je spojen s Božím srdcem, „(…) odpuštění vin je 

srdcem dějin spásy – dějin našeho spasení“.
123

 Prosba po odpuštění je 

odpovědí na naši potřebu nejhlubší nouze, na náš úděl. Chléb byl v předešlé 

prosbě odpovědí na nejhlubší potřebu našeho těla, odpuštění je odpovědí na 

naši potřebu duše. Rozvineme, že ke smrti nám chlebu není potřeba, kdežto 

odpuštění je nezbytné. Odpuštění potřebujeme jak k životu, tak ke smrti.
124

 

3.7.4 Jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám 

Pátá prosba je zajímavá co do podstaty své kostry, tak i obsahově. 

Pojednává se o dvoučlánkovou prosbu, ve které se podtrhuje hledisko 

odpuštění. Jestliže odpustím, odpustí mi i nebeský Otec. Základ prosby 

hledáme ve starozákonních knihách, u Sírachovce (28,2-4), u evangelisty 

Marka (11,25) v jeho shrnutí modlitby, nebo v Kázání na hoře (Mt 5,23-24). 

Prosbu o odpuštění lze dát do souvislosti s podobenstvím o nemilosrdném 

služebníku. Bylo mu odpuštěno, ale on nedokázal odpustit, a proto byl uvržen 

do vězení se slovy: „‚Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě 

prosil; neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já 

smiloval nad tebou? ‘A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud 

nezaplatí celý dluh. – Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze 

srdce neodpustíte každý svému bratru.“ (Mt 5,32-35)  

Závěrem shrneme, jestliže je nám odpuštěno, otevírá se a začíná řetězec 

osobních reakcí, které jsou založeny na odpouštějícím aktu na pozadí Boží 

vůle. Prosba se nejen zasazuje o odpuštění našich hříchů a hříchů našich 

bližních, nýbrž se rovněž zasazuje o odpuštění hříchů světa. Naše modlitba je 
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 Cit. Tamtéž, str. 152. 
124

 Srov. Tamtéž, str. 148 – 152. 
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podřízená opravdové upřímnosti a právě pátá prosba z Modlitby Páně je 

nejnáchylnější k této upřímnosti, neboť ve slovech prosby modlitebník lehce 

zalže. Prosba se zasazuje o odpuštění pro bližní. Bůh nám odpuštění poskytuje, 

ale my jej můžeme odpírat svému bližnímu.  

Prosba nevyjadřuje statický obraz, nýbrž dynamiku, která je předávána dál. 

Zasazuje se o celkové ozdravení situací ve světě a narušení kruhů zúčtování vin 

odpuštěním. Ve Starém zákoně zaznívá známé: „oko za oko, zub za zub“ (Ex 

21,24), avšak v Novém zákoně, v Ježíšově Horské řeči zaznívá radikalizované: 

„Já však (nad to) vám pravím (…).“ (Mt 5,39) Na základě přikázání lásky se 

máme zasazovat o včasné opuštění pokušení, o nový začátek.
125

 

3.7.5 Shrnutí 

Jako lidé jsme byli stvořeni a byl nám darován konečný život, který se 

neustále učíme žít. Toto zakoušení se učíme pokusem, omylem, chybami 

a nápravami těchto způsobených chyb. Pocit provinění nás vede do osamění 

a izolace, avšak my toužíme po odpuštění, které je možné jen ve vzájemnosti 

s druhými. Ve společné vzájemnosti jsme propojeni v časech dobrý i zlých, 

v dobrém a ve zlém, kdy je někdy zatěžko určit hranici, říci přesně, kdo je 

pachatel a kdo obětí. Proto vyprošujeme odpuštění nejen pro druhé, ale i pro 

sebe samé. Dále vyprošujeme porozumění pro ty, kteří odpouštět neumějí 

právě proto, co zakusili. V jejich duši se mohou skýtat přání, aby totéž utrpení 

zakusilo více lidí. Za přáním takové povahy je skryto něco hlubšího – 

potvrzení a vzájemnost, že nejsem na obtížnou situaci sám.
126

  

Odpuštění znamená úlevu tomu, kdo se provinil, a zároveň úlevu nám, 

právě proto, že jsme odpustili. Poskytuje šanci se překlenout k uzdravení 
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 Srov. Tamtéž, str. 153 – 160. 
126

 Srov. Výtah z knihy Eugen Drewermann: Das Vaterunser, Olten: Patmos, 2003. Přeložil 

René Milfait: Studijní materiály Spiritualita/Rekolekce pro TKT/PSP ETF UK v Praze a Jabok, 

2014 
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zraněné duše. Jsou však i případy, kdy odpuštění není možné. Krátce zmíníme 

násilí (od psychického po sexuální), kde zraněná duše může být jen těžko 

zahojena. „Odpuštění nemůže existovat vždy a za každou cenu.“
127

 

Naše zkušenost s Božím odpuštěním dává sílu odpouštět si vzájemně, 

prohlubuje naši víru. Díky ní poznáváme jak my a každý kolem je zranitelný 

a křehký, poznáváme člověka v jeho slabosti i velikosti. Prosbou „A odpusť 

nám naše viny“ voláme po odpuštění, bez kterého nelze žít. Naší potřebou je 

celostní přijetí nás samotných ve své velikosti i zranitelnosti, objetí od našeho 

Otce.
128

 

3.8 „A nevydej nás v pokušení“ 

Prosba směřuje k Bohu Otci, abychom nezůstali sami na pokušení. Spojuje 

nás blíže s Ježíšem Kristem, který přemohl pokušení prostřednictvím modlitby. 

Prosíme, abychom uměli rozlišit mezi tím, co dává rozkvět dobru, a tím, co nás 

pokouší k hříchu.
129

 

3.8.1 Útok pokušení 

Energie a důraz vkládaný do prosby páté by se se stejnou rázností měly 

odrážet i v prosbě šesté. Žádáme o štít proti útokům, kterým denně musíme 

čelit. Prosba je zformulována prostřednictvím záporného slovesa vytvořeného 

předponou NE – vydej. Slovesem je zadáváno, abychom se vyhýbali 

a odvraceli všechna možná pokušení.  

Pokušení nazveme fenoménem, který nelze umisťovat v prostoru. 

Pojmenujeme pokušení, která přichází zleva, stejně tak pokušení přicházející 
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 Srov. MILFAIT, René. Interpretace Modlitby Páně jako středu Ježíšovy Horské řeči 

a shrnutí křesťanské mravnosti a spirituality. Manuskript materiálu pro duchovní cvičení pro 

TKT ETF UK v Praze, 2014. 
128

 Srov. Tamtéž. 
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 Srov. Kompendium katechismu Katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2006. str. 164. 
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zprava, dle členění od Martina Luthera, který vycházel ze Ž 91,7. Ta zleva 

zasahují a přichází ve chvílích, když jsme oslabeni a zahrnují nemoc, chudobu, 

bolest, úmysly, pohrdání vůle. Tyto situace u člověka snadno evokují emoce 

v podobě hněvu, pociťování nenávisti a hořkosti. Otevírají se cesty, které 

buďto k Bohu přestanou zcela vést, nebo se postaví do role bezmocné oběti, 

kterážto není zodpovědným jedincem. Odpovědí na pokušení zleva se stává 

nekapitulovat, ale odolávat a stavit se mu čelem, ne-li právě zvoláním šesté 

prosby Modlitby Páně. Druhý typ pokušení přichází zprava a přichází v dobách 

hojnosti. Pokušení přichází v době blahobytu, síly a privilegovaného postavení, 

jež zakládá větší hrozby než pokušení slabosti. I poměry padlých v Žalmu 91,7 

jsou tomu důkazem. Na levé straně jich padne tisíc, kdežto na straně pravé 

deset tisíc. Závěrem hrozby pokušení je nepoddávat se, být stále ve střehu, 

odolávat, klást odpor a modlit se.
130

 

3.8.2 Pokušení 

Slovo pokušení zaznamenáváme v každé části Bible, ať už začátek pokušení 

v podobě hada a jablka v zahradě (Gn 3,1-4), či závěrečné pokušení, které 

prověřuje celý svět (Zj 3,10). Tímto směrem, proudem, se line dějinné 

pokušení lidu, které utváří ucelený příběh. Lochman ve své knize ukazuje 

a vysvětluje pokušení na čtyřech případech:  

U prvního typu pokušení vystupuje člověk k Bohu jako subjekt pokušení. 

Člověk je pokušitelem Boha. Uvedeme příklad vyvedení lidu z Egypta, kdy 

jsou lidé nespokojeni a reptají: „Proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše 

syny a stáda umořil žízní?“ (Ex 17,3) Mojžíš odpovídá otázkou: „Proč 

pokoušíte Hospodina?“ (Ex 17,2) Lid odolával pokušení zleva, odolával 

nedostatku, oslabení, které jej na cestě potkalo. Pokušení zprava najdeme ve 

Skutcích apoštolů 5. Ananiáš, s vědomím své ženy Safiry, zapírá před apoštoly 
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 Srov. LOCHMAN, Jan Milič a SUCHÁ, Ema, ed. Otčenáš: křesťanský život ve světle 

modlitby Páně. 2. vyd. Praha: Kalich, 2012. str. 161 – 164. 



72 

 

utržené peníze za pole. Následovně zaznívá věta: „Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“ 

(Sk 5,4) Toto Petr nazývá „pokoušení Boha“, pokoušení „Ducha Páně“ jenž je 

v úzkém sepětí s „hříchem proti Duchu svatému“.  

V druhém případě, výrazně častěji, se setkáváme s Bohem jako pokušitelem 

člověka. Za slovo pokušení lze zaměnit slova zkouška, prověření či test. Pojetí 

slova pokušení v takto chápaných významech není posuzováno negativně, ba 

naopak, je spojováno s životem víry. Rozpomeňme se na příběh Abraháma 

a jeho syna Izáka, kterého má obětovat (Gn 22,1-19), nebo Jóba, který čelí 

neudržitelnému pokušení zleva (Jb 2n). Prověřením života víry není myšleno 

nic jiného, než zjevný Boží zájem, který je nám od něj projevován a že se 

veskrz jedná o posílení víry, o důvěrné jednání ze strany Boha. V Prvním listu 

Korintským je psáno: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: 

nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž 

se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ 

(1K 10,13)  

Třetí typ pokušení se odehrává mezi člověkem a člověkem. Člověk pokouší 

člověka. Lidská existence je založena na spolulidství. Vedle vztahu k Bohu 

existuje vztah k bližnímu. Spojitost, která nás svádí dohromady s našimi 

bližními, nacházíme v oslovení Modlitby Páně – „Otče náš“. Společenství 

a bližní je našim bohatstvím, zároveň pokušením a pokušitelem. Proto zmíníme 

zahradu, hada, Evu a Adama, příběh Támary a Amnóna (2S 13). Z těchto 

příběhů zjišťujeme, jak moc je člověk bližnímu pastí. Vyjevuje se zde mnoho 

oblastí svodů, od sexuality přes náboženství po etiku. Svět se postupem času 

mění, mění se pokušení v něm, kterému se nemáme podmaňovat. S ohledem na 

tento fakt je nezbytné, aby se více rozvíjela křesťanská etika a byla 

následována. Tlak odněkud přichází, z hromadných sdělovacích prostředků, 

přichází ze společnosti a je mu propůjčeno pokušení za účelem zisku a moci. 
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Člověk, jako křehká bytost, je tomuto tlaku vystaven. Potřebuje rozcestník 

a směrnice, jimiž se může vydat, a tak i proti pokušení bojovat.  

Poslední čtvrté pokušení, které Lochman ve své knize zmiňuje, pojednává 

o eschatologickém pokušení. V evangeliu podle Marka je líčeno následovně: 

„S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil 

Bůh, až do dneška a nikdy nebude.“ (Mk 13,19) Zkouška vystupuje v Bibli jako 

konečně platná, neboť bude pokoušen každý, bude pokoušen celý svět 

falešnými proroky.
131

 Půjde o rozhodnutí, o nás, zda budeme spaseni, nebo 

dojdeme ke zkáze. Šanci spasení otevíráme jen za předpokladu, že nám z úst 

bude vycházet věta: „A nevydej nás v pokušení“. Z Listu Efezkým je čitelné, 

že nebojujeme proti pozemským mocnostem, ale proti mnohem mocnějším 

nadpřirozeným duchům zla. Ohlédneme se k prvnímu hříchu a hadovi 

pokušiteli, představiteli ďábla. Stejně tak Jób a jeho pokušení ďáblem se 

souhlasem Boha. Dostáváme se do srážky s mocnostmi zla, které neporazí 

dobrá vůle. Čtvrté pokušení, téma ďábel, se v Bibli nevyskytuje nesčetněkrát, 

nýbrž sporadicky. Cílem je vědomí o ďáblovi, že zlo existuje, že jen těžko nám 

někdo pomůže. Cílem není zastrašování a utíkání se, ale jak je psáno v listu 

Petrovu, abychom zůstali střízliví a bdělí.
132

 

3.8.3 Pokušení Ježíše Krista 

Ježíše Krista provází celým jeho příběhem pokušení vrcholící v jeho 

posledním utrpení. Situace pokušení se odehrává, když Ježíš sjednává zápas 

s Otcovou vůlí a o Otcovu vůli, jak jsme již zmiňovali výše. Ježíš vyzývá 

modlitebníky, aby se uchránili svodů.
133

 Největší (eschatologické) pokušení 

přichází v posledních Ježíšových minutách, kdy zvolal: „Bože můj, Bože můj, 
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 POZN. Mk 13,22 „Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení 
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 Srov. Tamtéž, str. 164 – 178. 
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proč jsi mě opustil?“ (Mk 15,34) Dále v průběhu Ježíšova příběhu a na pozadí 

jeho poslání, svádí boje se Satanem, který se ho pokouší zlákat z jeho cesty. 

Ježíš je pokoušen po stránce tělesné (40 dní na poušti) i duchovní (nabízený 

pakt s Ďáblem). Poslední pokušení Ďábla je nabídkou smírnější cesty, než je 

kříž a utrpení. Ježíš je pokoušen, a proto soucítí s našimi lidskými slabostmi, je 

otevřenou pomocí pro ty, které čekají zkoušky. Proto pod jeho ochranou se 

modlíme tuto prosbu.
134

 

3.8.4 Poslední nebezpečí člověka  

Dostáváme se k otázce, proč nás Bůh podněcuje k pokušení? Právě zde, 

v této otázce, dochází ke střetu dvou myšlenek. Nemůžeme přeci vyslovit, 

neuveď nás v pokušení, když nás do něj Bůh neuvádí a nikdo nám nečiní nic 

zlého. A kdyby nás Bůh uváděl do hříchu, je možné o něm pak vyslovit, že je 

nekonečně dobrý? K vysvětlení otázky dospějeme pomocí slov: „Nepotkala 

vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni 

zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví 

i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1K 10,13) Slovo pokušení 

přeložíme jako upadnutí. Tímto obratem slovesa pokušení se mění celá šestá 

prosba a lze ji uchopit jinak. Prosíme za to, ne abychom vůbec nebyli 

pokoušeni, ale za to, abychom pokušení nepropadli. Bůh nás zve do svého 

Božího království, a tím oddaluje říši pokušení.
135

 

3.8.5 Shrnutí 

Jak zaznívá v předchozích větách, prosíme o to, abychom pokušení 

nepropadli, abychom byli vytrženi zlu.   

V pokušení se zrcadlí dvě cesty a jedno konečné rozhodnutí. Dvě volby, 

které nás dokáží tak znejistit, že vše, za čím jsme si doposud stáli, se zdá být 
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matné a nejasné. Pokušení nazveme krizí, která nás po jejím vyřešení většinou 

někam posune. Náš život je plný krizí, ať už očekávaných či náhlých a nelze se 

jim vyhnout. Proto také můžeme prosit, aby nás náš Otec nešetřil, abychom si 

v každé chvíli mohli uvědomovat, přezkoumávat naše rozhodnutí a stejně tak je 

odvolat. Prosbou voláme k Otci, aby ochránil naše „Já“, naši identitu, která se 

díky pokušením, díky krizím, dává všanc proměně. Proměně, která je nutná, 

avšak za předpokladu, že kontinuita našeho já zůstane nedotčena. Prosíme 

o ochranu před sebou samotnými, kdy v nejhlubších krizích si můžeme přát 

raději smrt nežli život. Vyvstává skutečné zlo, které nás tlačí zpět, jež brání 

proměně a nedovoluje naší zodpovědnosti vystoupit na povrch. Proto prosíme, 

abychom se mohli mýlit, dělat chyby, uvíznout v nelehkých situacích, 

abychom se znovu mohli vypravit vpřed, abys nás vytrhl zlu.
136

 

Bůh dle 1 Kor.
137

 uznává, že jsme vydáváni do pokušení. Pokušení je 

přiměřené našim silám. Bůh se stará, aby toto pokušení nepřesáhlo naše 

možnosti. Naše prosba směřuje k Bohu otci, aby stál při nás, poskytl pomocnou 

ruku, abychom nesešli z pravé cesty.  

Zmíníme závěrečný apel Horské řeči, který pojednává o dvou cestách (Mt 

7,13-23). Volba mezi dvěma cestami. Cesta života, kdy se rozhodneme pro 

následování Ježíše Krista, která je obtížná. Apel není zaměřen na tu 

„jednodušší cestu“, kde se sami nesnažíme rozlišovat dobré od zlého, ale 

naopak na tu jedinečnou cestu Ježíše Krista.
138
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3.9 „Ale vysvoboď nás od zlého“ 

Prosba je žádostí o vyváznutí ze situací, které jsou pro nás znesvobodňující, 

ubližují nám, a které bychom těžko zvládli vlastními silami. Ať už se jedná 

o situace zapříčiněné druhými či vzniklé samovolně. V předchozí prosbě se 

snažíme nepodlehnout a vydržet. Zde se snažíme osvobodit od nenávisti, záště, 

násilí, dojít pokoje a uniknout cestám vedoucím k hříchu.
139

 

3.9.1 Prosba o odvrácení zlého 

Jako jsme započali Modlitbu Páně oslovením na výsostech, touto prosbou 

sestupujeme do nejhlubších nížin, do pekel. Na začátku modlitby prosíme 

o přiblížení a otevření Božího království, na konci se zasazujeme o obrácení 

a zachránění od zlého. Pořadí má smysl, protože našim záměrem není chválit 

Boha jen proto, aby nás zbavil hříšného.  

Modlitba Páně je jedním nerozdělitelným celkem, pojímajícím sedm proseb, 

v nichž prioritní postavení mají ty na začátku. Sloveso vysvobodit můžeme 

rozšířit o další jeho formy – zachránit, vytrhnout.
140

 Jako příklad uvedeme: 

„Vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců.“ (Ž 144,7)  

3.9.2 Pojem „od zlého“ 

Dostáváme se do sporu co, nebo kdo pojem „zlý“ znamená. Můžeme jej 

chápat v obecném smyslu, vše zlé kolem, nebo vztahovat konkrétně na jednu 

osobu, na Satana. Ve Starozákonních knihách se jedná spíš o zlu obecném, 

jehož představiteli nejsou dobří lidé, leč nepřátelé a násilníci. Jsou zde brány 

v potaz zlé poměry, jako je bída, různé nemoci, chudoba. V posledku je v nich 

zmiňováno zlé srdce, které se kloní ke zlým činům. Prosba „vysvoboď nás od 

                                                           
139
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zlého“ zahrnuje všechny zmíněné složky zla. Novozákonní knihy pracují se 

zlem podobně jako Starý zákon, až na malou odchylku, kdy se středním rodem 

zla užívají i rodu mužského – „ten zlý“ (Satan, nepřítel, pokušitel).  

Vzpomeneme na podobenství o rozsévači, který rozsévá. Zrna, která 

nepadají do úrodné země, ale na skálu či podél cesty „ten zlý“ (Satan) 

vyrvává.
141

 Dodnes nejsou jednotné názory na to, jestli je správně výklad „od 

zlého“ v podobě mužského nebo středního rodu. V Pavlových úvahách je 

zmíněno, že Ďábel je poražen, neb zadržením ukřižovaného Ježíše získává 

chvilkovou moc. V Ježíši je ale skrytá božská podstata, a proto se Satan 

nestává vítězem. My si máme být vědomi stálého nebezpečí a modlit se 

„vysvoboď nás od zlého“.
142

  

3.9.3 Nepodlehnout pokušení 

V prosbě Vysvoboď nás od zlého“ zaznívají dva požadavky. Rozeznání 

a zprostředkování lidského poměru ve světě zla požaduje ráznost 

a všudypřítomnost zla a zároveň vyhlídku eschatologické naděje, která vychází 

z kříže, vzkříšení Ježíše Krista. Když pohlédneme na první požadavek ve světle 

přítomnosti a všeho dění kolem, který se točí okolo katastrofických událostí, je 

nutno se začít tázat po pozadí jejich souvislostí. Mnohdy je zlo psychology 

oblečeno do nemoci nebo poruchy. Sedmá prosba přímo vyslovuje 

a pojmenovává „zlo, zlý“. „Zlo jako hřích není selhání v určitém bodě, nýbrž 

moc, která ohrožuje a ovládá celý svět.“
143

 Ze srdce pramení zlé myšlenky, 

které nemáme nikdy zcela pod kontrolou. Do příchodu Božího království bude 
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zlo neustále za našimi zády, tento fenomén do příchodu království nelze 

vyřešit, proto prosba „Vysvoboď nás od zlého.“
144

 

3.9.4 Naděje, výzva k boji 

Další složkou sedmé prosby je naděje poukazující na fakt, že se zlem se 

nejde smířit, můžeme a máme se mu vzpírat.
145

 Prvkem, který spouští naději je 

sloveso vykup, zachraň. Sedmá prosba dochází úplného naplnění na kříži ve 

světle velikonoční události. V naději Modlitby Páně je zlo zachyceno v Boží 

dlani, a tak na něj nikdy nemáme vlivu. Modlíme se v perspektivě 

ukřižovaného Ježíše Krista, vykoupeného a zachráněného. Naší nadějí je 

konečné místo směřující k vykoupení. Naší nadějí je změnitelnost bídy 

v blahobyt, válek v mír, zemětřesení v klid.  

Tak jako na začátku proseb, i zde v této prosbě neprivatizujeme, ale říkáme 

zájmeno náš. Naděje pro nás všechny, solidarita bez hranic, která hledí i na 

ostatní „Boží děti“. Je nutno zaznamenat stálou aktuálnost této prosby, která se 

odráží na pozadí dějin a vyjadřuje soudobé starosti a úzkosti. Sedmá prosba, 

jako apokalypsa naděje, vzhlíží do dáli k blížící se pomoci – Vysvoboď nás od 

zlého!
146

 

3.9.5 Shrnutí 

Sedmá prosba navazuje na prosbu předchozí. To, co je vyjádřeno v prosbě 

„A nevydej nás v pokušení“ implicitně, se nyní objevuje explicitně v prosbě 

následující „Ale vysvoboď nás od zlého“. Pojímá v sobě několik významů jako 

např.: zachraň nás z nebezpečí, ušetři nás, osvoboď nás, zbav nás, uchovej, 

obhajuj nás. Netýká se pouze morální újmy, ale zahrnuje celého člověka ve 

všech jeho dimenzích, kde by nemělo dojít k poškození. Zahrnuje nejen 
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jedincovu individualitu, ale rozpíná se celoplošně, pojímá i sociální dimenzi. 

Poslední slova směřují k modlitbě osvobození ze zla veškerého druhu.
147

 

Zmíníme nebezpečí personifikovaného zla. 

Morální zlo je tím nejhorším, neboť nás odděluje od Boha. Jedině skrze 

Boha a setkáním s ním jsme vedeni k osvobození. Jsme jím vedeni v lásce 

a spravedlnosti k našemu povolání. Bůh je láska.
148

 „I proto jádro, radikální 

zkušenost Ježíšova poselství zde není vyjádřeno jako nauka, ale jako 

modlitba.“
149

   

3.10 „Neboť tvé je království i moc i sláva. Amen“ 

Dovětek Modlitby Páně se stal v historii často diskutovaným tématem. Patří 

či nepatří k Modlitbě Páně? Z hlediska textové kritiky by dovětek neměl mít 

místo v modlitbě „Otče náš“. Z teologické perspektivy však tento dodatek 

smysl má, a proto jej teologové jednoznačně schvalují. 

3.10.1 Závěrečná doxologie 

Dovětek můžeme opřít o starozákonní modlitbu, přesněji Davidova slova: 

„Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, 

všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi 

vyvýšen nade vším jako hlava.“ (1Pa 29,11) Znovu zaznívá chvála jeho moci, 

království a slávy. Znovu před Bohem zaznívá naše nouze a poukazuje na 

možnost našeho poznání se prostřednictvím této modlitby. Odkrývá se možnost 

uchopit naše slabosti, rozpoznat je a nepoddat se jim. A nevydej nás 

v pokušení, „neboť ty jsi veliký a tvá moc je neskonalá, proto odoláme 
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pokušení, které je před nás kladeno. Vše je konáno a řečeno v pravdě a jistotě – 

„Amen“. Tato jistota nemá pramen v naší síle, zkušenostech, v našem vědomí. 

Jistota je Boží zaslíbení, ve kterém je skryta naděje a nemůže nás zklamat.
150

 

3.10.2 Království 

Boží království, jako ústřední motiv, se v Modlitbě Páně, jako jediný, 

vyskytuje celkem dvakrát. V kontextu, v závěrečné doxologii, máme Boží 

království vnímat jako Boží vládu, která má nadvládu a závaznost nad všemi 

pokušeními. Uzavíráme modlitbu a říkáme, jeho je království, Ježíšovi náleží 

budoucnost.
151

 

3.10.3 I moc 

Zamýšlená moc nechce uplatňovat bezpodmínečnou vůli po moci, jejímž 

vrcholem je ničivá síla. Moc usiluje o opak, zasazuje se, stejně jako se Ježíš 

zasazoval, o osvobození a vykoupení. S křížem Ježíše Nazaretského přichází 

vzkříšení, s bezmocí přichází Boží moc jako naposled závazná síla. Nad smrtí 

prohrála, aby nakonec zvítězila. I když se v průběhu našeho žití, každý den, 

může objevit a objevuje se ničivá síla moci, je tu něco, co stojí vždy nad ní – 

láska. Láska, která stojí mezi Bohem a samotnými lidmi. Moc projevuje lásku 

pouze v tom okamžiku, když je vymáhána spravedlnost. Láska je kořením 

a k prospěchu práva, k následnému utlumování moci.
152

 

3.10.4 I sláva 

Vrcholem celé doxologie (chvála, modlitba, uctívání Boha) je motiv, který 

překládáme v řeckém jazyce do pojmu doxa – sláva. Boží sláva se odráží ve 

slávě ukřižovaného Ježíše z Nazareta a jeho neskonalé lásce. Věřící mají podíl 
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na slávě svého Pána prostřednictvím kříže a následného vzkříšení. Životy 

věřících směřují k zaslíbení. („Tvé je království i moc i sláva“) Přes všechnu 

bídu ostatních i nás samotných naše cesta směřuje k větší slávě. Směřování by 

nebylo možné bez existence Ducha svatého, síly, která přichází na pomoc 

a podává tak podpůrnou ruku. Boží království nabízí osvobozující 

milosrdenství prostřednictvím Ježíše Krista, který se zasazuje proti 

nemilosrdným srdcím a poměrům v nich.
153

 

3.10.5 Amen 

Po vyslovení všech proseb zakončujeme Modlitbu Páně slovem „Amen“. 

Slovo hebrejského původu přeložíme jako „přímo“ či „budiž“. „Amen“ je 

biblická cesta, jak říci „to je pravda“.  

Ježíš často používá „Amen, pravím vám“, což překládáme: „V pravdě, 

pravím vám.“ Když zakončujeme společně modlitbu hlasitým povzdechem 

“Amen“, není to jen velký okamžik, kdy se sbor ztotožňuje s Modlitbou Páně, 

ale je to také finální potvrzení, že je to pravda. Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, 

pravda i život.“ (Jan 14,6) Tato pravda je osoba, osobní. Nevěděli bychom, jak 

se modlit, kdyby nás to Ježíš nenaučil. Ježíš nám však slíbil, že budeme moci 

chválit a oslavovat v „duchu a pravdě“.
154

    

3.10.6 Shrnutí 

Království, moc a sláva. Tři slova nemalého významu jsou umístěna vedle 

sebe v závěru modlitby jako jeden konečný výkřik, jímž dáváme najevo chválu 

Bohu. Jsou to riskantní, nebezpečná slova a přesto je svět tolik miluje. Králové 

budují svá království a brání je s vražednou intenzitou. Politika je výkon moci. 

Sláva je to, co pochází od těch, kteří mají moc. V dnešní době tyto věty 
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můžeme převést obecně na nás lidi. Lidé jsou „králové“, neboť žijí 

v demokracii. Ovšem je nutno se vyhnout omylu, který by mohl nastat, že 

i přes vládnoucí demokracii, jež nás činí králi nad sebou samými, neznamená, 

že církev souhlasí s politickými usneseními, která byla rozhodnuta.  

Moderní dějiny ukázaly, že demokracie jsou ve své podstatě stejného rázu 

jako diktatury, když se jedná o jejich obranu. Kriminalita ve Spojených státech 

nám naznačuje, že moderní demokracie, jež činí každého z nás králem, 

vymyslela jedinečně násilnou formu vlády. Proto musíme dávat pozor, když 

mluvíme o království, o moci a o slávě. Dávat pozor, pokud tato slova 

rozbalujeme a odkrýváme, že víme, co znamenají v křesťanské zprávě o tom, 

co se děje ve světě.  

Jsme si vědomi, že království, moc a sláva ve své plnosti teprve nadejde. 

Nejsme spokojeni se současností, s tímto a v tomto světě. Proto chceme více. 

Naše touha po živém Bohu je povzbuzení v kousku chleba s douškem vína, ale 

my chceme víc. Díky Boží milosti víc dostat můžeme.
155
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4. Výstupy 

V závěrečné kapitole shrneme a poukážeme na jednotlivá propojení výše 

zmíněné teologické etiky, křesťanské mravnosti a také křesťanské spirituality 

s Modlitbou Páně. 

4.1 Modlitba Páně v teologické etice 

Teologická etika jako etická reflexe zapojující měřítka křesťanského 

poselství a víry. Teologická etika jako zvolená cesta a následování Ježíše 

z Nazaretu, který Boha oslovuje „otče“ a rozmlouvá s ním prostřednictvím 

modlitby. Výklad Modlitby Páně více objasnil tuto cestu, a tím naznačil hlavní 

důrazy a nástroje při teologicko-etických úvahách a reflexích. Ježíšovo učení 

a jeho počiny odtud vycházely a vychází. Z rozmluvy s jeho “Otcem“, která se 

děje skrze modlitbu. Křesťané přijímají Ježíše jako svůj vzor a pokoušejí se jej 

následovat v jeho krocích.
156

 „(…) Pak to bude platit i pro mravní praxi 

a teologicko-etickou reflexi.“ 
157

 

4.2 Modlitba Páně v křesťanské mravnosti 

Dále jsme se seznámili s křesťanskou mravností, kterou opět interpretace 

Modlitby Páně přibližuje. Poukazuje na samotný význam modlitby, zvláště 

klade důraz na samotnou Modlitbu Páně a na Horskou řeč jako Magnu chartu 

křesťanské mravnosti. Důležitým vzorcem křesťanské mravnosti je DAR a pak 

ÚKOL. Darem je nám v počátku věnovaná, darovaná svoboda.
158

 Tato 

svoboda, tento dar, zaručuje bezpodmínečnou lásku od Boha, která je nezávislá 
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 Srov. MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. 1. vyd. Ve 

Středoklukách: Zdeněk Susa, 2012. str. 60 – 61. 
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 Cit. Tamtéž, str. 61. 
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 POZN. „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k 

prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: 

Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“ (Gal 5,13-14) 



84 

 

na našich kvalitách a přednostech (idea člověka stvořeného podle obrazu 

a podobenství Boha). Víra v Ježíše Krista a následně jeho zvolená cesta 

vysvobozuje z nesvobody a vede nás ke konání dobra. Od Ježíše nejprve 

přichází nabídka k nám lidem a následně přichází apel ke změně lidské praxe. 

Přichází výzva k obrácení lidského nitra, tzv. „metanoia“.
159

 „Hluboká 

proměna nitra člověka a jeho života s sebou přináší hledání, umožnění 

a naplňování odpovídajících postojů a jednání mravně dobré a správné lidské 

praxe.“
160

    

4.3 Modlitba Páně a křesťanská spiritualita 

Při zdůraznění vztahu Modlitby Páně a křesťanské spirituality začneme 

u slov z exodu: „Jsem, který jsem.“ (Ex 3,14) V těchto slovech je ukryta Boží 

přítomnost, příslib a pobídnutí, v nichž se živý Bůh ukazuje. Boží přítomnost je 

zprostředkována Duchem svatým, který je nám vdechnut od Boha Hospodina. 

Duchem svatým je míněna božská osobní síla, která pramení ze vztahu Ježíše 

Krista se Stvořitelem, ze vztahu Syn-Otec. „Tak jako bylo Ježíšovo působení 

zakotveno ve vztahu s Bohem, tak i my, abychom jej mohli následovat, musíme 

zakořenit v jeho lásce skrze setkání s ním.“
161

 Setkání je realizováno na 

základě důvěrného vztahu s Bohem a komunikací v něm. Každý člověk je 

pozván, aby pramen života a lásky okusil a tímto směrem utvářel svůj život. 

Pramenem a proudem je myšlena modlitba, která vystihuje vztah spirituality 

a mravnosti. V modlitbě proto můžeme spatřovat hnací sílu, uschopnění 

k životu ve víře po vzoru Ježíše Krista. Takto napojený člověk má z této síly 

čerpat, nechat se přetvářet a vést ve všech oblastech svého života. 
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 Srov. Tamtéž, str. 61. 
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 Cit. Tamtéž, str. 61. 
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2013. str. 42. 
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Křesťanská spiritualita znamená kráčet ve stopách Ježíše Krista. Znamená 

cestu určitého člověka i společenství v Duchu Ježíše Krista, která není cestou 

jednoduchou, avšak připomíná schopnost řešit vinu, odpouštět, možnost 

nového začátku a změnu postojů. Tato cesta zdůrazňuje, že jsme byli povoláni 

do svobody. Zdůrazňuje důležitost dorozumívání s božským, stejně tak jako cíl 

a smysl konečného života. Vyzdvihuje preferenční volbu péče o slabé, 

zranitelné a trpící.
162
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 Srov. MILFAIT, René. Křesťanská spiritualita ve službě lidskoprávnímu vzdělávání. 

Paidagogos, 2013. [Citováno 2015-03-24].  Dostupné na WWW: 

[http://www.paidagogos.net/issues/2013/2/article.php?id=14]. 



86 

 

Závěr 

Práce s názvem Interpretace Modlitby Páně: Cesta představení křesťanské 

spirituality a mravnosti si stanovila cíl: „Interpretovat Modlitbu Páně jako 

obsahový i literární střed Ježíšovy Horské řeči (tzn. do souhrnu novozákonního 

étosu označovaného taky jako Magna charta křesťanské mravnosti) a určitý 

souhrn Ježíšovy zvěsti, zohlednit přitom souvislost studovaného programu 

pastorační a sociální práce a tím přispět k základům pastorační práce, hlubšímu 

porozumění spirituální dimenzi člověka, jak o ní hovoří mezinárodní etický 

kodex sociálních pracovníků, a podpořit i rozvoj spirituální a mravní 

kompetence pracovníků daných profesí. Pojmout a přiblížit Modlitbu Páně jako 

modlitbu celostního osvobozování, které začne v hlubokém setkání s živým 

Bohem a zaváže k angažovanému jednání ve smyslu lásky a spravedlnosti; 

jako modlitbu základních životních potřeb člověka, v níž není věc Boží cizí 

věci člověka a věc člověka není lhostejná věci Boží.“.  

Stanovený cíl byl naplněn a kromě toho byla ukázána role Modlitby Páně 

v teologické etice, křesťanské spiritualitě a mravnosti s tím, že byla Modlitba 

Páně nabídnuta a doporučena jako jedna cesta, jak představovat a interpretovat 

křesťanskou spiritualitu a mravnost a poukázat na jejich vztah blízkosti 

i rozlišování.  

Postupem k dosažení cíle bylo krátké uvedení do tématu modlitba, dále 

zasazení do textů Nového zákona a následná interpretace dle slov, vět 

a současně s tím příklady aplikace (přesahy). 

Proto jsme se nejprve seznámili s teologickou etikou, jejím propriem 

a vymezili si křesťanskou mravnost. Před samotnou interpretací a představením 

Modlitby Páně jsme nahlédli do Ježíšova Horského kázání, které ukazuje 

souhrn křesťanského étosu, přibližuje křesťanskou mravnost a nese v sobě 

proprium teologické etiky. Pokusem o výklad Magny charty křesťanské 
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mravnosti máme možnost rozšířit naše vědomosti a zároveň možnost lépe 

porozumět celému kontextu, ve kterém je Modlitba Páně zakotvena. Dále byla 

vymezena spiritualita, resp. křesťanská spiritualita a její vzájemné propojení 

s křesťanskou mravností. Následovně došlo k seznámení se s modlitbou 

obecně, jež je spojitostí, vztahem, spirituality a mravnosti, která vrcholí 

v samotné interpretaci Modlitby Páně, kdy se výklad snaží pojmout každý verš, 

potažmo každé slovo odděleně a zaměřit se na jejich význam/y, respektive 

přesahy, které mají co říci i širší společnosti. Celý výklad je nesen na pozadí 

velikého rozhodnutí, zvolení a následování cesty po vzoru Ježíše z Nazaretu, 

kdy opět nesmíme opomenout nabídku, tedy DAR, a pak ÚKOL. Tato nabídka 

změny cesty je univerzální, je zde pro všechny. 

Hlavními výstupy a sdělením práce, v rámci studovaného programu 

pastorační a sociální práce, je pro nás přiblížení křesťanské spirituality 

a modlitby, kterážto je spojitostí právě mezi křesťanskou spiritualitou 

a mravností a může být vodítkem pro pastoračního pracovníka ve vztahu ke 

klientovi, který se táže po otázkách bytí a hledá smysl své existence. Odpovědí, 

návodem, nápovědou může být takto interpretovaná Modlitba Páně, která 

nabízí intimní setkání a vztah s Otcem prostřednictvím Ježíše Krista. Stejně tak 

v Modlitbě Páně nacházíme nejzákladnější lidská práva, jako je právo na život 

a zdraví („Náš denní chléb dej nám dnes“), právo na zachování lidské 

důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména („A odpusť nám naše 

viny“), které pastorační práce jako své poselství a základ má za úkol hlásat 

a hájit. Rovněž můžeme zmínit etický kodex sociálních pracovníků, který je 

založen: „(…) na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální 

spravedlnosti“
163

 a vidět propojení s Modlitbou Páně a Horskou řečí (z Magny 

charty zmíníme „O zabití“ nebo „O přísaze“). V kontextu sociální práce, která: 

                                                           
163

 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI [online]. Praha: Společnost sociálních pracovníků ČR, 2015 

[citováno 2015-04-02]. Dostupné na WWW: [http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-

pracovniku/article/ke-stazeni].  
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„(…) podporuje sociální změnu, řešení problémů v lidských vztazích a také 

zmocnění a osvobození lidí v zájmu zvýšení blaha“
164

, se i Ježíš plně 

v evangeliu staví na stranu skupin a osob zvláště zranitelných, které jsou 

oběťmi porušování lidských práv (preambule Horské řeči – blahoslavenství, 

která nabízí DAR a pak ÚKOL, která vyjadřují situace a postoje ovlivněné 

Božím zásahem). Dále vzhledem k mezinárodnímu etickému kodexu sociální 

práce lze zmínit jeden z jejích principů: „Jednat s každým člověkem jako 

s celostní bytostí (…)“
165

, kdy sociální práce pojímá všechny dimenze člověka 

včetně roviny spirituální. Přítomnost spirituální dimenze je nezávislá na 

vyznání, náboženství, církvi (přirozená spiritualita), avšak není výjimkou 

(náboženská spiritualita). Proto pastorační, sociální pracovník má mít možnost 

nabídnout, sdílet a prohlubovat i tuto možnost nenáboženské spirituality 

s klienty. 

Bakalářská práce může přispět pastoračním a sociálním pracovníkům 

k hlubšímu porozumění a zakotvení základních lidských práv a náboženské 

(křesťanské) spirituální dimenze a rozšířit jejich obzory a odbornost ve vztahu 

k sociální práci.   

Samotná interpretace Modlitby Páně vylučuje odříkávání modlitby 

nazpaměť, bez jakéhokoli hlubšího porozumění a zasazení do kontextu. 

Odkrývá se v ní hlubších záměrů a myšlenek. 

„Otče náš, jenž jsi v nebesích“ vyjadřuje bezpodmínečné přijetí všech na 

základě rovnosti, na základě rovnosti před Bohem a sebou samými (propůjčená 

nedotknutelná lidská důstojnost). „Buď posvěceno tvé jméno“ zkracuje propast 

mezi námi a Bohem a odkazuje na lidskou potřebu Boha ověnčenou lidskou 

svobodou. „Přijď tvé království“ jako naše zastřené vědomí, ke kterému se 
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 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI [online]. Praha: Společnost sociálních pracovníků ČR, 2015 

[citováno 2015-04-02]. Dostupné na WWW: 
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upíráme jako k naší naději a utíkáme ulevit našim útrapám, které platí 

univerzálně pro všechny nyní a zároveň se upírá do budoucnosti. „Staň se tvá 

vůle jako v nebi tak i na zemi“ je prosbou, která se zasazuje o uskutečňování 

Božího království, která nás směruje, ovlivňuje a pomáhá k uvědomění toho 

předurčeného a tím i naší svobody. „Náš denní chléb dej nám dnes“ jako 

prosba o nejzákladnější životní potřebu, vyjádření solidarity s těmi, kteří ji 

potřebují a dar věčného života skrze Ježíše Krista. „A odpusť nám naše viny, 

jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám“ navazuje na prosbu 

předchozí další lidskou potřebou, touhou duše po odpuštění, která vrcholí 

v hledání a nalézání svobody. „A nevydej nás v pokušení“ zaznívá z našich úst 

směrem k Otci, aby zachoval naši identitu, která se díky pokušením, krizím, 

dává všanc proměně. „Ale vysvoboď nás od zlého“ odkrývá naději, která 

v sobě nese konečné místo směřující k vykoupení, naději, která přetváří 

a obrací v lepší. „Neboť tvé je království i moc i sláva. Amen.“ V této prosbě 

znovu zaznívá jeho velikost a v kontrastu naše slabost a malost, kterou máme 

možnost prostřednictvím modlitby uchopit a rozpoznat v „duchu a pravdě“. 

Věřím, že takto interpretovaná Modlitba Páně zasazená do širšího kontextu 

v rámci Ježíšovy Horské řeči bude mít co říci nejen pastoračním a sociálním 

pracovníkům, ale i pluralitní společnosti vzhledem k respektování spirituální 

dimenze člověka. 
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