Dopis otce Pavla č. 2 – 25. března 2020
V tomto čase slyšíme častější výzvy k modlitbě. Dá se předpokládat, že se za
ukončení epidemie COVID-19 modlí čím dál tím více lidí. Pro zjednodušení si
můžeme rozdělit lidstvo do třech skupin: Ti, kteří se modlí, ti kteří to respektují,
protože modlitba těm, kteří se modlí, pomáhá (např. psychicky), a ti, kteří se
nemodlí a nad těmi, kdo se modlí, se pohoršují, protože podle nich je to ztráta
času.
Nejdříve se zkusme zamyslet nad tím, co si většina obyvatel naší planety
představovala a představuje pod pojmem modlitba. Modlitba je jakýmkoliv
způsobem vyjádřená prosba směrem k vyšší moci v době jakéhokoliv
nedostatku, ohrožení nebo nouze. Dá se říct, že to je všelidská zkušenost. A opět
pro zjednodušení si můžeme tyto prosby rozdělit do několika skupin:
1. Modlitba za uzdravení sebe nebo bližních.
2. Modlitba za ovlivnění přírody, především za změnu počasí, a to když jde o
úrodu, životní prostředí, a nebo je přímo ohrožen život (povodně, zemětřesení).
3. Pomoc v případě, že se člověk cítí ohrožen dalším člověkem. V Bibli je mnoho
žalmů, ve kterých bojovník prosí o Boží pomoc v boji s vědomím, že vítězství je
především vítězstvím Boha.
Přestože tato zkušenost, jak již jsem napsal, je všelidská a vlastní všem dobám a
kulturám, nemůžeme říct, že vždycky spolehlivě funguje. V tolika situacích jsme
upřímně a pokorně Boha prosili a věci dopadly docela jinak. Věřící člověk pak
může říct, že mu Pán Bůh v těžké situaci pomohl, že ho neopustil a pomohl mu
smířit se s nepříjemnými skutečnostmi. Některé lidi to vede k pasívní
odevzdanosti a než by riskovali to, že nebudou vyslyšeni, raději opakují: „Jak chce
Bůh“ nebo slova: „Buď vůle tvá“. Jiní po nevyslyšených modlitbách mohou prožít
krizi víry a nakonec se zařadí mezi nevěřící.
Co říká o modlitbě Ježíš Kristus? Je to, o čem jsem teď psal, křesťanská modlitba?
Když otevřeme Nový zákon, dostáváme se do úplně jiného světa.
1. Modlitba jako setkání. Náš Bůh je společenství. Náš Bůh je JÁ – TY! Přičemž JÁ
je OTEC, TY je SYN a ta pomlčka mezi tím je vztah neboli LÁSKA a to je DUCH
SVATÝ. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, to znamená, že je vztahovou bytostí.

Cílem křesťanské modlitby je vztah lásky s Bohem a s člověkem. V člověku přece
máme vidět Krista. Z tohoto pohledu bych už nemusel psát nic dalšího. Znamená
to tedy, že se nemáme modlit za zdraví, za déšť a za ochranu před nebezpečnými
lidmi? Dá se tato otázka odbýt tím, že těm, kteří milují Boha, všechny tyto
nepříjemné skutečnosti pomáhají k tomu, aby ho milovali ještě více? Nemyslí to
stejně apoštol Pavel, když volá: Židé chtějí zázraky, Řekové hledají moudrost, ale
my hlásáme Ježíše Krista ukřižovaného a on je pravá Boží moc a moudrost. Tak
jednoduše se to odbýt nedá. Pokračujme tedy dále.
2. Ježíš nás na několika místech evangelia vybízí k vytrvalé prosebné modlitbě a
dává dokonce příslib: „Proste a bude vám dáno“. Naučí nás ale modlitbu, ve které
je napsáno oč především a v jakém pořadí se máme modlit. I na zmíněném místě
o vytrvalosti modlitby nám klade především na srdce, abychom si vyprošovali
jako nejvyšší dar Ducha svatého, skrze kterého vytvoříme správný vztah vůči
Bohu i vůči ostatním lidem. Opět bychom tedy mohli říct, že modlitba
v křesťanském pojetí není nástroj nebo způsob, kterým bychom mohli Boha
k něčemu přinutit nebo s ním dokonce manipulovali podle našich představ.
3. Má to však jeden malý háček. Sám Ježíš říká: „O cokoliv budete prosit ve jménu
mém, dám vám to.“ (Jan 14,14) a nebo: „Můj nebeský Otec vám dá, oč budete
prosit ve jménu mém“ (Jan 15,16). Tady to vypadá velice nadějně v jakýchkoliv
nesnázích a těžkostech. Ale i v tomto případě je to docela jiný pohled na
skutečnost, která nás obklopuje. Nejsme to my, kdo změníme Boží záměry a
dopuštění. Je to Bůh, který si nás vyvolil, aby nám zjevil svou vůli a povzbudil nás
k tomu, abychom s ním na uskutečnění jeho záměrů spolupracovali v Kristu Ježíši
(ve spojení s Kristem). Např. když Bůh chce člověka zázračně uzdravit, vyvolí si
někoho ze svých služebníků, aby tento Boží záměr sdělil skrze modlitbu ostatním
lidem. Jde o to, že se tento zázrak neděje především jako projev Božího slitování
vůči člověku, ale jako znamení, které má ukázat na Boha samého. Na první
pohled to vypadá, že to byl člověk, který vyprosil uzdravení. Byl to však Bůh, který
jednal skrze člověka a skrze toto znamení nám sdělil pro nás důležitou
skutečnost. Pokud se dějí zázraky například na přímluvu některých světců, je to
především proto, aby Bůh upozornil na způsob života těchto lidí, případně na to
co učili a říkali. Z tohoto pohledu bychom mohli říct, že se máme modlit
především za lidi a v této době například:

 Za ty, kteří si myslí, že mají svůj život i život společnosti pevně ve svých rukou
a že jsou vlastně jako Bůh zcela nezávislí. Kéž se jim otevřou oči, aby si
uvědomili lidskou ohraničenost a křehkost a Boha uznali za jediného Pána.
 Modleme se za nemocné a umírající, aby je Bůh potěšil, posílil a dal jim
poznat svou lásku. Pak budou umírat smířeni s Bohem i lidmi.
 Modleme se za lékaře, politiky a další, kteří v těchto dnech pomáhají druhým
a hledají nejlepší řešení. Ať zakusí radost ze služby lidem a vědomí, že Bůh
sám skrze ně pomáhá ostatním.
 Modleme se za celé lidstvo, aby porozumělo tomu, co se děje a
nepokračovalo ve stavbě nových „babylonských věží“. Čím dříve si to lidé
uvědomí, tím lépe pro nás pro všechny.
 Modleme se především za sebe sama, abychom všechny skutečnosti našeho
každodenního života využili k růstu ve víře, naději a lásce. Světlem nám
mohou být slova Matky Terezy z Kalkaty, která říkala: „Nejsou problémy, jen
Boží dary.“ Těm, kteří milují Boha, přece všechno napomáhá k dobrému. A
Ježíš nám všem připomíná a opakuje: „Hledejte nejprve Boží království a
všechno ostatní vám bude přidáno.“
 Když se budeme modlit vytrvale např. Korunku k Božímu milosrdenství nebo
modlitbu „Ježíši, Maria miluji vás, zachraňte duše“, budeme se modlit
v Ježíšově jménu, tzv. především za spásu duší. Tímto způsobem můžeme
také dosáhnout vítězství v boji proti novému viru. Bůh tuto skutečnost totiž
dopustil, aby zachránil duše.
o. Pavel

