
MODLITBA
Písně: 219, 439, 192, 452
Čtení: Ž 105, 1-11
Text: Mt 6,5-8

Milé setry a milý bratři,

doba  po  velikonocích  byla  pro  učedníky  trochu  prázdná  a  všední.  Jedna
kapitola jejich života se zdá být uzavřená. Ježíš zemřel na kříži, byl vzkříšen,
ale učedníci nevyrážejí do světa vyhlásit tuto úžasnou zvěst. Nějak se snaží
vrátit se do starých kolejí a dělat to co dělali vždy před tím, než poznali Ježíše.
Snaží se zase nějak nastartovat své živnosti, spravit sítě a vyrazit na jezero a
pokusit se ulovit nějakou rybu, která pro ně znamená nějaký ten utržený peníz,
když se jim podaří na trhu prodat úlovek. Vycházejí ze svých úkrytů, samot a
postupně nějak přivykají běžnému dennímu rytmu už tolik ne ve strachu. Když
bychom si nalistovali Janovo evangelium 21. kapitolu, tak se tam dočteme, jak
se to asi tehdy událo. Jsou na lodi Tiberiatského jezera, snaží se lovit ryby, ale
nic nechytí a tam na sklonku dne se jim potřetí ukáže Ježíš, poradí jim, jak to
mají udělat, aby měli sítě plné. A potom na břehu u ohně jim dává chléb a
ryby. Je z toho nějak patrné, že ten jejich podnikatelský plán pokulhává za
očekáváním, které měli. Ty jejich původní živnosti jim půjdou vzkřísit trošku
déle, než si mysleli. 

Není  vám to  bratři  a  sestry  nějak  povědomé?  Ano,  vypadá  to  tak,  jako
kdybychom byli dnes ve stejné situaci, jako tenkrát učedníci. Po Ježíšově smrti
mají všichni strach a obavu. My máme také strach a obavu, jak to s námi bude,
jak to bude s našimi blízkými? Jak dlouho to všechno potrvá? A tak vyvstává
na  povrch  větší  potřeby  modlitby.  Nějak  více  máme  potřebu  vyplnit  čas
modlitbou, protože tento čas je pro mnohé i pro nás časem beznaděje. Sice
nějaké  katastrofické  scénáře  se  nenaplňují,  přesto  ale  ta  beznaděj  se  nám
vkrádá do naší samoty, kdy jsme odkázání jen na informační technologie. A
tak ten pocit bezmoci se nám nějak lépe podaří unést s pomocí modlitby.

Když jsem byl v roce 1976 konfirmován,  tak jsme měli  k dispozici  tuhle
malou knížečku, jmenuje se „Cesta života“, napsal ji Josef Smolík. Možná ji
mnozí z vás mají ve svých knihovnách. Josef Smolík byl profesor a doktor
praktické teologie. Narodil se v roce 1922 a zemřel ve svých 87 letech v roce
2009.  Byl  vikářem a farářem v Pardubicích a v Praze u Salvátora.  Po roce
1978 byl dokonce 5x děkanem evangelické fakulty a významně se podílel na
tom,  že  tehdejší  Komenského  bohoslovecká  evangelická  fakulta  se  stala
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součástí  Univerzity  Karlovy.  V té  knížečce  je  sepsán  velmi  stručně  a
jednoduše celý evangelický katechismus. V kapitolce o modlitbě,  je stručně
napsáno:  „Modlitba  je  rozhovor  s Bohem.“  Mohl  bych  k tomu  dodat,  že
modlitba je největší realizací vztahu Já – TY. 

Jeden  z mnoha,  očitý  svědek,  který  přežil  hrůzy  koncentračního  tábora,
vyprávěl,  že právě tam si  uvědomil,  co mají  křesťané proti  ostatním lidem
navíc. Statečnost, hrdinství, schopnost k oběti pro záchranu druhého, dokonce
i k sebeoběti, pravdivost a různé další ctnosti osvědčili i druzí, ale modlitbu
mají jen křesťané.

Ale  jak  mluvit  s Bohem?  Mluvit  o  Bohu,  to  bychom asi  zvládli,  vždyť
ukřižovaný  Kristus  nám ukázal  svůj  obraz,  abychom o  něm mohli  mluvit
v obrazech. A také nám zanechal svá podobenství, takže obrazů máme plnou
galerii.  K modlitbě  můžeme  přistupovat  různým  způsobem.  Modlitba  má
mnoho  různých  podob.  Jedna  z těch  podob  je  společná  modlitba  při
shromáždění  každou  neděli  v  kostele,  při  společenství  bratří  a  sester,  kdy
stojíme jeden vedle druhého a celé shromáždění spojí svá srdce v modlitbě, to
je velká věc. A jak už to bývá, jsme lidé různí a jsou také lidé dvou různých
světů.  Jeden  je  svět  víry  v Krista  ukřižovaného  a  vzkříšeného  –  tam  je
modlitba  jako  doma.  A  pak  svět  nenáboženský,  svět  bez  živé  víry,  svět
řekněme pohanský. A není jistě náhodou, že i v tom druhém světě bez víry
není  světem  bez  modlitby,  i  když  jen  ve  chvílích  velké  stísněnosti,  velké
bezradnosti jak s nečekanou situací naložit. I ten, který v Boha nikdy nevěřil,
najednou a nejednou v čase tísně volá jeho jméno s prosbou o pomoc.

 Když někdy v rozhovoru s nevěřícím člověkem přijde na řadu téma naší
osobní  křesťanské  identity,  tak  zřejmě  modlitba  nebude  tím,  čím  bychom
začali  jako  s prvním.  Ono  se  o  modlitbě  vždycky  lépe  hovoří  s člověkem
z církve, než s člověkem, který je mimo církev. V církvi modlitba zní všem
srozumitelnou řečí a přistupuje se k ní tak nějak automaticky, mechanicky, ale
to  není  na  škodu,  máme  v záloze  ještě  další  podobu  modlitby,  podobu
soukromé, kdy se člověk sám osobně obrací k Bohu. Tato podoba modlitby je
nenahraditelná. Ježíšovi se také říkalo Rabi,  učiteli.  A tak autor Matoušova
evangelia  –  Matouš,  má potřebu velmi podrobně ukázat  vše,  co Ježíš  učil.
Učedníci  byli  bezradní  a  nevěděli,  jak  se  mají  modlit,  jak  mají  mluvit  s 
Bohem.  On,  Ježíš  rozmlouvat  s Bohem  uměl,  například  v zahradě
Getsemanské.  Jeho  krátký  život  na  zemi,  to  byla  také  jedna  modlitba  za
druhou, tak proč by Ježíš své učedníky nenaučil se modlit? Nedal jim nějaké
vodítko?  A říká jim, že nemají být pokrytci, protože se takový lidé s oblibou
vystavují  někde  v synagogách,  na  nárožích,  někde  na  dobře  viditelných
místech a hlavně musí být ta místa také hodně frekventovaná, aby je vidělo a
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slyšelo co  možná nejvíce  lidí.  Tak takový lidé  už mají  svou odměnu, říká
Ježíš.  Nejste  takoví  a  nepatříte  mezi  lidi,  kteří  se  více  zaměřují  na  svoji
prezentaci  před  druhými  než  o  pravdivý  vztah  k Bohu.  Když  se  chceš
opravdově věnovat modlitbě (říká Ježíš), „vejdi do svého pokojíku, zavři za
sebou dveře“. Myslím, že každý má svou 13. komnatu. Tam zůstává skryto
mnohé z našeho života před zraky a sluchem ostatních. Tam v té 13. komnatě
zůstávají naše prohry, naše selhání, naše nenaplněné touhy, naše slabosti, naše
nerozhodnutá  rozhodnutí,  naše  hříchy,  naše  bezmoc.  To  je  ten  pokojík  se
zavřenými dveřmi, do kterého nikoho nepouštím, kromě jediného, svého Boha.
V tom pokojíku se zavřenými dveřmi má člověk možnost ztišení. Může se plně
soustředit na Boha, může se soustředit na modlitbu. Tam mě nikdo nebude
rušit,  žádná  projíždějící  auta,  žádní  kolemjdoucí  s vytřeštěnýma  očima  a
nastraženými uši stojící někde na nároží. Jsem tu jen já sám a Bůh. Modlitba je
velice intimní záležitost a tak to může, a také to vidí jen Bůh, který je skryt.
Naše víra je založená na tom, že Bůh je skrytý, nevidíme jej jako nějakou
osobu a přesto mu důvěřujeme a přesto se k němu stále obracíme a věříme mu,
že nás slyší a neopustí nás.  „Modli se k svému Otci , který zůstává skryt; a
tvůj  Otec,  který  vidí,  co  je  skryto,  ti  odplatí“,  píše  se  dále  u Matouše.  Ta
skrytost  patří  Bohu  Otci.  Počítáme  s tím,  že  je  skrytý.  Tou  modlitbou  se
přibližujeme k Boží skrytosti. Ano, možná máme trochu obavy, zmítá s námi
nejistota a tréma, ale to je vše    v pořádku, to je jen další projev správného
konání, vždyť počítáme také s tím, že Bůh vidí to, co je v nás skryto. Nezáleží
na tom, že bude odhaleno to, co skrýváme  před druhými lidmi, ale záleží na
tom, co bývá také skryto v nás a my to nevidíme, ale vidí to Bůh. To, že nám
Bůh lidově řečeno vidí až do žaludku, je něco, čemu mnohdy nerozumíme,
nebo nechceme vidět a právě na tom Bohu zaleží. On slyší naše modlitby z 13.
komnaty, on vidí naší beznaděj, která k němu volá, když si nevíme rady. Když
se mu svěřujeme, že neumíme pomoci svým blízkým a už vůbec všem lidem,
kteří  trpí.  To,  že  vím o skrytosti  Boha Otce,mi  dává naději,  že  on ve své
skrytosti bezmocný není. V tom je jeho odplata pro mě:  „a tvůj Otec, který
vidí, co je skryto, ti odplatí.“  

A ve verši 7. a 8.: „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.“  Z toho tak nějak
vyplývá, že při modlitbě platí: čím méně – tím lépe. Známe možná lidi a zažili
jsme to na vlastní uši, že někdo stále mluví a mluví, nepustí vás ke slovu a
nakonec z toho nevíte nic. Nic se nedozvíte a říkáte si, že asi toto měl Ježíš na
mysli, když by se takový mluvka pustil do modlení, jak by to asi vypadalo.
Mozartovi řekl císař po poslechu jeho hudby, že to je pěkné, ale je tam příliš
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mnoho not. Tady slyšíme z Ježíšových úst: Je to pěkné, ale je tam příliš mnoho
slov. Mnoho slov je přisuzováno pohanům, na začátku textu jsou to pokrytci.
(5v) Tedy pokrytec rovná se pohan. Pohané si myslí,  že pro množství slov
budou  vyslyšeni.  Tudy,  milí  učedníci,  milé  sestry  a  bratři,  cesta  nevede.
Nebuďte jako oni. Proč máme Otce zahrnovat velkým množstvím slov? Jen
proto snad, abychom se předvedli, jak nám to pěkně jde, jak nám to odsejpá,
jak nám to mluví z patra a bez přípravy, jak na Otce chrlíme jedno za druhým
a přitom je to tak zbytečné: „vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho
poprosíte.“  Tak nebuďte jako oni, říká Ježíš. Váš Otec do vás vidí, nic mu
nezůstane skryto, a před ním se také nikam neskryjete, všude vás najde, všude
vidí vaše tajné šlépěje. Žalmista vyznává, že: „ještě nemám slovo na jazyku a
ty Bože, víš už všechno.“  Když si ve skrytu svého pokoje čtete žalmy, které
jsou darem pevných modliteb pro nás, cítíme z nich to, že tam nejsou žádná
slova navíc a že tam také žádná slova nechybějí. Jsou pro naši rozháranou duši
požehnáním. Působí, jako když suchou květinu zalijete vodou a ona se probudí
k životu.

Nezapomínejme na to, že skutečný rozhovor vzniká až tam, kde je mluvení
provázeno nasloucháním a touhou rozumět.  Rozhovor je  snaha skrze slova
někam dojít, urazit kousek cesty, k něčemu dospět. Modlitba je poodkrývání
boží  skrytosti.  Jestliže  člověk nečeká od Boha ba ani  od sebe nic  nového,
nechce poodkrýt něco z té skrytosti, stává se jeho modlitba pouhým mluvením,
které je prázdné a může se také jeho modlitba proměnit v manipulaci, ve snahu
vymodlit si něco, co chci, umluvit Boha. Modlitbou objevujeme neustále vztah
k Bohu,  kterého  smíme  spolu  s Ježíšem  nazývat  Otcem,  který  ví,  co
potřebujeme. Amen

Dovolte mi citovat závěr z té útlé knížečky „Cesta života“ jako modlitbu:
„Ze  všeho  nejvíc  nám záleží  na  Božím  Království.  Věříme,  že  již  nyní

Kristus v církvi i  ve světě neviditelně vládne a že vše vede ke svým cílům
lásky, spravedlnosti  a pokoje.  I  my chceme těmto cílům jeho království ve
světě sloužit. Věříme, že Ježíši Kristu patří budoucnost. Na konci času přijde
znovu  a  zjeví  své  království  všem.    Věříme,  že  i  my  budeme  vzkříšeni,
abychom  byli  svědky  jeho  slávy.  Srdečně  toužíme  po  Kristově  druhém
příchodu: Přijdiž tedy , Pane Ježíši.  Amen 
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