
PAVLOVA MODLITBA 

Efezským 3,12-21           
 

1) Jak se modlit? (Svobodně s důvěrou v Otce) 

Pavlova modlitba, kterou jsme četli dnes, začíná pohledem  k velké skutečnosti: „V Kristu smíme i 

my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou“ (v. 12). Ještě před svou modlitbou píše Pavel 

toto povzbuzení. Modlitba je rozhovor s Bohem, volání k Bohu, spojení s Bohem. Také modlitbou 

přistupujeme k Bohu. Možná toto vědomí s námi už nic zvláštního nedělá. Vždyť se modlíme už 

tolik let, sami doma nebo ve shromáždění, modlitba se nám stala čímsi samozřejmým. A v jistém 

smyslu je to dobře, když je modlitba něčím naprosto přirozeným, co je součástí našeho života. Ale 

je dobré si někdy připomenout to, co nám zde napsal ap. Pavel - že i když je nám modlitba 

přirozenou věcí, tak přece není vůbec ničím samozřejmým. Čteme zde, že smíme k Bohu 

přistupovat svobodně a s důvěrou. To je něco velkého, úžasného. K Bohu, Stvořiteli celého vesmíru 

máme svobodný přístup. Už jsme na to možná tak zvyklí, že nám může unikat jak nesamozřejmé to 

je, jaká je to Boží milost, že nám otevřel takový svobodný přístup k sobě. Pavel tam dodává, že 

takovou svobodu a jistotu nám daroval Kristus.  

 Když starozákonní Izraelita přistupoval před Boha, potřeboval chrám, kněze, oběti. I sz 

člověk jistě znal modlitbu, jako přímé volání k Bohu, ale jinak také silně vnímal, že k Bohu není 

vůbec samozřejmý přístup. Je tu celý obětní a obřadní systém soustředěný do chrámu v Jeruzalémě. 

Chrám byl místem, kde se Hospodin rozhodl přebývat a v chrámu se s ním Izraelité mohli setkávat. 

Ale jak složité, ba až nemožné to bylo dostat se do nitra svatyně, do Boží blízkosti. Dovnitř chrámu 

směli vstoupit jen kněží a to jen do jeho přední části, kde konali různé bohoslužebné obřady. Do 

samého  nitra chrámu, svatyně svatých, místa Boží přítomnosti, směl vstoupit už jen velekněz a to 

jen jednou v roce, na den smíření. SZ věřící věděl, že smí přistupovat před Hospodina, že se může 

modlit, ale věděl také, že je tu jistá hráz, která brání k plné svobodě přístupu k Hospodinu. Je tu 

hráz hříchu, která nás odděluje od Boha. Proto ty komplikované obřady, oběti a nepřístupnost 

svatyně. Hospodin se k Izraeli skláněl, byl s ním, ale Izrael si také pořád uvědomoval, že to ještě 

není ta plná svoboda, ten plně svobodný přístup k Bohu. Pavel ale popisuje, že v Pánu Ježíši Kristu 

se cosi podstatného změnilo: „V Kristu smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s 

důvěrou.“ Díky oběti Pána Ježíše za naše hříchy, smíme k Bohu přistupovat svobodně (směle) a s 

důvěrou (jistotou). Jistě ne sebejistě a pyšně, jako rovný s rovným. I my přistupujeme před Boha s 

pokorou, bázní a úctou. Ale Kristus nám k Bohu otevřel novou cestu, protože očistil, odpustil a 

odstranil náš hřích. Jen díky tomu smíme přistupovat také my před Boha v plné jistotě víry, 

svobodně a bez zábran.   

 

Díky této svobodě a jistotě, kterou nám přinesl Kristus, smí Pavel Boha dokonce nazývat „Otcem“: 

„Proto klekám na kolena před Otcem“. Bůh už není jen vysoko trůnící Hospodin, Pán, Adonaj, není 

to už jen Vševládce. Je to také Otec. Pojmenovávat Boha „Otče“ nebylo v tradici starého Izraele 

obvyklé. Ve SZ je jen pár veršů, které mluví o Bohu jako o Otci. Je to zajímavé. Staří Izraelité měli 

pro Hospodina mnoho příměrů: Pán, Pastýř, Král, Soudce, ale Otec - to bylo jen výjimečné 

označení Hospodina. Pán Ježíš ale představuje Boha především jako Otce. Předně jako Otce svého, 

ale také jako Otce našeho. I v tom oslovení „Otče“ zaznívá to, že Ježíš přináší nový rozměr do 

vtahu k Bohu. Není to už jen Pán, ale je to také Otec. Pán je vznešený, veliký, mocný, ale také 

poněkud vzdálený a nepřístupný. Slovo Otec mnohem více vystihuje Boží blízkost. Otec a děti, to je 

přece rodina, něco důvěrného, láskyplného, je z toho cítit atmosféru bezpečí a blízkosti. Je-li Bůh 

milující Otec, pak také lépe rozumíme tomu Pavlovu, že k němu smíme přistupovat svobodně a s 

důvěrou, v plné jistotě víry.  

 

3) Za co se modlit? (Pavlova inspirace - za vnitřního člověka) 

Nejprve jsme tedy slyšeli jak se modlit. Protože nám Ježíš otevřel cestu do Boží přítomnosti a zjevil 

nám Boha jako milujícího Otce, můžeme před ním svobodně a s důvěrou pokleknout. Další 

otázkou, na kterou Pavel odpovídá je za co se modlit. Modlit se jistě smíme a máme za cokoli, co 



nám leží na srdci. Pavel nám dnes ale předkládá jednu svou inspiraci k modlitbám. Ukazuje na čem 

podstatně záleží, a co by ani v našich modlitbách rozhodně nemělo chybět: „Prosím, aby se pro 

bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´“ (v. 16). Bohu záleží na 

„vnitřním člověku“. To je pro nás možná trochu záhadný pojem. Co nebo kdo to je ten „vnitřní 

člověk“? Ještě jednou Pavel tento pojem ve svých listech používá (Ř 7,23). Vnitřní člověk 

představuje to, kdo jsme ve své nejhlubší a nejvnitřnější podstatě. Je to to vlastní „já“. Jestli je tu 

vnitřní člověk, pak tu musí být i „vnější člověk“ - to je to, jak se projevujeme navenek. Ale to, jak 

se projevujeme navenek ještě nemusí odpovídat tomu, kým jsme uvnitř. A o to, co je uvnitř šlo 

Bohu vždycky ze všeho nejvíce. Hned v dalším verši Pavel prosí, aby Kristus skrze víru přebýval v 

našich srdcích. Srdce, to je ten vnitřní člověk, to je to, kým a jakými ve skutečnosti jsme. Navenek 

se nějak projevujeme, ale nemusí to vůbec vypovídat o tom, co chováme a jakými jsme hluboko ve 

svém srdci.  

 A Pavel prosí Otce, aby posílil toho „vnitřního člověka“ efezských křesťanů. Vnitřní člověk 

potřebuje posilu. Jestli je srdce, nitro člověka tím nejdůležitějším, čemu by měl člověk věnovat 

pozornost, víme také, že je to právě srdce, ze kterého vychází všechna lidská špatnost a porušenost. 

Už prorok Jeremjáš viděl, že „nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné“ (Jr 17,9). A Pán Ježíš 

dodává, že „ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá 

svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují“ (Mt 15-19-20). Srdce je v Bibli vždy 

viděno jako zdroj všeho, čím člověk je a co koná. Pokud má v srdci člověk dobro a Boží lásku, pak 

se jistě projeví i navenek. Pokud ve svém srdci má sobectví a nenávist, pak se to také nějak projeví 

navenek. A Pavel prosí za to, aby byl posílen a upevněn „vnitřní člověk“.  

 Možná nám jeho modlitba připadne poněkud abstraktní: aby Ježíš přebýval v našem srdci … 

pochopit šířku, délku, výšku, hloubku … dát se prostoupit Boží plností … Modlíme se často za 

konkrétní a hmatatelné věci svého života: za uzdravení, za ochranu na cestách, za úrodu, za 

problémy v zaměstnaní, za výchovu dětí atd. A když nás Pavel uvádí do modlitby za vnitřní věci 

našeho srdce, tak je to možná pro nás obtížně uchopitelné. Ale když se nad obsahem jeho přímluvné 

modlitby zamyslíme pozorněji, zjistíme, že to zas tak abstraktní a neuchopitelné není. Pavlovi jde v 

podstatě o jednu věc, aby křesťané, na které myslí, měli v srdci Kristovu lásku. Tak bude upevněn a 

posílen jejich vnitřní člověk.  

 Podstatou křesťanského života je to, aby „Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a 

tak abychom byli zakořeněni a zakotveni v lásce“. Když se lidé dívají, cože je to to křesťanství, vidí 

zpravidla to vnější - křesťan chodí do kostela, modlí se, provozuje dobročinnost apod. Ale tak jako 

existuje vnitřní a vnější člověk, existuje i to, co bychom mohli nazvat vnitřním a vnějším 

křesťanstvím. Křesťané se navenek nějak projevují, ale to není ta samotná podstata. To, že křesťan 

chodí do kostela, že se modlí, čte Bibli a koná dobročinnost, to ještě není ta vnitřní podstata. Tou 

vnitřní podstatou křesťanství, ze které všechno to vnější vychází, je právě to, co zde Pavel popisuje: 

Je to Kristus přítomný v našem srdce, je to hluboká a široká Kristova láska, která nás naplňuje. To 

je zjednodušeně pověděno podstatou křesťanství.  

 A na tom záleželo i Pavlovi, když myslel na církve, které zakládal. Jde o vnitřní podstatu, 

jde o srdce člověka, jde o to, jestli v nás Kristus skutečně svým Duchem přebývá, jestli proměňuje 

naše srdce, jestli v něm roste Kristova láska. A všechno to se jistě také projeví nějak navenek - v 

horlivé modlitbě, naslouchání Božímu slovu v Písmu, ve společenství věřící, ve službě světu. Ale 

toto vnější může být také jen prázdnou formou. Pavel svou modlitbou ukazuje na vnitřní bohatství 

srdce, ve kterém přebývá Ježíš svou láskou.  

 A tak i když se my modlíme za sebe nebo za své blízké, podobně jako Pavel bychom měli 

začínat u těch nejvnitřnějších věcí naší víry. Modleme se za sebe i jedni za druhé v duchu Pavlovy 

modlitby. Kéž nám jde na prvém místě o Kristovu přítomnost a jeho lásku v našem srdci. Modlíme 

se jistě za mnoho potřebných věcí svého života, ale může nám někdy unikat to nejdůležitější - jestli 

je Kristus skutečně v nás a my v něm, jestli nás jeho Duch skutečně posiluje a upevňuje v jádru naší 

bytosti, jestli rosteme v lásce k Bohu i k lidem, jestli je v nás plnost Kristovy lásky a tudíž i plnost 

Boží, jestli jsme skutečně zakořeněni a zakotveni v lásce, jestli námi nesmýká sem a tam spíše naše 

pudovost, popudlivost, lhostejnost, zášť, hořkost. Jen zakořeněni v Kristu, zakořeněni srdcem v jeho 



lásce, můžeme čelit všemožným větrům a vichřicím sobectví a sebelásky. Jen strom, který má 

hluboké kořeny může odolávat vichřici. Jen člověk, který je hluboce zakořeněn v Kristově lásce 

může odolávat vichrům hněvu, sobectví a pýchy. A že námi dokáží tyto věci někdy pěkně cloumat.  

  

3) Jak očekávat vyslyšení? (Pohled na Boží moc) 

Závěr Pavlovy modlitby patří ujištění o Boží moci (v. 20.21). Je to slovo povzbuzení jak očekávat 

vyslyšení. Marné by bylo modlit se, kdybychom k Bohu neměli přístup. Marné by bylo modlit se i 

tehdy, kdyby Bůh neměl moc nás vyslyšet. Pavel ale ukazuje, že máme obojí. Že máme svobodný 

přístup k Bohu a že je s námi také Boží moc, která může darovat to, zač prosíme. Ba co víc. Pavel 

říká, že Bůh může dát „neskonale víc“, než zač prosíme. Ve své víře a ve své odvaze se modlit jsme 

někdy omezováni nedostatkem představivosti. A proč to nepřiznat i nedostatkem víry. Máme vždy 

jen omezený výhled na to, co by Bůh mohl učinit. Neodvažujeme se někdy doufat a prosit více. Ale 

Pavel nás povzbuzuje pohledem na Boha, který „může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si 

dovedeme představit“. Bůh je vždy větší než naše nejsmělejší představy a prosby. Jistě to není 

výzva, abychom prosili neuváženě a nemoudře za věci nesmyslné. Ale je to přece povzbuzení, 

abychom byli ve své víře a očekávání odvážní. A pokud jde o tu nejdůležitější věc, o přítomnost a 

projevy Kristovy lásky v našem srdci i v našich vztazích, společenství i rodinách, pak zde se jistě 

smíme modlit a očekávat směle, odvážně a s důvěrou.  

 

Neděle 24.1.2016 M. Žemlička 


