
OTČE NÁŠ – 1, kázání Jiřího Kabíčka      Javorník 15. září 2019 

 

1. čtení  Jan 14,1-13       Hlavní čtení: Mt 6,5-15 

 

Na podzim r. 1984 se skupina farářů ve Zlíně rozhodla kázat  na jednotlivé prosby 

modlitby Páně. Zachovala se sbírka kázání Jiřího Kabíčka, faráře ČCE, který ve Zlíně, 

tehdejším Gottwaldově, působil 28 let. Z ní dnes vybírám kázání na úvodní oslovení 

„Otče náš“ a na závěrečné „amen“. 

 

   Modlitba byla v době Pána Ježíše něčím zcela běžným a samozřejmým. Židé se 

modlili na ulicích, kdykoliv zazněl v Jeruzalémě hlas trubky z chrámu. Proti okázalým modlitbám, kterými 

se lidé chlubili,  je u Matouše uváděna modlitba Páně, Otče náš, jako vzor pravé modlitby. Modlitby stručné, 

kterou se modlitebník modlí v soukromí. Vždyť modlitba není nic vnějšího, je to rozhovor s Bohem, něco 

zcela intimního. 

    Naše situace je dnes zcela jiná. Jistě není našim nebezpečím, že se modlíme mnoho, že jsou naše modlitby 

okázalé, ale spíše je pravda, že se nám modlitba stala problémem. Jsou i křesťané, kteří ztratili víru 

v osobního Boha a mluví o Bohu jen jako o pravdě, hlubinách bytí. V takovém případě ztrácí modlitba 

jako rozhovor s Bohem svůj smysl a stává se jen meditací nad sebou samým. 

    Ale modlitba je rozhovor s Bohem. Proto se mi zdá, že jsme spíše dnes v situaci učedníků, kteří, jak o tom 

vypráví evangelista Lukáš, když viděli, jak se Ježíš modlí, pocítili touhu, aby se také oni uměli modlit jako 

Ježíš. Pochopili totiž, kde je zdroj Ježíšovy síly a moci. Ty chvíle, které Ježíš tráví před začátkem dne na 

modlitbách, nejsou marné. Jsou obrovským přínosem a pomocí, aby se nedostal do vleku událostí, ale zůstal 

nad nimi. A aby neztrácel naději a trpělivost s lidmi. V této chvíli prosí učedníci: „Pane, nauč nás modlit se" 

a Ježíš je učí modlitbě Otče náš. Učí je oslovovat Boha prostě Otče náš. 

Tak se modlil Ježíš. A měl právo se tak modlit. Nikdy neztratil důvěru ve svého Otce. A to úžasné je, že 

nám, lidem hříšným, dovoluje, abychom se tak modlili. To je dílo Ducha svatého, že jsme znovu přijati za 

Boží děti. Proto apoštol píše: „Nepřijali jste ducha služby opět k bázni, ale přijali jste Ducha synovství, 

v němž voláme Abba, totiž Otče.“ 

    Vykladači říkají, že oslovení „otče“ znělo v aramejštině „abba". To bylo důvěrné oslovení dítěte, které 

můžeme snad přeložit slovem tatínku nebo milý otče. Je tu naznačen vztah důvěry dítěte k otci, který je má 

rád a který se o ně stará. Židé, i když nazývali Hospodina svým otcem, neměli odvahu se tak modlit k Bohu. 

Nikdy ho neoslovovali slovem otec. Ježíš nám však umožňuje, abychom takto důvěrně přicházeli k Bohu. 

To je zázrak, obrovská výsada. A je to dle mého soudu i veliká pomoc pro nás, kteří žijeme v dnešním světě, 

ve světě neosobních sil, které nás zbavují naší svobody. Často se nám zdá, že ztrácíme svou lidskou 

jedinečnost, že jsme jako míč, se kterým hrají druzí. 

    Nuže, modlitba, které nás učí Ježíš, je obrovskou pomocí, abychom právě dnes neztratili sami sebe, 

abychom neztratili osobní rozměr svého života ani osobní vztah ke druhým lidem. Ježíš náš učí říkat „Otče 

náš". To je velmi důležité, jsou tu totiž zahrnuti všichni lidé, nejen ti, kteří se nám líbí, ale i ti, kteří se nám 

nelíbí. Bůh je otcem všech lidí, neboť Ježíš Kristus zemřel za všechny. Kdykoliv se modlíme „Otče náš", 

pak nemůžeme myslet sobecky jen sami na sebe, ale musíme myslet s láskou na všechny lidi. Slovíčko „náš" 

také důrazně naznačuje, že Ježíš nechápal „Otče náš" jen jako modlitbu jednotlivce, ale i jako modlitbu 

věřícího společenství, církve. Již velmi záhy se tato modlitba objevuje jako součást křesťanské bohoslužby 

před vysluhováním Večeře Páně. 

   V Matoušově znění proti Lukášově verzi je dodatek „jenž jsi v nebesích“. Tento dodatek má svůj velký 

význam a důležitost. Oslovení „otče“ by mohlo svádět k familiárnímu vztahu k Bohu, proto „jenž jsi 

v nebesích“. Jistě si to nemáme představovat prostorově. Nebesa jsou zde šifrou pro vyznačení oblasti, kam 

se člověk nedostane, kde je Bůh a jeho království. Tím chce být řečeno, že nemáme Pána Boha nikdy v ruce, 

ani svými modlitbami, že s ním nemůžeme manipulovat podle svého gusta, že je svrchovaný ve své lásce 

a smilování. To pochopil už Šalomoun, když se modlí při dobudování chrámu: „Ač zdali vpravdě bude 

bydlit Bůh na zemi? Aj nebesa, nýbrž nebesa nebes tě neobsahují, mnohem méně dům tento, který jsem 

vystavěl." (1.Královská 8:27) 

A přece je tu ten div, že ten, který je mnohem výš, než kam se my dostaneme, je nám blízko, takže nás slyší. 

Modlitba není kouzelný prostředek, abychom dosáhli svého. Je to vždy prosba, aby se děla Boží vůle a my ji 

dovedli přijmout jako to, co je pro nás nejlepší. Otec náš nebeský ví nejlépe, co potřebujeme. Jsou lidé, kteří 

se ptají, jaký pak má modlitba smysl, když Bůh všechno ví předem? Když je Bůh náš otec, touží po tom, 



abychom my jako jeho neposlušné děti k němu zas našli vztah lásky a důvěry. Ale dobrodiní modlitby je 

určeno především nám: my se potřebujeme modlit, abychom byli osvobozování z područí zlých sil. Když se 

modlíme k Bohu jako k našemu otci, pak dostáváme sílu věřit tomu, že nad světem je Boží láska, která 

v Ježíši Kristu bude mít poslední slovo nad námi všemi. 

   Modlitba odhání netrpělivost a probouzí naději. Bude potřeba naší práce a píle, bude potřeba naděje, že 

Boží žeň přijde, i když přijdou zkoušky. Smíme jít se vším k Bohu s důvěrou jako k Otci. To pro Ježíše 

Krista, našeho Pána, se můžeme modlit Otče náš. 

 

Tak kázal br. farář Jiří Kabíček k úvodním slovům „Otče náš“. Další části modlitby Páně si necháme na 

někdy jindy a dnes se budeme věnovat závěrečnému amen. Pokračuje br.f. Kabíček: 

      

   Co znamená slovíčko amen, kterým uzavíráme modlitbu Páně? Mnozí si asi myslí, že je to slovo, které 

znamená konec. Lidé tomu tak často rozumí, když říkají „Už je s ním amen,“ to jest, že jeho život je 

u konce. Ale slovo amen má daleko bohatší smysl a náplň.  

   V naší církvi se ujal patrně hned od tolerance zvyk, že toto slovo říká kazatel sám a shromáždění bratří 

a sester se k tomu v duchu připojí. A přece jen letmý pohled do Bible nás přesvědčí, že tomu tak původně 

nebylo. Slovo amen bylo zvolání, aklamace, bylo vždy odpovědí lidu k tomu, co slyšeli z Božího slova. 

Amen znamenalo také přitakání k modlitbě. Na modlitbu Ezdráše odpovídá lid sborovým amen. Podobně 

tomu bylo při prvokřesťanských bohoslužbách, kde slovo amen znamenalo aktivní účast lidu na 

bohoslužbách. 

   Jak se my dnes účastníme aktivně bohoslužeb? Neříkáme společně „amen“ a naše aktivní účast, není-li 

vyznáváno společné apoštolské vyznání víry, se omezuje často jen na náš zpěv.  Zpěv je radostné a hlasité 

chválení našeho Pána. Je tomu vždycky tak s námi? Zpíváme vždy skutečně s radostí a hlasitě, anebo 

zpíváme jen tak sami pro sebe? Na zpěvu hodně záleží, zpěvem je stmelováno celé shromáždění, aby bylo 

připraveno slyšet Boží slovo. 

   Slovo amen, kterým původně odpovídalo shromáždění na slova kazatele a jeho modlitby, znamená 

v hebrejštině doslova být pevný, spolehlivý, pravdivý. Znamená: tak tomu je, já tomu věřím, my tomu 

věříme, je to pravda, které se podřizujeme. Ve Starém zákoně je slovo amen užito pětadvacetkrát a vždy 

znamená potvrzení toho, co bylo řečeno. V Novém zákoně je výskyt ještě častější, celkem šestadvacetkrát. 

Slovy „Amen, amen, pravím vám“ uvádí Ježíš svá slova na znamení, že to, co říká, je pravda. Slovo amen je 

často v epištolách na konci modliteb a chvalořečení Boha. 

   Co slovo amen znamená tedy pro nás? Znamená naše osobní přiznání k tomu, co jsme slyšeli, je naší 

odpovědí na slyšení Božího slova. Touto odpovědí má být celý náš život. Když řekneme při bohoslužbách 

hlasitě či v duchu amen, znamená to, že se otevíráme Božímu slovu a chceme z něho po celý další týden žít. 

Bůh tuto naši odpověď čeká. Celý náš život má být naše amen, náš souhlas s Božím slovem, které jsme 

slyšeli. Apoštol Pavel píše, že svým životem jsme druhým lidem doporučujícími nebo nedoporučujícími 

listy Kristovými, které mohou číst všichni lidé. Jak často neříkáme svým životem amen k tomu, co jsme 

vyposlechli z Božího slova! 

   Ale to slovo amen, které vyslovujeme ústy či v duchu anebo celým životem, je vždy odpovědí na Boží 

amen, které se stalo v Ježíši Kristu. Ve Zjevení Janově je Ježíš vzkříšený nazýván „Amen, svědek věrný 

a pravý", svědek, který potvrdil pravost Božích zaslíbení, které Bůh odedávna dal lidu izraelskému. Tak je 

nám připomenuto, že Boží amen v Kristu předchází našemu amen. My žijeme vždy jen z věrnosti Boží a 

naše věrnost je vždy jen odpovědí na Boží lásku, která věrně s námi drží. 

   A tak, když připojujeme své hlasité amen nebo v duchu tiše své amen ke kázání nebo modlitbě, pak je to 

vždy naše odpověď na Boží lásku. Připomíná nám to křest dětí. Boží láska byla dříve v Ježíši Kristu, než 

jsme ji stačili pochopit a na ni odpovědět svou vírou. Vždy nás předchází. 

  Slovo amen, které říkalo společně shromáždění, znamenalo vždy velké povzbuzení pro ty, kteří v prvotní 

církvi kázali a vyučovali. Švýcarský kazatel Walter Lüthi v jednom svém kázání srovnává odvážně tento 

povzbuzují výkřik amen s povzbuzováním hokejistů známým „hopšvyc". Přemýšlí o tom, zda nám v 

evangelické církvi nechybí toto povzbuzení, jakési „do toho, do toho“. Nejsou shromáždění, tak jak je 

konáme, až příliš záležitostí jednoho člověka ? 

Má v nich místo radostné hlasité přiznání bratří a sester, které je vždy povzbuzením kazatelů ? Přemýšlejme 

o tom, slovo amen patří vám, kteří slyšíte zvěstované slovo, je v něm radostné přiznání se k Boží věrnosti, 

která nás všechny povzbuzuje a nese.    Amen. 

 


