
KŘESŤANSKÁ MODLITBA



▶ Čím podstatným se modlitba křesťana liší od 

modlitby vyznavače jiných náboženství 

▶ Ježíš se modlí a učí modlitbě

▶ Modlitba k Otci, k Ježíši a s ním, k Duchu a 

v něm, k Trojjedinému Bohu 



▶Čím podstatným se modlitba 

křesťana liší od modlitby 

vyznavače jiných náboženství?



▶Modlitba – něco obecně lidského.

▶Rodí se v srdci člověka.

▶Touží po setkání.

▶Modlitba je hlas tápajícího „já“, které touží najít 

nějaké „Ty“.



▶Bůh v Ježíši udělal první krok a oslovil on nás.
▶Křesťanská modlitba se rodí ze zjevení.

▶„Ty“ nezůstalo tajemstvím, ale navázalo s námi vztah.

▶Vstoupil s námi do dialogu.

▶On je iniciátorem.

▶„Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí 

Otcově, ten o něm podal zprávu.“ (J 1,18)



▶Bůh, ke kterému se modlí křesťané, je 

Bohem, který má laskavou tvář a 
nechce nahánět lidem strach.

▶Odvažujeme se Bohu říkat “Abba”, 
„Otče“, „Tatínku“.

▶Nabízí vztah přátelství, důvěry.



▶Bůh stojí stále u dveří našeho srdce. Čeká, že 
otevřeme. Nenutí, zve.

▶Má s námi trpělivost.

▶Stojí o vztah s námi. Touží po něm.

▶Bůh nás oslovuje v Ježíši, my jsme

zváni k odpovědi. 

▶Slovo se stalo tělem.



▶V modlitbě nemusíme tápat, hledat 

jak na to. 

▶Máme vzor a učitele modlitby.



JEŽÍŠ SE MODLÍ A UČÍ MODLITBĚ



ZAČÁTEK JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO PŮSOBENÍ

▶ Křest v Jordánu

▶ Zařadí se do zástupu. Není hříšník, ale přidává se k hříšníkům. Je s námi 

solidární. 

▶ Nikdy se nemodlíme sami, vždycky se modlíme s Ježíšem.

▶ Po křtu se Ježíš modlí a Otec odpovídá: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě 

mám zalíbení.“ (Lk 3,22)

▶ Ježíšova modlitba se může stát i naší modlitbou.

▶ Kvůli nám a pro každého zní Otcova slova.



JEŽÍŠ SE MODLÍ

▶Při důležitých okamžicích svého poslání

▶Křest (Lk 3,21)

▶Proměnění na hoře (Lk 9,28)

▶Před volbou a posláním Dvanácti (Lk 6,12)

▶Před Petrovým vyznáním (Lk 9,18-20)

▶Před svým utrpením (Lk 22,41-44)



▶ Odchází do ústraní, do samoty, na horu, nejraději v noci, aby se modlil (Mk

1,35; 6,46; Lk 5,16)

▶ I ve chvílích nejvyššího zájmu o chudé a nemocné nezanedbává svůj vnitřní 
dialog s Otcem.

▶ Modlitba mu je kormidlem, které udává směr. „Všichni tě hledají.“ … „Musím 
jít …“

▶ Modlí se tak, že pohled na něj 

vzbuzuje u druhých touhu po modlitbě.

„Pane, nauč nás modlit se.“ (Lk 11,1)



▶V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: 

„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi 

tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a 

zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti 

zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; 

a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je 

Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl 

zjevit.“ (Lk 10,21-22)



▶ „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. Věděl jsem 

sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli 

zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi 

mě poslal.“ (J 11,41-42)



▶Getsemany:

▶ „Otče … ne má vůle ať se stane, ale 
tvá.“ (Lk 22,42)

▶Na kříži:

▶ „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co 
činí.“ (Lk 23,34)

▶ „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?“ (Mk 15,34)

▶ „Otče, do tvých rukou poroučím svého 

ducha!“ (Lk 23,46)



▶ Velekněžská modlitba (J 17)

▶ „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna … Dal jsem jim poznat tvé jméno 

a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych 
byl v nich.“

▶ Opakuje mnohokrát „Otče“.

▶ Touží, abychom Otce poznali.



▶Když se modlíte, říkejte: Otče … (Lk 11,2)

▶Chce vtáhnout i nás do toho svého vztahu k Otci.

▶Učí nás vztahu. Skrze Ježíše vstupujeme do vztahu s Otcem.

▶Křesťanská modlitba bez osobního vztahu k Bohu je 

nemyslitelná. (Není to cvičení, ponoření se do prázdna, 

soustředění se na sebe, čerpání energie …)

▶Buď je tam vztah s Otcem skrze Ježíše, nebo to není 

křesťanská modlitba.



MODLITBA K TROJJEDINÉMU BOHU 

▶ Ježíš nám otevřel vztah k Trojjedinému Bohu: Otci, Synu 

a Duchu.

▶ Zve do tohoto vztahu. Jsme zváni „přisednout ke stolu“.



OTEC

▶ Otče, Abba, Tatínku …

▶ Ježíš nám odkrývá Boží srdce a svým životem vypráví 

o rozměrech Božího otcovství. (Podobenství o 
marnotratném synu, O ztracené ovci …)

▶ Boží otcovství se projevuje blízkostí, soucitem a něhou.

▶ Skrze Ježíše jsme Boží děti a můžeme se obracet k 

Otci.

▶Vztah s Bohem Otcem je ovlivněn naším vztahem k 

rodičům. 

▶ Zároveň skrze vztah s Otcem se mohou zranění ze 

vztahů s rodiči uzdravovat.



JEŽÍŠ

▶Modlím se k Ježíši.

▶Modlím se s Ježíšem k Otci.

▶Ježíš se modlí za mě.

▶ Pro křesťanskou modlitbu není jiná cesta 

k Otci než Ježíš. (KKC)



DUCH SVATÝ

▶ Bez Ducha neexistuje vztah ke Kristu a Otci, protože Duch otvírá 

naše srdce Boží přítomnosti a vtahuje nás do víru lásky, která je 

samým jádrem Boha.

▶ Kdykoliv se začínáme modlit, Duch nás předchází svou milostí a 
přitahuje na cestu modlitby. 

▶ “Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás 
přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ (Řím 8,26)

▶ Duch přebývá v našem srdci, připomíná nám Boží přítomnost 

(věčné světlo u svatostánku).



SHRNUTÍ

▶Bůh nám v Ježíši vyšel vstříc a pozval 
nás do vztahu lásky v Trojici.

▶Naše modlitba je odpovědí na 
pozvání.

▶V modlitbě vstupujeme do tohoto 
vztahu.

▶Máme vztah s Trojicí i s každou osobou 
zvlášť. 

▶Ježíš je ten, kdo nás uvádí do vztahu s 
Otcem, bez něho není křesťanská 
modlitba.



CVIČENÍ

▶ Během týdne budu pokračovat ve vyhrazené chvíli pro Boha.

▶ V modlitbě se budu obracet na jednotlivé osoby Trojice. 

▶ Zkusím oslovovat zvláště tu osobu, ke které se spontánně modlím nejméně.

▶ Pokud mám s některou Osobou složitější vztah (např. s Otcem z důvodu 
komplikovaného vztahu k rodičům), zkusím prosit za uzdravení tohoto vztahu.

▶Mohu použít své vlastní modlitby, nebo některé z nabízených:

▶ Otče/Tatínku, svěřuji do Tvé péče sebe i své blízké.

▶ Otče/Tatínku, děkuji Ti za Tvou blízkost, péči o mne, za vše, co jsem.

▶ Ježíši, důvěřuji Ti.

▶ Ježíši, smiluj se nade mnou.

▶ Přijď Duchu svatý!

▶ Přijď Duchu Boží a nauč mne modlit se, nauč mne hledět na Otce, na Syna. 
Nauč mne milovat! 

▶ Můžu využít úryvky z Bible, kde se Ježíš modlí, nebo učí modlitbě.



SVĚDECTVÍ



▶ Jak se mi dařilo cvičení? Krátké podělení o to, co pomáhalo či 

v čem byly překážky.

▶ Co mě zaujalo či oslovilo z dnešního uvedení tématu, s čím 

nesouhlasím

▶ Konkrétní otázky k tématu:

Co činí modlitbu člověka křesťanskou? Co se mi líbí na Ježíšově 

způsobu modlitby? Modlím se k Otci, Ježíšovi nebo k Duchu? 

Rozlišuji to a proč ano či ne?


