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Pravověrní židé se třikrát denně modlí k Hospodinu. Ráno, odpoledne a večer. To platí od nepaměti… 
 
 
Židovští rabíni učí, že jednotlivé modlitby připomínají patriarchy židovského národa. Jednak čas, v který se 
modlí (Abraham ráno, Izák odpoledne, Jákob večer), ale i jejich život. Říkají, že tak jako jde slunce po 
obloze, tak září jejich praotcové.  
Abraham představuje úsvit – úsvit nové víry. Byl to on, kdo rozbil otcovy pohanské modly a na Boží 
příkaz se vydal na cestu do neznámé, zaslíbené země.  Abraham symbolizuje začátek, novou kapitolu 
v historii světa. 
Izák je odpoledne. Na odpoledni není nic zvláštního, nic nezačíná a nic nekončí. Je to sotva znatelný pohyb 
slunce po obloze. Izákův život byl jakoby bez událostí, bez výrazných okamžiků, téměř bychom řekli 
pasivní. Izáka vnímají rabíni jako most. Bez něj by nebylo možné spojit začátek (Abrahama) a konec 
(Jákoba). Bez mstu není možné přejít na druhý břeh. Izák představuje tichou odvahu pokračovat, vytrvat i 
když se mnoho neděje. Houževnatost, neúnavnost, stálost bez které by Boží zaslíbení bylo nedokončeno,  
zemřelo by. 
Jákob je večer, či temná, hluboká noc. V noci měl sen o žebříku a andělech, který proměnil jeho život, 
v noci zápasil s Bohem, a v „noci“ odešel, a jeho život končí v temnotě exilu – v Egyptské zemi. 
 
 
Rabíni vycházejí v tomto členění modliteb ze tří biblických míst: 
 

Modlitba ranní - Abrahamova 
Gn 19,27 Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. 
 

Paraf.   Téhož rána se Abraham časně ráno utíkal podívat k místu, na němž den předtím hovořil s 
Hospodinem. 
 

Abraham si k své modlitbě přivstává a stojí při ní. Ví, že je prach a popel a přesto umí naléhat:  
Gen 18,24 …Což Soudce vší země nejedná podle práva?" 

 
 
Modlitba odpolední - Izákova 

Gn 24,62 Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. 
63 Vyšel totiž k večeru na pole a byl zamyšlen. Tu se rozhlédl a spatřil přicházet velbloudy. 
 

Parf. Mezitím si Izák …  vyšel si v podvečer na procházku. Jak tak cestou rozjímal,… 
 

Gn 24,63 A vyšel Izák k přemyšlování na pole, když se chýlilo k večeru… 
 

Rabínský překlad (Tóry):   I Izák vyšel odpoledne meditovat na pole… 
 

Izák se prochází po poli, a zde medituje, rozmlouvá s Hospodinem. Probírá s ním svá rozhodnutí, své 
záležitosti jako přítel s přítelem. 
 
 
Modlitba večerní - Jákobova 

Gn 28,10 Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. 
11 Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom 
místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. 
12 Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují 
poslové Boží. 
13 Nad ním stojí Hospodin a praví: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na 
níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. 
14 Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě 
a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. 
15 Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě 
neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil." 
16 Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: "Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!" 
17 Bál se a řekl: "Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská." 
 

Gn 28,11 I trefil na jedno místo, na kterémžto zůstal přes noc, 
 

Rabínský překlad (Tóry):   A Jákob potkal to místo… 
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Jákob Boha nehledá. Utíká před bratrem a otcem, které podvedl. Ale Bůh sám Jákoba vyhledal. Výraz (kral) 
„trefil na to místo“  překládají rabíni „Jákob potkal to místo“ a nebo také volněji: „Jákob vrazil do Boha“… 
A tato „srážka“ toto „vražení“ mělo za následek změnu v jeho životě. Začal vztah s Hospodinem. 
 
A vyvrcholením tohoto vztahu je noční zápas Jákoba u potoka Jabok.  

Gn 32,25 Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. 
26 Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. 
27 Neznámý řekl: "Pusť mě, vzešla jitřenka." Jákob však odvětil: "Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." 
28 Otázal se: "Jak se jmenuješ?" Odpověděl: "Jákob." 
29 Tu řekl: "Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako 
kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls." 
30 A Jákob ho žádal: "Pověz mi přece své jméno!" Ale on odvětil: "Proč se ptáš na mé jméno?" A 
požehnal mu tam. 
31 I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl 
mi zachován život." 
32 Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý. 

 
Tento Jákobův zápas, kdy opět „vrazil do Boha“ (i když tentokrát ho hledal, protože byl v beznadějné 
situaci kdy jemu i celé rodině šlo o život) znamenal totální změnu jeho života. Dostává nové jméno, stává 
se Izraelem – Božím bojovníkem! 
 
 
Ještě poznámka ohledně židovských modliteb, které třikrát denně vysílali k Bohu: 
Starý zákon – Daniel se třikrát denně modlí k Hospodinu, i když ho to mohlo stát život. 

Da 6,11 Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horní pokoji otevřená okna 
směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. 

 
V Novém zákoně čteme několikrát o apoštolech, že dodržovali např. odpolední modlitbu 

Sk 3,1 Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě.Právě tam přinášeli nějakého 
člověka, chromého od narození; 
 

Sk 10,9 Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se 
modlil. 
 

Sk 10,30 Kornélius odpověděl: "Jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě 
odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu 

 
 
I Pán Ježíš dodržoval tuto židovskou tradici… 
Ranní - Mk 1,35 Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. 
 

Odpolední - L 9,28-31 Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na 
horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, 
rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v 
Jeruzalémě. 
 

Večerní - L 6,12-13 V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal 
den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: 
 

L 5,15-16 Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly 
uzdravovány ze svých nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. 
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Co se z těchto rabínských, židovských pohledů můžeme naučit my, křesťané? 
Nejde zde o vnější věci: že bychom se museli třikrát denně povinně modlit. Tak jako to má například Islám. 
 
Islám a modlitby 
Salát (modlitba) je označení jednoho z pěti pilířů islámu, povinných denních modliteb muslima. 
Nezávisle na případných volných osobních modlitbách (dú'á) je muslim povinován k pěti každodenním 
modlitbám: v poledne, odpoledne, za soumraku, v noci a za úsvitu. Muslim vykonává tyto modlitby směrem 
k Mekce, forma jejich konání je přesně předepsána. Ve městech s převažujícím muslimským obyvatelstvem 
zpravidla vyzývá k modlitbám muezzin. 
Před modlitbou se muslim musí umýt, a to vypláchnout třikrát ústa, třikrát vyčistit nos, třikrát opláchnout 
tvář, ruce umýt až po lokty (začíná se pravou rukou, také třikrát ), směrem od čela k temeni hlavy pouze 
jednou a od náušnic nahoru (uši) také pouze jednou. Třikrát umytí pravé nohy ke kotníkům a následně 
stejným způsobem i levé. Pak se muslim začíná modlit, a to v několika pozicích na koberečku s vyšitou 
mešitou a obrácen k Mekce. 
 
 
Židé na rozdíl od muslimů nevnímají modlitbu jako povinnost, která je svázána nějakými neměnnými 
liturgickými pravidly. Ranní modlitbu se mohu modlit od rána až do poledne, odpolední od poledne až do 
večera, a večerní celou noc.  
Stejně tak není důležitá pozice, způsob (i když Daniel se modlil v kleče  směrem k Jeruzalému), dokonce 
ani místo, tak jak zdůraznil Pán Ježíš: 

J 4,23 Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v 
pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. 

 
Důraz Pavla zní:  
1Te 5,17 v modlitbách neustávejte. –   (kral): Bez přestání se modlete, 
1Te 2,13 Proto i my děkujeme Bohu neustále, 
Ef 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za 
všechny bratry… 
 
 
1. Modlitba jako nedílná součást křesťanova života.  

S modlitbou vstávám, s modlitbou jdu dnem s modlitbou usínám, případně s modlitbou procházím 
bezesné noci… 
 

2. Modlitba jako hledání, dialog, zápas 
 

Kdykoliv se modlíme, vzpomeňme na Abrahama, Izáka a Jákoba. 
 

Abraham nám připomíná lidské hledání, přimlouvá se, a pak se opět vrací, aby to s Bohem probral. 
Pán Ježíš časně ráno vstal a modlil se, byl před ním náročný den, uzdravoval, vymítal démony, pomáhal 
lidem, vedl je k Otci. Ani On Boží Syn nevstupoval do tak, že by se probudil, protáhl a řekl by si: tak 
dnes udělám něco velkého, dnes o mne svět uslyší, dnes jsem se dobře vyspal, tak to všem nandám. 
To byl postoj Samsona – probudil se a řekl všechno zvládnu tak jako dřív (Soudců 16,20), ale nevěděl, 
že ho Hospodin opustil… 
Jsme závislí na Bohu, na Pánu Ježíši. On řekl: J 15,5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává 
ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 
S tímto vědomím vstupuji do nového dne, do nové situace. Bez Ježíše nemohu nic, ale s ním všechno! 
Jak řekl Pavel: F 4,13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 
Abraham se modlil k Bohu, když mu zjevil své plány se Sodomou a Gomorou, přimlouvá se za ně, 
zápasí nejen za své cesty ale i za cestu Lota, jeho rodiny a Sodomských. A pak se brzy ráno opět vrátil 
na místo setkání s Ním…  
Naše hledání – ať už to, co se týká nás samotných, nebo naších dětí, přátel, sboru, národa není 
jednorázovým okamžikem. Znovu a znovu se jako Abraham vracíme brzy ráno na místo, kde jsme 
s Bohem hovořili včera. Někdy zjistíme, že situace se již pohnula (z místa kde byla Sodoma vystupoval 
dým, Hospodin nenašel ani deset spravedlivých), jindy zjistíme, že Bůh naši modlitbu vyslyšel a 
prokázal milost, dal vysvobození, uzdravil, ukázal cestu – a tak s vděčností vykročíme. Abychom ale i 
na této nové cestě znovu hledali. 
Naše cesta je stálé hledání, dokud nedojdeme do cíle – o tím je pro nás nebe.  
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Jako Abraham jsme poutníky, vydali jsme se na cestu, necháváme se vést a vyhlížíme cíl. 
Žd 11,8-10 Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat 
za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, 
bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení, a upínal naději k městu s 
pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. 

 
 
Izák je pro nás příkladem modlitby jako dialogu. Přemýšlím, vedu rozhovor, hovořím ale i naslouchám, 
medituji, zastavím se v tom svém uspěchaném životě. Vyjdu ven ze svých obav, starostí, stresu, tlaku 
doby, abych uslyšel Boží hlas, abych rozpoznal Hospodinovy odpovědi… 
Možná, abych jako Ježíš na hoře proměnění prožil zjevení a slávu Boha. 
Pán Ježíš znal cestu, věděl co ho čeká, vždyť proto na tento svět přišel, a přesto – potřebuje to probrat. 
A tak jde, má svou odpolední modlitbu, vede dialog  s Mojžíšem a Elijášem hovoří o tom, co ho čeká, u 
cestě utrpení, o Getsemane o Golgotě. O kříži i o vzkříšení… 
Čím víc potřebujeme my vést dialog s Bohem o tom, co nás čeká. Jak se máme zachovat… 
Tvář Ježíše zářila – stejně jako kdysi tvář Mojžíše, který také míval své odpolední modlitby - když 
hovořil tváří v tvář s Bohem. 
I naše tvář září, když s Bohem probíráme svůj život. Nebo to můžeme vyjádřit slovy Lukášova 
evangelia (24,32): naše srdce hoří, když probíráme své záležitosti s Ježíšem. Tak jako se rozhořela 
srdce učedníků, kteří cestou do Emauz vedli dialog se zmrtvýchvstalým Ježíšem. 
 
 
Jákob je pro nás vzorem modlitby jako zápasu, duchovního boje. Nepustím Tě dokud mi nepožehnáš! 
Všimněme si, že Pán Ježíš dříve než vybral dvanáct apoštolů, šel a celou noc se modlil. Jak důležité je, 
abychom dříve, než uděláme závažné rozhodnutí věděli, že je podle vůle boží. A to vyžaduje zápas.  
Večerní modlitba může přijít nečekaně, kdy  tak jako Jákob v Betel „narazíme do Boha“ a nebo je to 
naše rozhodnutí, protože nevíme jak dál. Protože nemáme sílu, protože potřebujeme nové Boží 
požehnání, novou milost, abychom v situaci, která přijde mohli obstát. 
Než šel Pán Ježíš křížovou cestou na Golgotu, zápasil v Getsemane. A v tomto zápase přišel anděl a 
dodával mu sílu. Stejně tak je i pro nás mnohá noc zápasem. Někdy to trvá chvíli, jindy déle, ale vždy 
platí, že Bůh dá řešení, sílu, světlo. 
Jákobovi po jeho nočním zápasu vzešlo světlo! My bychom často chtěli toto světlo získat po jednověté 
prosbě… Někdy nám ho možná Bůh dá, jako ho dal zločinci na kříži, nebo člověku který v chrámu 
volal: buď milostiv mne hříšnému… 
Ale jindy je to celonoční zápas. Ať je pro nás Jákob vzorem tohoto zápasu.  
 
 

Život křesťana je životem ve vztahu s Ježíšem. A tento vztah se prohlubuje na modlitbě. 
A modlitba má veliká zaslíbení. Vzpomeňte na slova Pána Ježíše: 
Mt 7,7 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. 
8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 
 
Pavel provolává slávu Bohu, který dává dokonce víc, než zač prosíme a co si dokážeme představit. 
Můžeme se k tomuto provolání slávy připojit? Pokud ano, řekněme k němu své AMEN! 
Ef 3,20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si 
dovedeme představit, 
21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. 
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Modlitba ranní - Abrahamova 
Gn 19,27 Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. 
 

Paraf.   Téhož rána se Abraham časně ráno utíkal podívat k místu, na němž den předtím hovořil s Hospodinem. 
 
Modlitba odpolední - Izákova 
Gn 24,62 Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. 
63 Vyšel totiž k večeru na pole a byl zamyšlen. Tu se rozhlédl a spatřil přicházet velbloudy. 
 

Parf. Mezitím se Izák, který sídlil v Negebu, vrátil ze své cesty ke "Studnici Živého, který mě vidí" a vyšel si v podvečer na 
procházku. Jak tak cestou rozjímal, 
 

Gn 24,63 A vyšel Izák k přemyšlování na pole, když se chýlilo k večerou; a pozdvih očí svých, uzřel, an velbloudové 
jdou. 
 

Rabínský překlad (Tóry):   I Izák vyšel odpoledne meditovat na pole… 
 
Modlitba večerní - Jákobova 
Gn 28,10 Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. 
11 Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, 
postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. 
12 Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. 
13 Nad ním stojí Hospodin a praví: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, 
dám tobě a tvému potomstvu. 
14 Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém 
potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. 
15 Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale 
učiním, co jsem ti slíbil." 
16 Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: "Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!" 
17 Bál se a řekl: "Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská." 
 

Gn 28,11 I trefil na jedno místo, na kterémžto zůstal přes noc, 
 

Rabínský překlad (Tóry):   A Jákob potkal to místo… 
 
… Jákob jako by byl předznamenán, tato noční modlitba se stává zápasem … 
Gn 32,25 Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. 
26 Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. 
27 Neznámý řekl: "Pusť mě, vzešla jitřenka." Jákob však odvětil: "Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." 
28 Otázal se: "Jak se jmenuješ?" Odpověděl: "Jákob." 
29 Tu řekl: "Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže 
zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls." 
30 A Jákob ho žádal: "Pověz mi přece své jméno!" Ale on odvětil: "Proč se ptáš na mé jméno?" A požehnal mu tam. 
31 I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován 
život." 
32 Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý. 
 
 
Večerní modlitba Ježíše 
L 6,12-13 V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě 
své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: 
 

L 5,15-16 Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých 
nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. 
 
 

Modlitba Ježíše v Getsemane  
Mt 26,36-44 Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte zatím zde, já půjdu dál, 
abych se modlil." Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: "Má 
duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!" Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, 
je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." Potom přišel k učedníkům a zastihl je v 
spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. 
Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich 
minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle." A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet. Nechal je, zase 
odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. 
 

 


