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I. lekce

KE KOMU SE MODLÍME?

"Vy se modlete takto ... " (Mt 6,9 NS)
Mnohem důležitější než způsob a místo naší modlitby je to, ke

komu se modlíme. Nebylo by strašné, kdybychom se naučili vše o tom,
jak se modlit, a pak zjistili, že se modlíme k tomu nepravému?

Způsob, kterým se modlíme, je však důležitější než to, kde se
modlíme. Když se modlíme ke správné osobě správným způsobem,
pak už to není takový rozdíl, zda se modlíme uvnitř budovy, na
procházce nebo při práci. To, co je uvnitř nás, je mnohem důležitější
než to, co je vně!

V této lekci si tedy budeme povídat o pravém Bohu a o tom, jak se
k němu modlit. Budeme studovat věci, které jsou důležité, chceme-li ~
se modlit podle Boží vůle. Naučíme se, jak naše mluvení při modlitbě
může ovlivnit náš každodenní život. Existuje tolik věcí, kterým se
potřebujeme učit!



Osnova lekce
Falešné představy o Bohu

Člověk typu "Žádný Bůh neexistuje"
Člověk typu "To přece nemůžeme vědět jistě"
Člověk typu "Já Boha nechci"
Člověk typu "Příroda je Bůh"
Člověk typu "Jájsem Bůh"
Člověk typu "Jakýkoli Bůh stačí'
Člověk typu "Duchové zemřelých"

Bůh zjevuje sebe sama
Bůh je zjeven ve svém psaném Slovu
Bůh je zjeven ve svém žijícím Synu
Bůh je zjeven ve svém Svatém Duchu

Kristovo vyučování o modlitbě
Modli se jednoduše a v skrytu
Modli se bez přestání

~1/

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• diskutovat o falešných představách o Bohu, které někteří lidé mají,

a o tom, jak tyto chybné představy ovlivňují uctívání;
• identifikovat způsoby, jak pravý Bůh zjevil a zjevuje sám sebe;
• shrnout, co řekl Ježíš o modlitbě, a aplikovat tyto principy ve svém

životě. .
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Studijní aktivity
1. Nauč se nazpaměť verše Mt 6,5 - 8.
2. Přečti si pozorně praktickou část lekce. Zapiš si odpovědi na

studijní otázky - některé z nich jsou typu "výběr z možností".
Odpověď, kterou vybereš jako nejvíce vyhovující, označ zakrouž-
kováním příslušného písmene před ní.

3. Proveď kontrolní test na konci této lekce a své odpovědi zkontroluj
se správným řešením, které je uvedeno v této učebnici vzadu. Pokud
potřebuješ vyhledat verše, které nebyly zadány k učení se zpaměti,
můžeš použít svoji Bibli.

4. Poté, co jsi dokončil praktickou část lekce, si projdi znovu cíle lekce,
aby ses ujistil, že jsi schopen dělat vše, co je zde uvedeno.

5. Pořiď si poznámkový sešit a zapisuj si do něj delší odpovědi na
studijní otázky. Možná si do něj budeš chtít poznamenat i některá
nová slova a jejich definice.

Praktická část

FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O BOHU
Cíl I: Definuj sedm falešných představo Bohu.

Člověk typu "Žádný Bůh neexistuje"
Na začátku naší studie o modlitbě a uctívání si nejprve ujasněme,

že lidé, kteří uctívají, musí mít někoho (nebo nčco), ke komu se modlí.
Nemůžeš uctívat, když nemáš co. Někteří lidé prohlašují, že žádný Bůh
není, a proto není koho uctívat. "Modlitba je k ničemu", říkají, "proto-
že ji nikdo neposlouchá!" Takové lidi nazýváme ateisty, protože nevěří
tomu, že Bůh existuje. Pošetilí lidé! Nejsou schopni vidět důkaz Boží
přítomnosti, i když je přímo před jejich očima. Přesný řád vesmíru,
krása květin, naše úžasné lidské tělo - to všechno volá jedním hlasem:
"Existuje Stvořitel - Bůh". Kdybychom řekli, že svět vznikl bez
Stvořitele, bylo by to stejně tak "rozumné", jako kdybychom se podí-
vali na hodinky a prohlásili o nich, že se udělaly samy.
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Zakroužkuj písmeno před nejlepší odpovědí.
1 Ateista se nemodlí, protože
a) nevěří, že Bůh existuje.
b) není si jist, zda Bůh existuje.
c) nechce Boha poslouchat.

Člověk typuj.Tu přece nemůžeme vědět jistě"
Někteří lidé o Bohu pochybují, protože ho nemohou vidět. Vidí,

co stvořil, a věří tomu, že musí existovat příčina, proč byl svět stvořen.
Znepokojují se však pochybnostmi a říkají: "Nemůžeme si být jisti.
Bůh možná je, ale možná také není." Těmto lidem říkáme agnostikové,
protože věří tomu, že i kdyby Bůh byl, člověk ho nemůže poznat. "Proč
se modlit", říkají, "když si nejsi jist, zda tě někdo slyší?"
Člověk typu ,,Já Boha nechci"

Existuje velmi mnoho lidí, kteří si sice jsou vědomi skutečnosti, že
Bůh existuje, ale nechtějí ho poslouchat. Říkáme jim lidé odmítající
Boha, protože odmítají přijmout to, o čem vědí. Ani tito lidé se
nemodlí, protože "si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé" (J 3,19 NS). Ale přijde den, kdy se i oni budou modlit
a budou říkat horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří
toho, který sedí na trůnu." (Zj 6,16 NS) Bude to den hněvu a soudu.

2 Proč se lidé odmítající Boha nemodlí?

Člověk typu "Přírodaje Bůh"
Mnozí lidé věří tomu, že Bůh a příroda jsou jedno. Nevěří ve

Stvořitele - Boha, který je oddělen od svého stvoření. Tito lidé říkají,
že stromy jsou Bůh, že mraky jsou Bůh anebo že člověk je Bůh. Takové
lidi označujeme termínem panteisté. Říkají, že vše dobré je Bůh. Jak
se mýlí! Pro ně je Bohem příroda. Pro ně je Bůh neosobní. Bůh
panteistů nemá tvář! Nemůžeš se k němu modlit, protože nemá žádné
uši. Nemůže ti odpovědět, protože nemá žádný hlas. Nemůže tě vidět,
protože nemá žádné oči. Nemůže tě milovat, protože nemá žádné
srdce! Co je to tedy za Boha? Vidíš, jedna věc je říci, že Bůh je láska,
a naprosto odlišná věc je říci, že láska je Bůh. Podobným způsobem
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lze říci, že Bůh je ve svém stvoření; věta "stvoření je Bůh" však
znamená něco úplně jiného!

3 Jmenuj čtyři věci, které Bůh panteistů dělat nemůže.

Člověk typu ,Já jsem Bůh"
Sem patří lidé.kteří ti řeknou, že každý člověk má právo věřit tomu,

čemu chce, a že ideál jednoho člověka je stejně tak dobrý jako ideál
druhého. Těmto lidem se říká egotisté, protože nevidí žádného boha
kromě sebe sama. Nechtějí, aby jim někdo jiný říkal, co mají dělat.
Neakceptují žádná měřítka chování, která se jim nelíbí. Dobro pro ně
znamená to, co je dobré pro ně samotné. Nemodlí se. Proč by se měli
modlit? Nechtějí, aby nějaká autorita byla vyšší než jejich vlastní
posouzení toho, co je dobré a špatné.

4 O jaká měřítka se opírají egotisté?

Člověk typu ,Jakýkoli Bůh stačí"

Do této kategorie patří mnoho lidí. "Nezáleží na tom, kterého
Boha uctíváš. Jeden je stejně tak dobrý jako ten druhý. Jakýkoli Bůh
stačí." Těmto lidem se říká univerzalisté. Věří tomu, že různé druhy
náboženství jsou jako stezky vedoucí na vrchol hory. Každé nábo-
ženství znamená odlišnou trasu, ale všechny trasy se na vrcholku
sejdou. Je to nebezpečné a špatné učeni. Ti, kdo ho zastávají, vlastně
říkají, že Bůh je jen myšlenka v lidské mysli, že není reálný. Bůh však
není myšlenka. Je reálný. Je jediný Bůh. Je Stvořitelem světa a všeho
v něm. Musíme zjistit, kdo je Bůh. Musíme ho uctívat. O tom, kdo je,
budeme mluvit v následující sekci. Ale předtím se ještě zastavme
u pověry, která je zakotvena v životech lidí na celém světě.

5 Jak nazýváme lidi typu "Jakýkoli Bůh stačí"?
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Člověk typu "Duchové zemřelých"
Většina lidí věří v posmrtný život. Protože však mrtvé po tom, co

nás opustí,již nemůžeme vidět,jsou obestřeni tajemstvím. Někteřt lidé
věří tomu, že mrtví se vrací zpátky do světa jako duchové a pohybují
se v té oblasti, kde kdysi žili. Domnívají se, že tito duchové se účastní
aktivit živých. Tato pověra se nazývá animismus. Mezi animisty je
rozšířen strach z neznámého, z neviditelného. Ikdyž mnozí z nich věří;
že je Bůh, domnívají se, že je od nich příliš daleko a že je natolik
lhostejný k jejich potřebám, že jim nemůže pomoci. Proto uctívají
formou darů, jejichž záměrem je získat přízeň, a prosí duchy, o kterých
si myslí, že jsou blízko. K ochraně před starostmi používají amulety.
Za účelem naklonění si duchů 'zemřelých na svou stranu vykonávají
oběti. V Bibli je řečeno, že "strach působí muka" (11 4,18 NS), a toto
animisté prožívají. Ve stejném verši se také říká, že "dokonalá láska
strach zahání". Chceme nyní mluvit o pravém Bohu lásky, který je
blízko všem, kdo ho volají. Má moc k tomu, aby odpovídal na modlitby
a vyhnal strach.

6 Proč člověk typu "Duchové zemřelých" používá amulety a oběti?

BŮH ZJEVUJE SEBE SAMA
Cíl 2: Popiš tři způsoby, jak pravý Bůh zjevoval a zjevuje člověku sám

sebe.

Bůh je ~even ve svém svatém Slovu
Bůh, který po člověku požaduje, aby ho uctíval a poslouchal, musí

zjevit člověku sám sebe. Přesně tak to ten pravý Bůh udělal. Zjevil nám
sebe sama. Můžeme ho znát. Můžeme znát také jeho vůli.

Každé náboženství poukazuje na své proroky, vize, zázraky a
písemné dokumenty svých učitelů. Pravý Bůh nám dal všechny tyto
věci a udělal ještě více pro to, aby 110 lidé mohli poznat. Zjevil sám
sebe a svoji vůli tak, že k nám mluvil třemi způsoby, které jsou
symbolicky znázorněny ilustracemi uvedenými níže.
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Bůh zjevil sám sebe skrze proroky a apoštoly, kteří zapsali svá slova
do knihy zvané Písmo svaté, Bible. Kdekoli lidé uvěřili a přijali Bibli
jako Boží slovo, jejich životy se změnily. Kdykoli člověk přijme Ježí-
šovo učení a uzná, že Ježíš je Syn Boží, stane se v jeho životě zázrak.
Je novým člověkem! Opouští své špatné cesty, aby následoval to, co je
dobré. Všimni si jednoty biblického poselství - poselství, které bylo
psáno mnoha různými lidmi v rozdílné době a na rozdílných místech.
Přidej k tomu skutečnost, že Bible přežila navzdory veškerému úsilí ji
zničit a zdiskreditovat. Bible je bezpochyby zázračná kniha. Je to
kniha, která nám zjevuje Boha.

7 Koho si Bůh použil k sepsání svého Slova do Bible?

Bůh je zjeven ve svém žijícím Synu
Bůh zjevil sám sebe skrze Ježíše Krista, svého Syna. Ježíš žil více

než 30 let na zemi jako člověk. "A Slovo se stalo tělem a přebývalo
mezi námi." (J 1,14 NS) Přemýšlej o tom, jaké měl Ježíš Kristus
výsadní právo. Řekl, že je Boží Syn. Tuto skutečnost demonstroval
zázračnou službou uzdravování a moci. Přemýšlej o jeho smrti a
vzkříšení. Bůh jistě zjevil sám sebe skrze svého Syna. Zjevil sám sebe
skrze Ježíšův život na této zemi.



· KE KOMU SE MODLÍME? 19

8 Kdo je Slovem, skrze které Bůh zjevuje sám sebe?

Bůh je zjeven ve svém Svatém Duchu
Bůh také zjevuje sám sebe ve svém Duchu - kdykoli a komukoli,

kdo přijme pravdu o Ježíši Kristu. "Sám ten Duch svědčí spolu s naším
duchem, že jsme děti Boží." (Ř 8,16 NS) Duch Boží učiní z každého,
kdo uvěří, nového člověka. Co Bůh udělal pro jiné, udělá také pro
tebe. Pokud v něj uvěříš, zjeví se ti ve svém Duchu. Uctívej pravého
Boha! Modli se a dovol Božímu duchu, aby svědčil tvému duchu! Když
jsi ve svém vlastním životě 'zakusil jeho moc, není již více co dokazovat.
Budeš vědět, kdo je pravý Bůh!

CJ Jakým jiným způsobem ti Bůh potvrzuje, že jsi jeho dítě?

KRISTOVO vvučovxxt O MODLITBĚ
Cíl 3: Vysvětli priority v modlitbě, o kterých Ježíš vyučoval své učedníky.

Modli se jednoduše a v skrytu
Učedníci Ježíše požádali: "Pane, nauč nás modlit se." (L 11,1 NS)

Nejlépe se naučíme modlit od toho, kdo se sám nejlépe modlí. Do-
volme proto Ježíši, aby byl naším učitelem.
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Ježíš řekl svým učedníkům, aby se nemodlili jako farizeové
(Mt 6,5). Ti se modlili v synagógách a na rozích ulic. Je špatné, když
se modlíme na veřejnosti? Ovšemže ne! Ježíš nevytýkal farizeům, že
se modlí na veřejnosti. Káral je za to, že se modlí jen proto, aby je lidé
viděli. Když se modlíme na veřejnosti, to není špatné. Ježíš se také
veřejně modlil. Špatné je, když se modlíme z motivu, aby nás viděli
lidé.

10 Vyhledej v Bibli verše Mt6,5 - 6. Co Bůh udělá pro ty, kdo se modlí
vskrytu?

Existuje mnoho příležitostí, kdy je správné a 'vhodné, aby jeden
člověk mluvil za skupinu lidí ve veřejné modlitbě. Je to snad nej-
obtížnější druh modlitby, protože pozornost je soustředěna na toho,
kdo se modlí. Lidé často více přemýšlejí o člověku, který se modlí, než
o Bohu, ke kterému se modlí. Pro modlícího se člověka tak může
vzniknout velké pokušení, aby dělal to co farizeové - modlil se proto,
aby ho lidé viděli a slyšeli. .

11 Zakroužkuj písmeno před nejlepší odpovědí. Pán vyučoval učední-
ky, aby nebyli jako farizeové, protože ti se modlili
a) veřejně.
b) dlouhé modlitby.
c) proto, aby je lidé viděli.

Ti, kdo umějí vést skupinu lidí opravdu do Boží přítomnosti, jsou
schopni směrovat mysli lidí k Pánu. Jak potřebujeme tento druh
modlitebních vedoucích! Zvláště duchovní by měli tento dar rozvíjet.

Jak se můžeme učit vést veřejné modlitby bez toho, abychom
přemýšleli o sobě nebo o jiných lidech? To se nenaučíme "praxí" na
veřejnosti. Dá se to naučit modlením se v skrytu. Když jsme s Bohem
sami, jeho Duch nás vyučuje, jak vypustit ze své mysli vše kromě Pána.
Pak, když stojíme na veřejnosti, to bude tak, jako bychom se dosud
modlili v soukromí. I když víme, že lidé naslouchají, naše myšlenky se
týkají jenom toho, co říkáme Ježíši. Jsme sami s B~hem uprostřed lidí.
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12 Jak se můžeme učit modlit se na veřejnosti?

Duchem naplnění lidé se často modlí společně. Je to způsob, jak
každý věřící může být spojen s Bohem, i když je ve skupině lidí-oKdyž
se lidé dohromady modlí, je to nádherný zážitek. Mnohokrát při
společných modlitbách budou lidé prožívat přítomnost Ducha Boží-
ho, budou ho chválit a mluvit v jazycích. Pojmem "jazyky" rozumíme
uctívání v Duchu vjazyku, který dává Bůh a kterému můžeme rozumět'
pouze tehdy, je-li vyložen. Je to duchovní dar, o kterém můžeš číst
vlK 14. Je to dar pro věřícího; který má víru na to, aby ho přijal. Při
uctívání je dar jazyků velkou pomocí. Když se to stane, každý je
požehnán a Bůh je oslaven.

Co říci o modlitbě v skrytu?
Ježíš řekl, abychom vešli do své-
ho pokojíku a zavřeli za sebou
dveře. Řekl také, že Otec, který
vidí v skrytu, nám odplatí zjevně
(Mt 6,6). Táto Ježíšova slova se
týkala více stavu mysli než poko-
jíku s dveřmi. Důležité je, že jsme
sami s Bohem. Sám s Bohem mů-
žeš být kdekoli. Někomu se nejlé-
pe modlí, když se prochází v lese.
Jiní dávají přednost prostoru od-
dělenému od jiných. Další jsou
schopni být "sami", i když jsou
ostatní s nimi. Důležité je, že jsme sami s Bohem.

13 Které důležité poznání je skryto v Ježíšových slovech: "Když ty se
modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře" (Mt 6,6)?

Měli bychom si pamatovat, že modlitbaje rozmluva s Bohem. Když
jdeš s někým na návštěvu, je důležité, abyste oba měli příležitost
mluvit. Některé z našich modliteb se vůbec nepodobají společnému
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rozhovoru. Znějí spíše, jako kdybychom Bohu kázali! Takové mod-
litby jsou velmi slabé. Kdo chodí rád na návštěvy s člověkem, který
všechno povídání zastane sám? Ze společnosti takových lidí se rádi co
nejdříve vytratíme. Nejsme nadšeni, když s nimi mluvíme. Stejně tak
Pán si často přeje, aby nám mohl něco říci, ale my mu nedáme
příležitost mluvit! Mnohem důležitější je, abychom my naslouchali
Bohu, než aby Bůh naslouchal nám. Můžeme mu říci něco, co ještě
nezná? Ale my, my se musíme tak mnoho učit - kdybychom jen
naslouchali!

Jak můžeme naslouchat Bo-
hu? Jak k nám Bůh mluví? vý-
borným způsobem, jak Bohu na-
slouchat, je modlit se s Božím
slovem před sebou. Když si pře-
Čteme verš a pak požádáme Bo-
ha, aby nám ukázal, co ten verš
znamená, Bůh nám jeho význam
v naší mysli objasní.

To je Bůh, který k nám mluví.
Duch svatý bude naším učitelem
- uvede nás do veškeré pravdy.
Když nás Duch uvádí do skutečné pravdy, nastává vhodný čas k tomu,
abychom Boha uctívali a děkovali mu za pravdu, kterou nás naučil.
Pak můžeme ve čtení pokračovat tak dlouho, dokud k nám Bůh
nebude skrze své Slovo mluvit ještě jednou. Jaký úžasný způsob
modlitby!

14 Jak můžeme dobře slyšet to, co nám Bůh chce říci, když se modlí-
me?

Pamatuj, co Ježíš řeklo slovech "naprázdno" (Mť 6,7 NS). Bůh
není hluchý. Není lhostejný a nemusíme ho svými prosbami stíhat.
Protože je Bohem lásky, stačí, když své prosby pouze zmíníme a
důvěřujeme mu, že odpoví. Někdy ukazujeme svůj nedostatek víry tím,
že žádáme znovu a znovu, jako kdyby nás Bůh neslyšel hned poprvé.
Jindy jednáme tak, jako kdybychom věřili, že musíme Boha pronásle-
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doval. Bůh je Bohem lásky. Nemá kamenné srdce, ani není sobecký.
Chce nám pomoci!

15 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a) Bůh chce odpovídat na naše modlitby.
b) Bůh na některé naše modlitby neodpovídá, protože je sobecký.
c) Naše modlitby musí být dlouhé.
d) Bůh chce, abychom se modlili s jistotou a v důvěře v něho.

Modli se bez přestání

Cíl 4: Vysvětli, co znamená .modlit se bez piestáni".

Je nám řečeno, abychom se modlili "v každý čas ... za všechny
svaté" (Ef 6,18 NS). V !Te 5,17 čteme: "Neustále se modlete." (NS)
Jak se člověk může modlit neustále? Jak se můžeme modlit pořád?

Je jasné, že modlitba je více než pokleknutí. Je to více než čas
strávený rozjímáním, uctíváním a prosbami. Modlitba by se měla dít
"v každý čas", "neustále" ..Musí tedy být nezbytně způsobem našeho
života či přístupem k němu.

Tohoto přístupu nebo způsobu nemůže být dosaženo bez modlitby
v skrytu, modlitby na veřejnosti a uctívání. Přístup a návyky se v nás
formují tak, že děláme určité věci znovu a znovu. To je také pravda
o modlitbě. Nemůžeš se modlit "neustále", pokud nemáš vytvořen
návyk modlit se.

Náš modlitební život nesmí být měřen délkou stráveného času, ale
kvalitou našich modliteb. Mnohokrát je naše mysl ještě doma, zatímco
tělo je ve sboru. Nebo naše mysl může být v kuchyni, když sehneme
svá kolena k modlitbě. Když se naučíme správně se modlit, budeme
schopni to dělat pořád. To je významem výrazu "modlit se v každý
čas". Dokud nebudeme žít každou hodinu svého každodenního života
podle Božího plánu pro náš život, měli bychom se učit poznávat Boží
vůli z jeho Slova a podřídit se mu v modlitbě a uctívání.

16 Proč není nejlepší měřit modlitbu množstvím stráveného času?
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Ježíš je příkladem toho, jak se modlit. Na modlitbě trávil dlouhé
hodiny. Postil se. Proč? Aby se ujistilo tom, že budou naplněny jeho
vlastní touhy? Aby zajistil vysvobození pro ty, kdo byli v soužení?
Vůbec ne! Jeho modlitby za nemocné byly krátké ajednoduché. Proč?
Protože jeho celý život byl jedinou nepřetržitou modlitbou a uctí-
váním. Protože na modlitbě hledal vůli svého Otce, byl schopen žít
neustále podle ní. Modlil se v každý čas!

17 Proč se Ježíš při uzdravování nemocných nemodlil dlouhé mod-
litby? .

Jak se můžeme modlit podle Boží vůle? Ježíš nás tomu 'učí
v Mt 6,9-13. Řekl: "Vy se modlete takto." (Mt 6,9 NS) Když Ježíš
mluvil o tom, jak se modlit, mluvil o pořadí, ve kterém máme žádat
o věci. Nejprve bychom měli hledat věci nejdůležitější. Všimni si
pořadí proseb v modlitbě, kterou učil své učedníky. Nejprve mluvil
o tvém jménu, tvém království a tvé vůli. Pak se modlil: Dej nám,
odpusť nám, neuveď nás a vysvoboď nás. Jinými slovy, Ježíš řekl, že
když se modlíme, musíme dát prioritu Božímu jménu, Božímu krá-
lovství a Boží vůli. Když svoji modlitbu začneme slovy "dej nám,
odpusť nám, neuveď nás a vysvoboď nás", pak naše prosby jsou
seřazeny ve špatném pořadí. Ježíš to řekl jasně v Mt 6,33: "Hledejte
však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám
bude přidáno." (NS)

18 Priority v modlitbě jsou Boží, Boží

a Boží.

Když se budeme učit modlit se tak, jak tomu vyučoval Ježíš,
budeme se učit žít stejně jako on. Když hledáme nejprve Boží krá-
lovství, budeme se modlit v každý čas!

Pokud je pro nás naše chtění důležitější než Boží vůle, budeme
klopýtat a měřit čas, který jsme na modlitbách strávili. Bůh však nedrží
v ruce hodinky, aby viděl, jak dlouho zůstáváme v modlitebním pokoji.
Bůh chce být Pánem našeho života každou minutu každého dne!
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19 Čtyři věci, které nám Bůh zaslíbil, jestliže budeme nejprve hledat
jeho království, jsou (viz Mt 6,9 -13):

a : o o •• o' ••••••••••••••••••••••••••••• o.

b o •••••••••••••••••••••••••••••• o. o

Co •• o ••••••••••••••• o.' o ••••••••••••••••••••••••••••• o •••••

d o. o ••••

/
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Kontrolní test
Nejdříve si tuto lekci zopakuj a pak si udělej tento test. Své

odpovědi zkontroluj se správnými odpověďmi, které jsou uvedeny
v této učebnici vzadu. Všechny nesprávné odpovědi si projdi znovu.

KRÁ TKÁ ODPOVĚĎ. Doplň odpověď na každou otázku.

1 Proč se agnostikově nemodlí? .

2 Napiš slova verše 114,18, která dávají naději člověku typu "Duchové
zemřelých" .

3 Jaký důkaz Boží existence je viditelný v životě člověka, který přijme
Kristovo učení a uzná Ježíše jako Syna Božího?

4 Napiš žádost učedníků v L 11,1.

5 Proč je modlení na veřejnosti obtížné?

6 Jmenuj tři způsoby, jak Bůh zjevil sám sebe:

a Zjeven ve svém .

b Zjeven ve svém .

c Zjeven ve svém .

7 Modlitba bez přestáníje učit se správně,

abychom mohli správně To znamená, že vždycky

hledáme Boží před svojí vlastní vůlí.
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VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. Ke každé otázce existuje pouze jediná
správná odpověď. Zakroužkuj písmeno před ní:

8 Panteisté by řekli, že
a) Bůh miluje všechny lidi.
b) příroda je Bůh.
c) Bůh je dobrý Bůh.

)

9 Co můžeme dělat pro to, abychom slyšeli Boží hlas?
a) Trávit hodně času tím, že budeme žádat Boha o uspokojení svých

potřeb.
b) Číst často Boží slovo, rozjímat nad ním a žádat Boha o to, aby nám

pomohlsvému Slovu porozumět.
c) Ppakovat znovu a znovu modlitbu Páně.

10 Člověk, který se modlí bez přes tání,
a) je bez přestání v modlitbě na kolenou.
b) neustále přemýšlí o Bohu.
c) neustále hledá nejprve Boží království.

PŘIŘAZENÍ. Přiřaď každý pojem ze sloupce napravo k tomu výroku
ve sloupci nalevo, který jej nejlépe vystihuje.

· , . a Člověk typu "Nechci Boha". 1) ateista

... b Člověk typu "Duchové zemřelých". 2) agnostik

... c Člověk typu "To nemůžerne vědět jistě". 3) panteista

· .. d Člověk typu "Jakýkoli Bůh". 4) egotista

· .. e Člověk typu "Žádný Bůh". 5) odmítající Boha

· .. f Člověk typu "Já jsem Bůh". 6) univezalista

... g Člověk typu "Přírodaje Bůh". 7) animista
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Odpovědi na studijní otázky

10 Zjevně jim odplatí.

1 a) Nevěří, že Bůh existuje.

11 c) Proto, aby je lidé viděli.

2 Protože milují tmu více než světlo.

12 Tím, že se nejprve naučíme, jak se modlit v skrytu.

3 Nemůže odpovídat, milovat, slyšet a vidět (j-akékoli pořadí).

13 že potřebujeme trávil čas sami s Bohem na modlitbě.

4 Své vlastní názory o tom, co je dobré a co je špatné.

14 Modlit se s Božím slovem před sebou, žádat Boha, aby nám pomohl
svému Slovu porozumět.

5 Univerzalisté.

15 Pravdivé výroky jsou a a c.

6 Protože se bojí duchů zemřelých.

16 Protože když jsme na kolenou, neznamená to, že naše mysl se vždy
modlitby účastní.

7 Proroky a apoštoly.

17 Protože Ježíš se modlil bez přestání, žil neustále v Boží vůli.

8 J ežíš Kristus.

18 Jméno, království, vůle.
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9 Potvrzuje to skrze svého Božího Ducha, který se připojí k našemu
duchu.

19 a potrava,
b odpuštění,
c Bůh nedopustí zkoušku nad naše síly,
d Bůh nás zbaví zlého.


