
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
35.ČÁST LUK. 11:1-13

NAUČ NÁS MODLIT SE

Ježíš při modlitbě, 

biblická ilustrace



1) MODLITBY
LUK.11.1-1A/12

Lukáš 11:1 Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě; a stalo se, když přestal, že mu 

jeden z jeho učedníků řekl: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i 

Jan.“

2 Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé 

jméno. Přijď tvé království. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

3 Náš denní chléb nám dávej každého dne.

4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti 

nám. A neuveď nás do pokušení ,ale vysvoboď nás od toho Zlého.“



1) MODLITBY
LUK.11.1-1B/12

5 Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, 

půjč mi tři chleby,

6 protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil.‘

7 A on zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou 

na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.‘

8 Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho 

neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje.

9 A já vám pravím: Žádejte, a bude vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte, a bude 

vám otevřeno.

10 Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude 

otevřeno.

11 Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? 

Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada?
12 Nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra?

13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z 
nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“



2) MODLITBA JE KLÍČ

LUK.11.1-2A/12

Lukáš 11:1 Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě; a 

stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: 

„Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své 

učedníky i Jan.“

Učedníci viděli, že modlitby Ježíše ke svému Otci jsou 

klíčem k jeho službě. Ježíšova autorita, moc a 

schopnost oslovit zástupy začínala zde – na 

modlitbách.

Učedníci viděli, že potřebují to samé – proto ho 

naléhavě prosili – nauč nás modlit se, přitom Židé se 

učili modlit se již od útlého mládí.
Věděli, že pokud porozumí, jak se efektivně modlit, pak 

to pomůže jejich službě, jejich životům.

Modlitba je klíč, ilustrační foto, zdroj Unsplash



2) MODLITBA JE KLÍČ

LUK.11.1-2B/12

Lukáš 11:1 Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě; a 

stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: 

„Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své 

učedníky i Jan.“

Ten učedník, který zformuloval tu otázku se neptá, jak 

se modlit, ale nauč nás modlit se – vyuč nás tak, 

abychom byli schopni se modlit. Učedník nechtěl jen 

nějakou formulaci, jen nějakou naučenou modlitbu, 

ale dej nám schopnost se modlit.

Ježíš se modlil stále, čteme to na mnoha místech. 

Modlitba je klíč, ilustrační foto, zdroj Unsplash



2) MODLITBA JE KLÍČ

LUK.11.1-2C/12

Lukáš 11:1 Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě; a 

stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: 

„Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své 

učedníky i Jan.“

Jsme jediní z celého stvoření, kteří můžeme mluvit, 

zvířata vydávají zvuky, ale neumí formulovat větu.

Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu a On touží, abychom 

byli s ním, rozmlouvali s ním, naslouchali mu.

Mnoho křesťanských vedoucích dělá mnoho svých 

členů závislých na nich, ale my máme učit všechny být 
závislí na Bohu, naučit ostatní aby také byli schopni 

slyšet jeho hlas, aby se modlili.

Modlitba je klíč, ilustrační foto, zdroj Unsplash



3) CO JE CÍLEM?
LUK.11.1-3/12

Můžeme mít pocit, že se málo modlíme a když budeme slyšet 

nějaké kázání o modlitbě, tak si můžeme říkat – je to se mnou 

špatné, málo se modlím.

Jenže to vychází z myšlení, že přicházíme k Bohu, abychom 

od něho dosáhli vyslyšení toho, zač ho prosíme.

Jenže to nejdůležitější, co v modlitbě získáváme, nejsou 

vyslyšené prosby, ale to, že tím můžeme více Boha znát, víc 

ho poznávat, víc slyšet jeho hlas.

Modlitba je klíč, ilustrační foto, 

zdroj Unsplash



4) VŽDY ZÍSKÁME
LUK.11.1-4/12

Pokud tedy budeme takto uvažovat o modlitbách, že to je 

setkání s někým, kdo stvořil tento svět a přesto má na mě čas, 

kdo mě velice miluje, komu na mě záleží, kdo chce ke mně 

mluvit, pak si můžeme uvědomit, že když se budeme modlit, 

tak vždycky získáme.

V textu této části je 7x zaslíbení toho, že když se modlíme, tak 

to má vždy význam, vždy něco získáváme

2x bude vám dáno + kdo žádá dostává

2x naleznete + kdo hledá, nalézá

2x tlučte, a bude vám otevřeno + tomu, kdo tluče, bude 

otevřeno.
1x Otec dá z nebe

Modlitba je klíč, ilustrační foto, 

zdroj Unsplash



5) OTČENÁŠ
LUK.11.1-5A/12

2 Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který 

jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé 

království. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

3 Náš denní chléb nám dávej každého dne.

4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my 

odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A 

neuveď nás do pokušení ,ale vysvoboď nás od toho 

Zlého.“

Matoušovo a Lukášovo evangelium se liší

Pánova modlitba, James Tissot

(1836-1902)



5) OTČENÁŠ
LUK.11.1-5B/12

Matouš 6:9 Vy se modlete takto: 

Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé 

jméno.

10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, 

tak i na zemi.

11 Náš denní chléb dej nám dnes.

12 A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili 

těm, kdo se provinili proti nám.

13 A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od 

toho Zlého , neboť tvé je království i moc i sláva na 

věky. Amen.

Tím, že se odlišují nám Bible jasně říká, že nejde jen o 
nějakou naučenou modlitbu, ale o podstatu, co 

vyjadřují naše modlitby.
Pánova modlitba, James Tissot

(1836-1902)



6) PRIORITY
LUK.11.1-6A/12

Martu Ježíš učil, aby rozuměla, čemu dávat 

přednost a zde je to podobné. Učí své učedníky, 

čemu dávat přednost na modlitbách.

Je zde pět proseb, 5 oblastí zájmu

První dvě se týkají Božího zájmu

- Aby jeho jméno bylo posvěcené

- Aby rostlo a projevovalo se jeho království

Ukazuje, za co se máme modlit, a také, co je 

důležité a co je důležitější. Tedy napřed Boží zájmy a 
pak až ty naše. Na prvním je Bůh, jeho sláva.

Pánova modlitba, James Tissot

(1836-1902)



6) PRIORITY
LUK.11.1-6B/12

Všechny naše cíle, plány, přání je třeba podřídit 

Božím plánům.

Je třeba si uvědomit, že pro nás a pro naše potřeby 

je nejdůležitější, aby přišlo Boží království, tím se totiž 

naplní i naše potřeby.

Když pomáháme lidem, aby vstoupili do jeho 

království, tak rozšiřujeme jeho vládu.

Je pro naše dobro, aby přicházelo Boží království.

Pánova modlitba, James Tissot

(1836-1902)



6) PRIORITY
LUK.11.1-6C/12

Máme se tedy modlit tak, abychom porozuměli 

Božím záměrům, co Bůh chce a tomu přizpůsobili 

své záměry.

Marta chtěla pomáhat, ale nejprve si měla 

poslechnout, co jí Bůh říká. 

Možná je hodně věcí, za které bychom se měli 

modlit a když se do toho pustíme, pak je to úmorné 

se stále za něco přimlouvat.

Když ale věříme v Boží vedení, pak se jím necháme 

vést, co je teď důležité, co teď mám dělat na 
modlitbách?

Pánova modlitba, James Tissot

(1836-1902)



7) POTŘEBY
LUK.11.1-7/12

3 Náš denní chléb nám dávej každého dne.

4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my 

odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A 

neuveď nás do pokušení ,ale vysvoboď nás od toho 

Zlého.“

- Naplňuj naše fyzické potřeby

- Morální potřeby

- Duchovní potřeby

Zde vůbec nejde o to, abychom se dokolečka 

modlili „Otčenáš“, ale aby naše modlitby měly 

správné pořadí pak jsou vyslyšeny i prosby za naše 
potřeby.

Pánova modlitba, James Tissot

(1836-1902)



8) NEUVEĎ
LUK.11.1-8A/12

A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho 

Zlého.“

Zde se může zdát jakoby nás Bůh uváděl do pokušení, 

vysvětlením je:

Jakubův 1:12 Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, 

neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán 

zaslíbil těm, kdo ho milují. 13 Ať nikdo, kdo je pokoušen, 

neříká: ‚Jsem pokoušen od Boha.‘ Bůh nemůže být 

pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. 

14 Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou 

vlastní žádostivostí.

Pánova modlitba, James Tissot

(1836-1902)



8) NEUVEĎ
LUK.11.1-8B/12

A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho 

Zlého.“

Spíše toto místo ukazuje na to, abychom se neustále 

modlili za to, abychom neupadli do hříchu a špatných 

věcí. 

Ukazuje nám, že nemáme schopnosti odolat hříchu a 

Ďáblu, jen s jeho pomocí.

Pánova modlitba, James Tissot

(1836-1902)



9) NOČNÍ NÁVŠTĚVA
LUK.11.1-9/12

5 Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele a 

půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč 

mi tři chleby,

6 protože můj přítel ke mně přišel z cesty a 

nemám, co bych mu předložil.‘

7 A on zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře 

jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. 

Nemohu vstát a dát ti to.‘

Ten text mluví o neochotě pomoct příteli.

Může se zdát, že Bůh je takový, jako tento muž –

teď mě neotravuj, teď je opravdu už pozdě, 
pomůžu ti ráno.

Noční návštěva, biblická ilustrace



9) NOČNÍ NÁVŠTĚVA
LUK.11.1-9/12

5 Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele a 

půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč 

mi tři chleby,

6 protože můj přítel ke mně přišel z cesty a 

nemám, co bych mu předložil.‘

7 A on zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře 

jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. 

Nemohu vstát a dát ti to.‘

Naopak – Bůh zde jasně říká – já nejsem jako 

člověk, já jsem ochotný vždy, pomůžu ti i kdyby 

to mělo být třeba o půlnoci, což byl velmi 

neobvyklý čas na návštěvu.

Noční návštěva, biblická ilustrace



10) O TO VÍC !!!
LUK.11.1-10/12

8 Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli 

tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se 

zvedne a dá mu vše, co potřebuje.

9 A já vám pravím: Žádejte, a bude vám dáno, 

hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám 

otevřeno.

10 Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, 

nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

Když to platí na člověka, který selhává, je 

neochotný i ke svým přátelům, o to víc to platí na 

Boha.

On ti dá, najdeš, On ti otevře, ale začni nejprve tím, 

že nebudeš na prvním místě, že ti nepůjde o sebe, 
ale o Jeho království.

Noční návštěva, biblická ilustrace, 

Jan Luyken (1649-1712)



11) ZAMĚŘENÍ NA SEBE
LUK.11.1-11/12

2 Můžeme si říkat: Otče náš, který jsi v nebesích, ať je 

vyvýšené mé jméno (ať jsem slavný). Přijď mé království 

(ať mám velké bohatství). Buď vůle má tady na zemi (ať 

se prosadí mé zájmy).

2 Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v 

nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé 

království. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

My jsme se všichni narodili s tendencí k sobectví a 

potřebujeme Boha, aby proměňoval naši mysl, aby 

nebyla zaměřena na sebe.

Noční návštěva, biblická ilustrace



11) ZAMĚŘENÍ NA SEBE
LUK.11.1-11/12

5 Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k 

němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby,

6 protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co 

bych mu předložil.‘

7 A on zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již 

zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát 

a dát ti to.‘

Ten muž venku nebyl zaměřen na sebe – on chtěl 

pomoct druhému, protože neměl co mu dát. Ten druhý 

měl co dát, ale nechtělo se mu.

Který z nich jsi ty?

Noční návštěva, biblická ilustrace



12) ODMĚNA
LUK.11.1-12A/12

Bůh dává těm, kteří nemají, co dát, ale mají ochotné 

srdce sytit druhé, ty naplní.

Pro ty platí:

9 A já vám pravím: Žádejte, a bude vám dáno, 

hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno.

10 Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, 

nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

Noční návštěva, biblická ilustrace



12) ODMĚNA
LUK.11.1-12B/12

11 Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o 

chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby 

podá hada? 12 Nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra?

13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat 

dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, 

kteří ho žádají.“

Když Boha prosíme, tak nám nikdy nedá něco, co vypadá 

jako to, co jsme chtěli. On se nám nevysměje, ale bere to 

vážně.

Když lidský otec i když je hříšný, by nedal nic špatného svým 

dětem, o to víc to neudělá Otec nebeský.

Noční návštěva, biblická ilustrace



12) ODMĚNA
LUK.11.1-12D/12

13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat 

dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého 

těm, kteří ho žádají.“

Matouš 7:11 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým 

dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, 

kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích!

Lukáš uvádí Ducha Svatého, Matouš dobré dary – v 

Lukáši není uveden v řečtině člen, takže to neodkazuje 

na osobu Ducha Svatého, ale na jeho působení, na 

jeho dary.

Ježíš při modlitbě, 

biblická ilustrace



12) ODMĚNA
LUK.11.1-12E/12

Lukáš 11:1 Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě; a stalo se, když přestal, že mu 
jeden z jeho učedníků řekl: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i 

Jan.“

Co nás tedy Ježíš zde učí o modlitbách

- Modlitba vždy přinese užitek, odměňuje se

- Důležitá je naše motivace, proč se modlíme

- Bůh je vždy ochotný nám pomoci a dát co potřebujeme


