
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Simone	Weilová	
	
	

O	modlitbě	Otčenáš	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(Původní	text:	Exposé:	A	propos	du	Pater.	Ve	Simone	Weil.	Attente	de	Dieu	
(1942).	 Éditon	 Fayard,	 1966,	 p.	 151–159.	 Přeložil	 Samuel	 Vožeh,	 lektorát	
Lucie	Peláková)	

	



Πάτερ	ἡμῶν	ὁ	ἐν	τοῖς	οὐρανοῖς.	
„Otče	náš,	jenž	jsi	v	nebesích.“	
Je	 to	 náš	 Otec;	 není	 v	 nás	 nic	 skutečného,	 co	 by	 nevycházelo	
z	něho.	Patříme	mu.	Miluje	nás,	poněvadž	miluje	sebe	a	protože	
jsme	 jeho.	 Ale	 je	 to	 Otec,	 který	 je	 v	 nebesích.	 Ne	 jinde.	
Domníváme-li	se,	že	máme	Otce	zde	na	zemi,	není	 to	on,	 je	 to	
falešný	 Bůh.	 Nemůžeme	 k	němu	 udělat	 ani	 jediný	 krok.	
Nechodíme	vertikálně.	Můžeme	k	němu	zaměřit	jen	náš	pohled.	
Nejde	 o	 to,	 abychom	 ho	 hledali,	 musíme	 jen	 změnit	 směr	
pohledu.	Je	na	něm,	nás	hledat.	Musíme	být	šťastni,	že	víme,	že	
je	 nekonečně	 mimo	 náš	 dosah.	 Takto	 máme	 jistotu,	 že	 zlo,	
které	 je	 v	nás	 –	 i	 když	 zaplaví	 celou	 naši	 bytost	 –	 nikterak	
nepošpiní	božskou	čistotu,	blaženost	a	dokonalost.	
	
Ἁγιασθήτω	τὸ	ὂνομά	σου.	
„Buď	posvěceno	tvé	jméno.“	
Jen	Bůh	sám	má	moc	se	pojmenovat.	 Jeho	 jméno	 je	pro	 lidské	
rty	 nevyslovitelné.	 Jeho	 jméno	 je	 jeho	 řeč.	 Je	 to	 Slovo.	 Jméno	
kteréhokoliv	 tvora	 je	 prostředníkem	 mezi	 myslí	 člověka	 a	
tímto	 tvorem,	 jediný	 způsob,	 kterým	 mysl	 člověka	 může	
uchopit	něco	patřící	tomuto	tvoru,	když	není	přítomen.	Bůh	je	
nepřítomný;	 je	 v	nebesích.	 Jeho	 jméno	 je	 pro	 člověka	 jedinou	
možností,	jak	mít	k	němu	přístup.	Je	prostředníkem.	Člověk	má	
přístup	 k	tomuto	 jménu,	 třebaže	 je	 také	 nadsmyslové,	
transcendentní.	 Září	 v	kráse	 světového	 řádu	 a	 ve	 vnitřním	
světle	lidské	duše.	Toto	jméno	je	svatost	sama;	mimo	něj	žádné	
svatosti	není;	nemusí	být	proto	posvěceno.	Požadujeme-li	toto	
posvěcení,	 požadujeme	 něco,	 co	 je	 od	 počátku	 věků	 součástí	
reality,	 které	 nejsme	 schopni	 něco	 přidat	 nebo	 ubrat,	 ani	
nekonečně	maličko.	Prosit	o	něco,	co	je,	skutečně,	nepochybně,	
věčně	je,	zcela	nezávisle	na	naší	žádosti,	to	je	dokonalá	prosba.	
Nemůžeme	jinak	než	si	přát;	my	jsme	přání	a	touha;	ale	z	této	
touhy,	 která	 nás	 vězní	 v	imaginárním,	 v	čase,	 v	egoismu,	
můžeme	–	když	ji	necháme	zcela	vejít	do	této	prosby	–	vytvořit	
páku,	která	nás	vytrhne	od	imaginárního	ke	skutečnosti,	z	času	
do	věčnosti	a	ven	z	vězení	našeho	já.		



	
Ἐλθάτω	ἡ	βασιλεία	σου.	
„Přijď	tvé	království.“	
Jde	nyní	o	něco,	 co	má	přijít,	 co	 tu	není.	Království	Boží,	 to	 je	
Duch	 Svatý	 zcela	 naplňující	 veškerou	 duši	 inteligentních	
stvoření.	Duch	vane,	kam	chce.	Nemůžeme	než	ho	volat.	Nemá	
se	ani	tak	myslet	na	to,	abychom	ho	volali	k	sobě	nebo	k	těm	či	
oněm	 jiným,	ani	ke	všem,	nýbrž	volat	čistě	a	prostě;	aby	naše	
myšlenka	 na	 něj	 byla	 volání	 a	 výkřik.	 Jako	 když	 je	 člověk	 na	
nejzazší	hranici	 žízně,	nemocen	žízní,	nepředstavuje	 si	 již,	 jak	
sám	 pije,	 ani	 samotný	 akt	 pití.	 Představuje	 si	 jen	 vodu,	 vodu	
samu	o	sobě,	tato	představa	vody	je	ale	jako	výkřik	celého	bytí.		
	
Γενηθήτω	τὸ	θἐλημά	σου.	
„Staň	se	tvá	vůle.“	
Jsme	 si	 absolutně,	 nepochybně	 jisti,	 co	 je	 Boží	 vůle,	 jen	 pro	
minulost.	 Všechny	 události,	 které	 se	 staly,	 jakékoliv,	 jsou	
v	souladu	 s	vůlí	 všemohoucího	 Otce.	 To	 implikuje	 pojem	
všemohoucnosti.	 I	 budoucnost,	 ať	 má	 být	 jakákoliv,	 jakmile	
nastane,	 stane	 se	 v	souhlasu	 s	Boží	 vůlí.	 Této	 konformnosti	
nemůžeme	 nic	 přidat	 ani	 ubrat.	 Tedy	 poté,	 co	 naše	 přání	
vzlétlo	k	tomu,	 co	 je	možné,	 znovu	v	této	větě	požadujeme	 to,	
co	je.	Ale	již	ne	věčnou	skutečnost,	jako	je	svatost	Slova.	Zde	je	
předmětem	 naší	 prosby	 to,	 co	 se	 děje	 v	čase.	 Ale	 žádáme	
neomylnou	 a	 věčnou	 konformnost	 toho,	 co	 se	 stane	 v	 čase,	
s	vůlí	Boží.	Poté,	co	jsme	odtrhli	svou	touhu	od	času,	abychom	ji	
zaměřili	 na	 věčnost	 a	 tím	 ji	 proměnili,	 znovu	 uchopíme	 tuto	
touhu,	 která	 se	 jaksi	 stala	 věčnou,	 abychom	 ji	 zaměřili	 na	
časovost.	 Takto	 naše	 touha	 protíná	 čas,	 aby	 za	 ním	 našla	
věčnost.	To	se	nám	podaří,	když	dokážeme	učinit	každou	věc,	
která	se	stane,	ať	 je	 jakákoliv,	naším	přáním.	 Je	 to	něco	úplně	
jiného	než	rezignace.	I	slovo	akceptace	je	moc	slabé.	Jde	o	to	si	
přát,	aby	se	stalo	jen	to,	co	se	stalo,	a	nic	jiného.	Nikoliv	proto,	
že	 to,	 co	 se	 stane,	 se	 nám	 zdá	 dobré;	 ale	 protože	 to	 Bůh	
dopustil	 a	 poněvadž	 poslušnost	 běhu	 událostí	 vůči	 Bohu	 je	
sama	o	sobě	absolutní	dobro.		



	
Ὡς	ἐν	οὐρανῷ	καὶ	ἐπὶ	γῆς.	
„Jako	v	nebi,	tak	i	na	zemi.“	
Toto	upnutí	naší	touhy	na	všemohoucí	Boží	vůli	má	zahrnovat	i	
duchovní	věci.	Duchovní	vzestupy	a	poklesy,	naše	vlastní	i	těch,	
které	milujeme,	 se	vztahují	 k	 jinému	světu,	 ale	 jsou	 také	věci,	
které	 se	dějí	 zde	na	 zemi	v	čase.	V	tomto	 smyslu	 jsou	 to	malé	
detaily	 v	nesmírném	 moři	 událostí,	 které	 se	 s	tímto	 mořem	
kolébají,	tak	jak	to	Boží	vůle	určuje.	Protože	k	našim	selháním	
došlo,	 musíme	 si	 přát,	 aby	 se	 bývala	 přihodila.	 Toto	 přání	
musíme	rozšířit	na	budoucnost,	ve	které	se	stanou	minulostí.	Je	
to	 nutná	 korekce	 k	touze	 po	 příchodu	 Božího	 království.	
Všechna	 svá	 přání	 musíme	 opustit	 pro	 tu	 jedinou	 touhu	 po	
věčném	životě,	ale	 i	 život	věčný	si	musíme	přát	zřeknutím	se.	
Ani	odpoutání	od	časovosti	nás	nemá	poutat.	Lpění	na	spasení	
je	nebezpečnější	než	 jiná	 lpění,	na	věčný	život	musíme	myslet	
jako	na	vodu,	když	umíráme	žízní,	a	současně	si	pro	sebe	a	pro	
své	 drahé	 přát,	 aby	 nám	 byla	 raději	 věčně	 odřeknuta,	 než	
abychom	jí	měli	nadbytek	proti	vůli	Boží,	kdyby	něco	takového	
bylo	představitelné.	
Tyto	 tři	 předchozí	 prosby	 odpovídají	 třem	 osobám	 Trojice,	
Synu,	 Duchu	 a	Otci,	 a	 také	 třem	 způsobům	 času,	 přítomnosti,	
budoucnosti	a	minulosti.	Tři	následující	prosby	se	vztahují	více	
k	času	a	v	jiném	pořadí:	přítomnost,	minulost,	budoucnost.		
	
Τὸν	ἂρτον	ἡμῶν	τὸν	ἐπιούσιον	δὸς	ἡμῖν	σήμερον.	
„Náš	chléb,	který	je	nadpozemský1,	dej	nám	dnes.“	
Kristus	je	náš	chléb.	Nemůžeme	o	něj	prosit	jinak	než	pro	tento	
okamžik.	Protože	je	zde	stále,	u	dveří	naší	duše,	chce	vstoupit,	
ale	 ne	 proti	 našemu	 souhlasu.	 Když	 souhlasíme,	 aby	 vešel,	
vejde;	 ale	 jakmile	 ho	 již	 nechceme,	 odejde.	 Nejsme	 schopni	
spoutat	dnes	zítřejší	vůli,	uzavřít	s	ním	dnes	pakt,	aby	byl	zítra	
v	nás	proti	naší	vůli.	Náš	souhlas,	aby	byl	přítomen,	je	totožný	

																																																								
1 	V	 textu	 Simone	 Weilové	 jsou	 citáty	 v	řečtině.	 Překládá	 „denní“,	 „surnaturell“,	 tj.	
nadpozemský.	 V	ekumenickém	 překladu	 české	 Bible	 (1979),	 který	 je	 v	tomto	 textu	
používán,	stojí	u	slova	„denní“	poznámka:	„zítřejší,	tj.	budoucího	času“.	



s	jeho	přítomností.	Tento	souhlas	je	akt,	může	být	jen	aktuální.	
Nebyla	 nám	dána	 vůle,	 která	 by	mohla	 platit	 do	 budoucnosti.	
Vše,	co	v	naší	vůli	není	účinné,	 je	neskutečné.	Účinná	část	naší	
vůle	je	bezprostředně	účinná,	její	účinnost	se	od	ní	samé	neliší.	
Účinná	 část	 naší	 vůle	 není	 úsilí,	 které	 se	 vztahuje	 na	
budoucnost.	Je	to	souhlas,	svatební	ano.	Ano	vyslovené	v	tomto	
okamžiku	 pro	 tento	 okamžik,	 ale	 vyslovené	 jako	 věčné	 slovo,	
protože	je	to	souhlas	ke	spojení	Krista	s	věčnou	částí	naší	duše.	
Potřebujeme	 chléb:	 Jsme	 bytosti,	 které	 čerpají	 svou	 energii	
nepřetržitě	 z	okolí,	 protože	 v	té	 míře,	 ve	které	 ji	 obdržíme,	 ji	
vyčerpáme	v	našem	úsilí.	Není-li	naše	energie	denně	obnovena,	
ztratíme	 sílu	 a	 nejsme	 schopni	 pohybu.	 Kromě	 potravy	 ve	
vlastním	 slova	 smyslu	 jsou	 pro	 nás	 zdrojem	 energie	 všechny	
stimuly.	 Peníze,	 povýšení,	 úcta,	 vyznamenání,	 sláva,	moc,	 naši	
drazí,	 vše,	 co	nás	uschopní	k	činu,	 je	 jako	chléb.	Když	některá	
z	těchto	 náklonností	 námi	 hluboce	 pronikne,	 až	 k	vitálním	
kořenům	 naší	 tělesné	 existence,	 může	 nás	 její	 ztráta	 zlomit	
nebo	 dokonce	 usmrtit.	 Říká	 se	 tomu	 zemřít	 žalem.	 Je	 to	 jako	
zemřít	 hladem.	 Všechny	 tyto	 objekty	 náklonnosti	 tvoří,	
s	potravou	ve	vlastním	slova	smyslu,	pozemský	chléb.	Závisí	to	
zcela	 na	 okolnostech,	 jestli	 nám	 je	 dán,	 nebo	 odmítnut.	
Nemáme	 prosit	 o	 nic,	 co	 se	 týká	 okolností,	 leda	 aby	 se	 děly	
podle	Boží	vůle.	Nemáme	prosit	o	pozemský	chléb.	
Nadpozemský	chléb	je	transcendentní	energie,	 jejíž	pramen	je	
v	nebi,	 proudí	 do	 nás,	 jakmile	 po	 něm	 toužíme.	 Je	 to	 vpravdě	
energie,	 vykonává	 činy	 prostřednictvím	 naší	 duše	 a	 našeho	
těla.	
Musíme	 o	 tuto	 potravu	 prosit.	 V	tom	 okamžiku,	 kdy	 o	 ni	
prosíme,	a	právě	tím,	že	o	ni	prosíme,	víme,	že	nám	ji	Bůh	chce	
dát.	Musí	být	pro	nás	nesnesitelné	zůstat	jen	jeden	den	bez	ní.	
Protože	 jsou-li	 jen	 pozemské	 energie,	 které	 podléhají	
pozemské	nutnosti,	zdrojem	našich	činů,	nemůžeme	jinak,	než	
dělat	a	myslet	zlé.	„I	viděl	Hospodin,	jak	se	na	zemi	rozmnožila	
zlovůle	člověka	a	že	každý	výtvor	jeho	mysli	i	srdce	je	v	každé	
chvíli	 jen	 zlý.“	Nutnost,	 která	 nás	 nutí	 k	zlému,	 v	nás	 všechno	
ovládá,	 jen	 s	výjimkou	 oné	 energie	 shůry	 v	okamžiku,	 kdy	 do	
nás	vchází.	Nemůžeme	si	z	ní	vytvářet	zásoby.		



	
Καὶ	ἂφες	ἡμῖν	τὰ	ὀφειλήματα	ἡμῶν.	
„Odpusť	 nám	 naše	 dluhy,	 jako	 i	 my	 jsme	 odpustili	 svým	
dlužníkům.“2	
Když	tato	slova	říkáme,	musí	být	všechny	dluhy	již	odpuštěny.	
To	 není	 jen	 odčinění	 domnělých	 urážek,	 kterým	 jsme	 byli	
vystaveni,	 jde	 zde	 také	 o	 ocenění	 všeho	 dle	 našeho	 názoru	
dobrého,	co	jsme	udělali,	a	zcela	všeobecně	o	to,	co	očekáváme	
od	bytostí	a	věcí,	co	si	myslíme,	že	bychom	si	zasloužili,	a	když	
to	 neobdržíme,	 máme	 pocit,	 že	 jsme	 byli	 ošizeni.	 Jsou	 to	
všechny	 nároky,	 o	 kterých	 si	 myslíme,	 že	 na	 ně	 na	 základě	
minulosti	máme	právo	pro	budoucnost.	Jako	první	jde	o	nárok	
na	 určitou	 permanenci	 nebo	 trvalost.	 Když	 jsme	 mohli	 něco	
dlouhý	 čas	užívat,	myslíme	 si,	 že	nám	 to	patří	 a	 že	nám	osud	
dluží,	abychom	to	mohli	užívat	dál.	Potom	právo	na	odplatu	za	
každou	námahu,	ať	jakéhokoliv	druhu,	za	práci,	utrpení,	touhu.	
Pokaždé,	 když	 vyvineme	 námahu	 a	 neobdržíme	 za	 ni	
odpovídající	 viditelné	 ovoce,	 máme	 pocit	 nerovnováhy,	
prázdna,	myslíme	si,	že	jsme	byli	okradeni.	Po	námaze	spojené	
s	urážkou,	 kterou	 jsme	 utrpěli,	 očekáváme	 potrestání	 nebo	
omluvu	 toho,	 kdo	 nás	 urazil,	 po	 námaze	 učinit	 něco	 dobrého	
očekáváme	 vděčnost	 dlužníka;	 ale	 to	 jsou	 jen	 jednotlivé	
příklady	 universálního	 zákona	naší	 duše.	 Pokaždé,	 když	 z	nás	
něco	 vyjde,	máme	 potřebu,	 aby	 něco	 nejméně	 ekvivalentního	
do	nás	vešlo,	a	protože	to	nutně	potřebujeme,	myslíme	si,	že	na	
to	máme	právo.	Naši	dlužníci,	to	jsou	všechny	bytosti,	všechny	
věci,	 celý	 vesmír.	 Myslíme	 si,	 že	 máme	 pohledávky	 všude.	 U	
všech	těchto	pohledávek,	o	kterých	se	domníváme,	že	je	máme,	
se	jedná	o	imaginární	pohledávky	z	minulosti	do	budoucnosti.	
Těch	se	musíme	vzdát.	
Odpustit	 našim	 dlužníkům	 znamená	 zříci	 se	 globálně	 celé	
minulosti.	Akceptovat,	že	budoucnost	 je	 ještě	čistá	a	netknutá,	
rigorózně	 spojená	 s	minulostí	 svazky,	 o	 kterých	 nevíme,	 ale	
zcela	 prosta	 svazků,	 které	 by	 jí	 naše	 představy	 chtěly	 vnutit.	

																																																								
2	Text	 odpovídá	 překladu	 S.	 Weilové	 z	řečtiny.	 V	ekumenickém	 překladu	 české	 Bible	
(1979),	který	je	v	tomto	textu	používán,	stojí	tato	varianta	v	poznámkách.	



Akceptovat	 možnost,	 že	 se	 stane,	 a	 hlavně	 že	 se	 nám	 stane,	
cokoliv	 a	 že	 zítřejší	 den	 může	 učinit	 z	celé	 naší	 minulosti	
sterilní	a	marnou	věc.	
Zřekneme-li	 se	 jedním	 rázem	 bez	 výjimky	 všech	 plodů	
minulosti,	 můžeme	 prosit	 Boha,	 aby	 naše	 minulé	 hříchy	
nenesly	 v	naší	 duši	 své	 bídné	 plody	 zla	 a	 chyb.	 Pokud	 se	
upínáme	k	minulosti,	 pak	ani	Bůh	nemůže	 zabránit,	 aby	v	nás	
nezrály	 tyto	 ohavné	 plody.	Nemůžeme	 se	 upnout	 k	minulosti,	
aniž	bychom	se	neupínali	ke	svým	zločinům,	poněvadž	to,	co	je	
v	nás	podstatně	špatné,	nám	není	známo.	
Hlavní	pohledávka,	kterou	se	domníváme	mít	vůči	vesmíru,	 je	
pokračování	 naší	 osoby.	 Tato	 pohledávka	 všechny	 ostatní	
zahrnuje.	Pud	sebezáchovy	nám	dává	pocit,	že	 je	to	nutnost,	a	
my	se	domníváme,	že	nutnost	 je	právo.	 Jako	ten	žebrák,	který	
řekl	 Talleyrandovi:	 „Monsignore,	 musím	 žít.“	 a	 Talleyrand	
odpověděl:	„Nevidím	tu	nutnost.“	Naše	osoba	je	zcela	závislá	na	
vnějších	 podmínkách,	 které	mají	 neomezenou	moc	 ji	 rozdrtit.	
Ale	 my	 bychom	 raději	 zemřeli,	 než	 si	 to	 přiznali.	 Rovnováha	
světa	 je	 pro	nás	 běh	okolností,	 ve	kterém	naše	 osoba	 zůstane	
nedotknuta	a	zdánlivě	nám	patří.	Všechny	okolnosti	minulosti,	
které	zranily	naši	osobu,	se	nám	zdají	jako	porušení	rovnováhy,	
jež	 musí	 být	 někdy	 kompenzováno	 událostmi	 v	opačném	
směru.	 Žijeme	v	očekávání	 této	 kompenzace.	Blízkost	 smrti	 je	
hlavně	 proto	 hrozná,	 protože	 nás	 nutí	 k	tomu	 si	 přiznat,	 že	 k	
těmto	kompenzacím	nedojde.	
Odpustit	 dluhy	 znamená	 vzdát	 se	 své	 vlastní	 osoby.	 Vzdát	 se	
všeho,	co	nazývám	já.	Bez	jakékoliv	výjimky.	Vědět,	že	v	tom,	co	
nazývám	 já,	 není	 nic,	 žádný	 psychologický	 prvek,	 který	 by	
vnější	 okolnosti	 nemohly	 nechat	 zmizet.	 Souhlasit	 s	 tím.	 Být	
šťasten,	že	to	tak	je.	
Slova	 „buď	 vůle	 tvá“,	 vyřknuta	 z	celé	 duše,	 tento	 souhlas	
obsahují.	Proto	můžeme	říci	o	chvíli	později:	„My	jsme	odpustili	
svým	dlužníkům.“		
Odpustit	 dluhy	 znamená	 chudobu	 ducha,	 duchovní	 nahotu,	
smrt.	Když	 zcela	akceptujeme	smrt,	můžeme	prosit	Boha,	 aby	
nás	 oživil	 očištěné	 od	 zla,	 které	 je	 v	nás.	 Protože	 prosba,	 aby	



nám	odpustil	naše	dluhy,	znamená	prosit	o	to,	aby	odstranil	to	
zlé,	co	je	v	nás.	Odpuštění	je	toto	očištění.	Ani	Bůh	nemá	tu	moc	
odpustit	 to	 zlé,	 co	 je	 v	nás	 a	 zůstává	 tam.	 Bůh	 nám	 odpustil	
naše	 dluhy,	 když	 nás	 uvedl	 do	 stavu	 dokonalosti.	 Potud	 nám	
Bůh	 odpouští	 naše	 dluhy,	 zčásti,	 do	 té	 míry,	 do	 které	 my	
odpouštíme	našim	dlužníkům.		
	
καὶ	μὴ	εἰσενέγκῃς	ἡμᾶς	εἰς	πειρασμόν.	
„A	nevydej	nás	na	pospas	zkoušce3,	ale	ochraň	nás	od	zlého.“	
Jediná	 zkouška,	 která	 člověka	 může	 potkat,	 je	 být	 opuštěn	 a	
přenechán	sám	sobě	ve	styku	se	zlem.	Nicotnost	člověka	 je	 tu	
experimentálně	dokázána.	 I	když	duše	obdržela	nadpozemský	
chléb,	 když	 o	 něj	 prosila,	 její	 radost	 je	 smíšena	 se	 strachem,	
protože	 o	 něj	 nemůže	 prosit	 jinak	 než	 pro	 bezprostřední	
okamžik.	Budoucnost	zůstává	předmětem	strachu.	Duše	nemá	
právo	 žádat	 chléb	 pro	 zítřek,	 ale	 vyjadřuje	 svůj	 strach	
poníženou	 prosbou.	 Končí	 jí.	 Slovo	 Otče	 bylo	 na	 začátku	
modlitby	a	 slovo	zlé	 ji	ukončuje.	Musíme	kráčet	od	důvěry	ke	
strachu.	 Jenom	 důvěra	 (spolehnutí	 se	 na	 Boha)	 poskytne	
dostatek	 síly,	 aby	 strach	 nebyl	 příčinou	 pádu.	 Poté,	 co	
kontemplovala	jméno,	království	a	vůli	Boží,	poté,	co	obdržela	
nadpozemský	 chléb	 a	 byla	 očištěna	 od	 zlého,	 je	 naše	 duše	
připravena	pro	pravou	pokoru,	která	korunuje	všechny	ctnosti.	
Pokora	 znamená	vědět,	 že	v	tomto	 světě	 je	 celá	naše	duše,	 ve	
své	 totální	 celistvosti,	 nejen	 to,	 co	 nazýváme	 já,	 ale	 i	 její	
nadpozemská	 část,	 která	 je	 přítomností	 Boží	 v	ní,	 podrobena	
času	 a	 nestálostem	 změny.	 Musíme	 akceptovat	 bez	 výhrady	
možnost,	 že	 vše,	 co	 je	 na	 ní	 pozemské,	 bude	 zničeno.	 Ale	
musíme	 současně	 akceptovat	 a	 zamítnout	 tu	 možnost,	 že	
nadpozemská	 část	 duše	 zmizí.	 Akceptovat	 to	 jako	 něco,	 co	 se	
nemůže	stát	bez	vůle	Boží.	Odmítnout	 to	 jako	něco	strašného.	
Musíme	se	toho	bát;	ale	tato	bázeň	má	být	současně	dovršením	
spoléhání	se.	
	

																																																								
3	Viz	poznámku	2	



Těchto	šest	proseb	odpovídá	třem	párům.	Nadpozemský	chléb	
je	 totéž	 jako	 Boží	 jméno.	 Je	 to	 to,	 co	 způsobí,	 že	 dojde	 ke	
kontaktu	 člověka	 s	Bohem.	 Království	 Boží	 je	 totéž	 jako	 jeho	
ochrana	rozprostřená	nad	námi	proti	zlu;	ochrana	je	královská	
funkce.	Odpuštění	dluhů	našim	dlužníkům	je	totéž	jako	totální	
akceptace	 Boží	 vůle.	 Rozdíl	 je	 v	tom,	 že	 v		 prvních	 třech	
prosbách	 je	 pozornost	 obrácena	 výlučně	 k	Bohu.	 Ve	třech	
posledních	 pak	 obracíme	 pozornost	 opět	 k	sobě,	 abychom	 se	
přinutili	 udělat	 z	těchto	 proseb	 skutečný	 a	 nikoliv	 imaginární	
čin.	
	
V	prvé	 polovině	 modlitby	 začínáme	 souhlasem.	 Poté	 si	
dovolíme	 přání.	 Pak	 ho	 opravíme	 a	 vracíme	 se	 k	souhlasu.	
V	druhé	 polovině	 se	 pořadí	mění;	 končíme	 vyjádřením	 přání.	
To	 přání	 je	 nyní	 negativní;	 projevuje	 se	 jako	 strach;	 tím	
odpovídá	nejvyššímu	stupni	pokory,	což	je	správné	ukončení.	
	
Tato	modlitba	obsahuje	všechny	možné	prosby;	nemůžeme	si	
představit	modlitbu,	která	by	nebyla	v	této	již	zahrnuta.	Je	jako	
modlitba	tím,	čím	je	Kristus	 jako	člověk.	 Je	nemožné	 ji	 jednou	
proslovit	 s	plnou	 pozorností	 upnutou	 na	 každé	 slovo,	 aniž	 by	
v	duši	nedošlo	k	byť	i	nekonečně	malé,	ale	skutečné	změně.	


