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"Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi." (Mt 6,10 NS)
Pokud se na zemi má stát Boží vůle, musí se .stát Boží vůle nejprve

ve tvém srdci. Jsi ochoten a připraven činit Boží vůli?
Možná namítneš: "Řekni mi, co je Boží vůle, a pak ti povím, zda

jsem ochoten ji činit." To je rozumný požadavek a Boží slovo na něj
odpovídá.

Boží vůle je, abys uvěřil, že Ježíš je Boží Syn a tvůj Spasitel. Řekneš:
"To je přece jednoduché. Věřím tomu. A to je ohledně Boží vůle vše?"

Ne, to není vše. Nyní přichází ta těžší část. Bůh chce, aby všichni
věřící byli jako Ježíš. Namítneš: "Být jako Ježíš! Kdo může být jako
Ježíš?" Ty můžeš! Je to Boží vůle pro tebe. Duch svatý ti pomůže, aby
se tak stalo!

Jak? Prostě přijmi, že všechno, co se ti stane, je pro tvé dobro,
pokud tě to činí podobným Ježíši. To znamená, že starosti mohou být
pro tebe dobré. Jak? Budeš se muset hodně modlit, abys poznal, proč
Bůh dopustil, aby se ti to stalo, že ano?



Osnova lekce
Modlitba za Boží vůli

Modlitba za Boží plán
Modlitba v Duchu

Rozhodnutí pro Boží vůli
Rozhodnutí částečné
Rozhodnutí úplné

Víra a Boží vůle
Některé otázky o modlitbě
Modlitby, které nejsou zodpovězeny
Některé věci, za které se lidi modlí

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• rozvíjet ve svém životě poznání Božího plánu a za pomoci Ducha

svatého tento 'plán naplňovat;
• porozumět rozdílu mezi "částečným" a "úplným" rozhodnutím;
• vysvětlit, jak "částečné" a "úplné" rozhodnutí ovlivňuje tvé uctívání

a tvoji službu Bohu;
• být efektivnější ve svých modlitbách.
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Studijní aktivity
1. Přečti si cíle lekce.
2. Přečti si oddíly Gn 11,1-9 a Sk 2,1. Najdi a srovnej různé druhy

modliteb vzhledem k jejich jednotě a účelu. .
3. Písemně vysvětli, kdy je možné modlit se špatně. Použij k tomu

biblické odkazy Jk 4,3 a Mt 20,20 - 24.
4. Postupně projdi praktickou část lekce, odpovídej na všechny stu-

dijní otázky a otázky kontrolního testu.

Praktická část
MODLITBA ZA BOŽÍ VŮLI

Cíl 1: Uveď dvě části Božího plánu.

Cíl 2: Vysvětli, jak ti modlitba pomůže v tom, abys naplnil svoji část
Božího plánu.

Musíme se modlit za všechno? Má Bůh svůj plán i pro všední věci,
které děláme každodenně? Má ve svém plánu zahrnuto, jaké boty
bychom měli nosit? Kterou cestou bychom měli jít do práce? Nebo co
bychom si měli dát k obědu? Dělá si Bůh starosti o tak malé věci?

Bůh zná každou malou věc, kterou děláme. Dal nám však dobrý
rozum, kterým činíme rozhodnutí. Není nutné modlit se za věci, které
ani nepřekážejí Božímu plánu, ani nenapomáhají jeho naplnění. Jsou
to rozhodnutí, která musíme činit my sami. Měli bychom se ptát:
"Ovlivní toto Boží plán? Posílí to můj život s Bohem?" Proto nám Bůh
dal mozek. Chce, abychom ho používali!

1 Proč není nutné modlit se za některé věci?

Některé "malé" věci však nejsou malé, protože ovlivňují Boží plán.
Když řeknu: "Nechce se mi zrovna dnes modlit, to není žádná "malá"
věc. Když se nemodlím, můj život s Bohem slábne a duchovní růst
ustává. Když ale řeknu: "Nemám zrovna dnes chuť na rybu", to je malá
věc a není nutné se za ni modlit. Snězení nebo nesnězení ryby Boží
plán neovlivní.
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2 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Měli bychom se modlit za všechno, co děláme.
b Bůh ví o všem, co děláme.
c Věci, které ovlivní Boží plán, nejsou malé.
d Bůh se nestará o malé věci, které děláme.

I

Někdy však Bůh zachrání náš život skrze vnitřní pocit, který nás
varuje, abychom někam nechodili nebo něco nedělali. Tento "pocit"
je skutečný hlas Ducha v nás. Takovým vnitřním varováním musíme
věnovat pozornost. Potřebujeme vědět, jak naslouchat Duchu! Vidíš,
i když má Bůh anděly, kteří každého z nás chrání, stejně mu potřebuje-
me naslouchat. Často zjistíme, že bychom se mohli zranit, kdybychom
nenaslouchali Duchu. Boží andělé chrání ty, kteří naslouchají.

O věcech, které neovlivňují Boží království, tedy můžeme činit svá
vlastní rozhodnutí. Vždy bychom však měli naslouchat hlasu Ducha,
abychom nedělali rozhodnutí špatná ..

3 Jak nás Bůh někdy varuje před nebezpečím?

Modlitba za Boží plán
Na tomto místě chceme říci znovu to, co říkáme průběžně celý

tento kurz. Bůh má plán a každý věřící by měl na modlitbě hledat, jak
jej následovat. Předtím, než se začneme modlit za cokoli jiného,
bychom měli o Božím plánu přemýšlet a ptát se sami sebe: "Dělám
dnes to, co Bůh chce, abych dělal? Je moje práce součástí jeho plánu?"

Boží plán není jen pro kazatele. Je pro každého. Je právě tak
důležité, aby prodavač látek věděl, zda následuje Boží plán, jako aby
tu samou informaci znal kazatel evangelia.

4 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Bůh má plán a každý věřící by měl hledat, jak jej následovat.
b Boží plán je jen pro kazatele.
c Farmář by měl znát Boží plán pro svůj život.
d Měli bychom se modlit předtím, než přijmeme nějaké zaměstnání.
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Když ti tedy někdo nabízí zaměstnání, bylo by správné, aby ses modlil
předtím, než je přijmeš. Tvé rozhodnutí by však mělo být založeno na
tom, zda tvé zaměstnání napomůže činění Boží vůle - ne na tom, jak
vysoká bude tvá peněžní odměna. Někteří lidé přijímají zaměstnání
tam, kde není žádný sbor, protože finanční podmínky jsou prostě
výhodnější. Pokud v místě svého nového zaměstnání založíš nový sbor,
pak jsi pravděpodobně v Boží vůli. Pokud však toto zaměstnání při-
jmeš a přestaneš se modlit v domě Božím, pak jednáš špatně. Je lépe
žít s menší výplatou, než mimo Boží vůli.

Jaká je Boží vůle? Objasněme si to znovu. Boží vůle je, aby:
1. všichni lidé uvěřili;
2. všichni věřící byli jako Kristus.
Ježíš dal svým učedníkům Velké poslání. Vzpomeň si na oddíl

Mt 28,19 - 20. Mluvili jsme o něm v 5. lekci. Ježíš k nám v něm mluví
o svojí vůli pro ty, kdo neslyšeli evangelium.

5 Co máme dělat podle Ježíšových slov v Mt 28,19 - 20?

Toto je Ježíšův příkaz a vůle Boží. Všechny ostatní modlitby jsou
ve srovnání s modlitbami za Boží plán "malé". K naplnění Božího
plánu však budeme potřebovat všechny druhy lidí. Budeme potře-
bovat lidi, kteří umějí:

modlit se,
kázat,
pracovat a dávat,
vyučovat,
svědčit svým sousedům,
svědčit lidem v jiných zemích,
budovat a pracovat svýma rukama,
utěšit druhé v nesnázích.
Existuje tolik druhů lidí, kteří jsou potřební při naplňování Božího

plánu. Každý věřící by se měl modlit za poznání toho, co Bůh chce,
aby dělal. Také bychom se měli modlit, aby se i ostatní odevzdali práci
na naplňování Božího plánu.
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6 Jmenuj. sedm druhů lidí, kteří jsou potřeba při naplňování Božího
plánu.

Modlitba v Duchu
Jak můžeme vědět, jak se modlit? Jak se můžeme modlit za spasení

lidí a za to, aby se věřící stále více podobali Kristu, když naše vlastní
rodiny mají tak velké potřeby? Potřebujeme krmit děti, stavět domy,
platit účty, kupovat oblečení, získávat znalosti a plánovat do bu-
doucna. Je vůbec možné, abychom se soustředili více na Boží plán než
na výše zmíněné věci?

Odpověď zní: "Ano, je to možné, ale potřebuješ k tomu pomoc!"
Když Ježíš odcházel do nebe, řekl, že sešle Ducha svatého. Jedním ze
slov označujících Ducha svatého je ,.,paraklétos", což znamená "ten,
který je povolán k tomu, aby pomohl". To je přesně ta pomoc, kterou
potřebujeme! Potřebujeme, aby nám někdo pomohl dělat tu správnou
věc. Potřebujeme, aby nám někdo pomohl dát nejpřednější věci na
první místo. Potřebujeme, aby nás někdo učil, jak se modlit, a to je
přesně to, k čemu byl Ježíšem seslán Duch svatý!

7 Slovo "paraklétos" označuje
a) Ježíše Krista.
b) bílou holubici.
c) apoštola Pavla.
d) Ducha svatého.

Potřebujeme Ducha svatého. Víš proč? Duch svatý nám pomáhá,
abychom se modlili za správné věci. Naslouchej tomu, co říká Bible
v oddíle Ř 8,26 - 27: "A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší
slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit." (NS) Pře-
mýšlej o tom! To je zajímavý výrok! "Sám ten Duch se za nás přimlouvá
vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který zkoumá srdce [Bůh],
ví, jaké je myšlení Ducha, totiž že se podle Boha (podle Boží vůle
- doslovný překlad z angličtiny) přimlouvá za svaté." (NS)
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8 Proč potřebujeme, aby nám Duch svatý při modlitbě pomohl?

Chvála Bohu! Nyní tedy máme někoho, kdo se za nás modlí "podle
Boží vůle". To je přesně to, co potřebujeme! Duch se nebude modlit
za sobecké věci. Duch se bude modlit za to,

1. aby všichni lidé uvěřili,
2. aby všichni věřící byli jako Ježíš.
Potřebujeme se podřídit Duchu svatému a nechat ho modlit se za

nás a skrze nás. Pak se Duch svatý bude skrze nás modlit v neznámém
jazyce. Bude se modlit podle Boží vůle. Někdy víme, že zrovna ne-
jednáme jako Ježíš, a modlíme se, abychom byli jako on. Duch svatý
nám pomůže, protože modlitba podle Boží vůle je jeho práce.

9 Jmenuj jeden ze způsobů, jak se za nás Duch svatý modlí.

Když se však budeme modlit za své vlastní věci, nernůžeme očeká-
vat, že se za nás Duch svatý bude modlit. To platí pouze pro věci
týkající se Božího plánu. Pokud se modlíme za peníze na Boží dílo,
Duch nám pomůže. Pokud se modlíme za auto pro pomoc při Božím
díle, Duch nám také pomůže. Pokud se však modlíme sobecky, pak
budeme muset všechno modlení zastat sami, protože práce Ducha je
modlit se podle Boží vůle!
ROZHODNUTÍ PRO BOŽÍ vůLI

Cíl 3: Definuj .částečné" a .úplné" rozhodnutí. \

Neexistuje pro nás šťastnější místo než uprostřed Boží vůle. Kdo
jsou nešťastní lidé? Kdo jsou ti věční nespokojenci? Kdo jsou ti,jejichž
životy jsou prázdné a bezvýznamné? Kdo to je? Lidé, kteří nečiní Boží
vůli.

Nejnešťastnější lidé na světě jsou ti, kdo si myslí, že štěstí je to,
když mají vše, co chtějí, a jdou si svou vlastní cestou. V jakých
klamných iluzích žijí! Jsou to ti, kdo mají nejvíce světského zboží, ale
nejmenší radost!
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Vidíš, štěstí nernůžeme měřit podle hlasitosti lidského smíchu, ani
podle počtu věcí, které člověk vlastní. Život není tvořen věcmi, které
vlastníme. Šťastný život je ten, v němž je na prvním místě hledána Boží
vůle a Boží království!

10 Kde je pro věřícího nejšťastnější místo?

Rozhodnutí částečné
Promluvme si nyní o několika důležitých věcech týkajících se toho,

jak se modlit. Někteří lidé říkají: "Budu činit tvoji vůli, jestliže" a pak
vyjmenují seznam podmínek. Řeknou: "Půjdu - pokud je tam dům
k bydlení." Nebo uvedou jinou podmínku: "Půjdu - pokud má matka
půjde se mnou." "Půjdu - pokud zůstanu poblíž svého domu a
zahrady."

Bratře! Sestro! Tato rozhodnutí jsou "částečná"! Výše zmínění
lidé řekli "ano", a pak přidali slovo "pokud". Ježíšovo Velké poslání
nebude nikdy naplněno lidmi, kteří říkají "pokud". Bude vykonáno
lidmi, jejichž slova jsou: "Zde jsem, Pane, pošli mě" - bez žádných
přidaných podmínek!

11 Proč nemohou Velkého poslání uposlechnout lidé, kteří se roz-
hodlijen částečně? .

Ve verši Ž 78,41 jsou o Bohu řečeny dvě věci, které se zdají
nemožné. Tento verš zní: "Zas a zas pokoušeli Boha, činili výčitky
Svatému Izraele (omezovali Svatého Izraele - doslovný překlad
z angličtiny)." Oni tedy:

1. pokoušeli Boha,
2. omezovali Boha.
Může být Bůh pokoušen? Může být Bůh omezován? Stojíme před

pravdou, která vhání do našich srdcí strach, protože říká, že člověk
může pokoušet a omezovat Boha! Jak může být omezován všemohou-
cí Bůh?



98 MODLITBA A ucrřv ÁNÍ

Bůh by nemohl být omezován, pokud by k tomu nedal souhlas. To
ale Bůh udělal. Zahrnul do svého plánu člověka. Říká: "Chci uzdra-
vovat, ale omezím sám sebe na lidskou víru." Také může říci: "Chci
tohoto člověka povolat do služby, ale omezím sám sebe na jeho ochotu
jít. "

Jaká zajímavá myšlenka! To znamená, že i když Bůh chce něco
dělat, nemůže to být vykonáno, dokud Bůh nenajde člověka, který
chce činit jeho vůli!

12 Přečti si verš Ž 78,41 a uveď dva způsoby, jak Izraelité bránili Bohu
v jeho díle.

Můžeme omezovat Boha ve spasení. Boží vůlí není, aby někdo
zahynul, přesto však hynou mnozí. Proč? Protože uepodřídili svoji vůli
vůli Boží.

Toto také platí o nemoci. Boží vůlí je, aby nemocní byli uzdraveni.
Přesto však mnozí zůstávají nemocni, i když Boží vůle pro ně je
uzdravit je. Proč? Protože neměli víru k uzdravení, která by odpo-
vídala Boží vůli. Proto zůstali nemocni. Mohli sice být uzdraveni, ale
neměli víru na to, že by se to mohlo stát. Bůh je omezován, protože
oni tomu nevěří!

Nevíme, proč se Bůh rozhodl zrovna pro tento způsob činění svého
plánu, ale je to prostě tak. Přemýšlej o tom! Vidíš, jak je důležitá víra
a lidská vůle!

Bůh chce, aby byli spaseni všichni lidé. Všichni lidé však spaseni
nebudou, protože nepodřídili svoji vůli vůli Boží.

Bůh chce, aby všichni lidé byli jako Ježíš, ale všichni lidé jako Ježíš
nebudou. Proč? Protože nejsou ochotni se pokořit. Bůh je tak omezo-
ván a oni zůstanou neproměněni do Kristovy podoby.

13 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Boží vůlí je uzdravení nemocných lidí.
b Můžeme Boha omezovat.
c Potřebujeme podřídit svoji vůli vůli Boží.
d Všichni lidé budou spaseni.
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Rozhodnutí úplné
V příběhu o babylónské věži (Gn 11,1- 9) se vypráví, že všichni

lidé byli na jednom místě a mluvili jedním jazykem. Sjednotili se ve
vzpouře proti Bohu. Byli jednotni a učinili rozhodnutí, ale byla to
jednota lidí bez Boha a rozhodnutí ke vzpouře. Co se stalo? Bůh zmátl
jejich řeč a museli vzdát stavbu věže.

14 čti oddíl Gn 11,1- 9. Uveď důvod, proč Bůh zmátl řeč lidí.

JEDNOTA ČLOVĚKA BEZ
BOHA

JEDNOTA BOHA A
ČLOVĚKA

Ve Sk 2,1- 4 čteme, jak prvotní křesťané byli všichni shromážděni
na jednom místě a uctívali Boha. Najednou se ozval zvuk podobný
silnému větru, všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit
v jazycích. To byla jednota Boha a člověka. Jaká úžasná jednota to
byla!

Když lidská vůle souhlasí s vůlí Boží, dějí se zázraky! Nemocní
mohou být uzdraveni, slepí mohou vidět, chromí mohou chodit. Proč?
Protože Boží plán funguje. Bůl: a člověk zase společně žijí a mluví!

To je účelem modlitby a uctívání. Uctívání je rozmlouvání s Bohem
ve chval ách a díkůvzdání. Když uctíváme, Bůh sestupuje a naše srdce
bijí společně! Když je naše srdce v jednotě se srdcem Božím, může se
stát cokoli! Chvála Bohu!
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15 Co je účelem modlitby a uctívání?

Úplné rozhodnuti je dokonalé spojení dvou vůlí, vůle Boží a vůle
člověka. Nemůžeme žádat Boha, aby svou vůli přizpůsobil naší. Musí-
me jeho vůli najít a následovat ji. Když to budeme dělat, Velké poslání
bude naplněno a svět uslyší dobrou zprávu o Ježíši!
VÍRA A BOŽÍ VŮLE

Cíl 4: Vyjmenuj tři kategorie věcí, za které se lidé modlí, a vysvětli, jak
se za ně modlit.

Nyní shrneme sekci o prioritě uctívání. Uctívání má co dělat
s věcmi, kterými se zabývá Bůh. Věci, kterými se zabývá Bůh, musí mít
vždy v našich modlitbách prioritu. Ne, že by Bohu nezáleželo najiných
věcech, které potřebujeme, Bohu na nich záleží. Dá nám je však jen
tehdy, když se budeme starat především o Boží království a o věci,
které Bůh od nás požaduje (Mt 6,33).
Některé otázky o modlitbě

V současné době můžeš mnoho slyšet o moci víry. Říká se, že víra
činí všechny věci možné. Následující výroky jsou citací Ježíšových a
Pavlových slov: "U Boha je možné všechno." (Mt 19,26 NS) "Amen,
pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře,
,Přejdi odsud tam', a přejde; a nic vám nebude nemožné." (Mt 17,20
NS) "Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu." (Fp 4,19 NS) "Požádejte,
oč chcete, a stane se vám." (J 15,7 NS)

Jsou tyto oddíly Písma neomezená zaslíbení bez jakýchkoli při-
daných "pokud"? Mohou žádat i bohatí, kteří nemají žádnou nouzi?
Můžeme vyčítat nemocným nedostatek víry? Je špatné, když ke svým
modlitbám přidáme slova "pokud je to tvá vůle"?

Jestliže se chceme správně modlit, musíme na tyto otázky' odpo-
vědět.
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16 Přiřaď výrok (vlevo) ke správné biblické citaci (vpravo).
· .. a "Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu." 1) J 15,7
· .. b "Požádejte, oč chcete, a stane se vám." 2) Mt 19,26
· .. c "Budete-li mít víru jako zrnko hořčice, 3) Fp 4,19

nic vám nebude nemožné."
· .. d"U Bohaje možné všechno." 4) Mt 17,20

Uvažujme nyní nad výše uvedenými verši. Neexistují nějaké pod-
mínky, za kterých by tyto výroky byly pravdivé? Myslíme si, že existují.
Každý z těchto veršů má konkrétní požadavek. Úkolem věřícího je,
aby poslouchal Boží přikázání, věřil, nesobecky dával a znal Boží slovo
- to je strana zaslíbení, která je na něm. Pamatuj také, že Bůh
neodpoví na modlitbu, která by zranila jiné Boží dítě.

17 Jmenuj některé podmínky, jejichž splnění otvírá cestu Bohu k to-
mu, aby odpověděl na naše modlitby.

Prozkoumej verš: "Požádejte, oč chcete, a stane se vám." (J 15,7)
Je to zaslíbení, jehož platnost je neomezená? Je to pozvání k tomu,
abychom žádali a dostávali vše, co si jen můžeme přát? Je to bez-
podmínečné zaslíbení (bez "pokud")? Myslíme si, že není.

Kdyby tomu tak bylo, mohli bychom každý den žádat o to, aby se
náš dům uklidil sám od sebe. Mohli bychom žádat, aby každý člověk
na světě byl bohatý. Aby nikdo z naší rodiny nezemřel. "Neomezený"
nárok na toto zaslíbení by tedy znamenal, že všechny tyto věci by se
staly, kdybychom na to měli dost víry!

Asi bys řekl: "Nebuď hloupý! Bůh neodpovídá na tento druh
modliteb." Souhlasíme s tím. Bůh na tento druh modliteb neodpoví.
Přiznat si, že Bůh na tento druh modliteb neodpoví, však znamená
přiznat, že zaslíbení "nic vám nebude nernožné" je zaslíbení s omeze-
ním. Existují některé věci, za něž bychom se neměli modlit!
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18 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Existují modlitby, které bychom se neměli modlit.
b Některá Boží zaslíbení mají podmínky.
c Bůh zaslíbil, že nám dá vše, co chceme.
d Zaslíbení ve verši J 15,7 je zaslíbení s omezením.

Nyní se věnujme Pavlovu zaslíbení ve Fp 4,19: "Můj Bůh naplní
všechnu vaši potřebu." (NS) Je to úžasné zaslíbení, ale je limitováno
slovem "potřeba". Často je velký rozdíl mezi tím, co člověk chce, a
tím, co potřebuje.

Kdo by nechtěl mít nákladně zařízený domov? Kdo by nechtěl mít
, hodně peněz? Kdo by nechtěl mít zdravé tělo? Kdo by nechtěl mít

úspěch a slávu? Kdo by nechtěl být pohledný či krásný?
Můžeme Pavlova slova použít k tomu, aby ospravedlnila žádání

o tyto věci? Myslím, že ne. Bůh zaslíbil naplnit naše potřeby; naše·
představa toho, co potřebujeme, se však nemusí shodovat s Božím
pohledem na naše potřeby. Můžeme o ně v modlitbě žádat, ale pak
musíme důvěřovat Bohu. Bůh ví, co je pro nás dobré. Proto k naší
modlitbě přidáme slova "pokud je to tvá vůle".

"Požádejte, oč chcete, a stane se vám," (J 15,7 NS) je další úžasné
zaslíbení, Má však také omezení. Zaslíbení začíná slovy: "Zůstanete-li
ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás ... " Podmínky!

19 Které podmínky jsou přidány k zaslíbení ve verši J 15,7?

Modlitby, které nejsou zodpovězeny
Podívejme se nyní na dva muže víry, kteří "žádali, oč chtěli", ale

nebylo jim to splněno. Ježíš se modlil: "Otče, chceš-li, přenes ode mne
tento kalich." (L 22,42 NS) Může snad někdo říci, že Ježíšovi chyběla
víra? Proč tedy od něj Bůh neodňal kalich utrpení? Proto, že Boží vůlí
bylo spasit lidi skrze smrt svého Syna na kříži. Byla Ježíšova víra slabá
proto, že celé jeho bytí volalo proti kletbě "stát se hříchem za nás"? .
Nikoli! Ježíš se ani nemýlil, ani nebyl slabý. Ve skutečnosti byl silný,
protože svoji vlastní vůli podřídil vůli Otce. Jako syn člověka nechtěl
trpět a zemřít. Jako Syn Boží nechtěl spáchat hřích. Ale Ježíš pře-
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devším chtěl činit vůli svého Otce. To bylo tím úspěchem jeho doko-
nalých modliteb. Také se můžeme naučit být úspěšní v modlitbách!

Přirozeně bychom radši byli bohatí než chudí.
Přirozeně bychom radši byli zdraví než nemocní.
Přirozeně bychom radši zůstali doma, než šli daleko do světa.
Přirozeně bychom radši žili než zemřeli.
Jako pro děti Boží je však pro nás nejlepší na prvním místě činit

vůli Boží! Proto můžeme říci společně s Ježíšem: "Avšak ne má vůle,
nýbrž tvá se staň."

20 V čem spočíval úspěch Ježíšových modliteb?

Pavel byl mužem víry. Přesto však některé jeho modlitby nebyly
vyslyšeny. Trápily ho bolestivé zdravotní potíže. Modlil se, aby je Bůh
odstranil. Který muž víry byl tenkrát větší než Pavel? Zaslíbení "žádej,
o co chceš" platilo pro Pavla stejně jako pro nás. Modlil se tedy.
Třikrát. A třikrát mu Bůh odpověděl: Stačí ti má milost, neboť má moc
se dokonává ve slabosti." (2K 12,9 NS)

21 Jmenuj dva lidi víry, kteří se modlili, ale jejich modlitby nebyly
vyslyšeny tak, jak chtěli.

Všechny tyto příklady dokazují jednu věc. Každá modlitba, kterou
se modlíme, každé zaslíbení, které si nárokujeme, by mělo být podle
Boží vůle. Jakákoli modlitba proti Boží vůli, nebo proti ní působící,
není pro Boha přijatelná. Tento druh modliteb je zneužití Božích
zaslíbení. Prioritou naší modlitby musí vždy být "staň se tvá vůle jako
v nebi, tak i na zemi".

To znamená, že znalost Boží vůle je nejvýše důležitá. Víme, že dvě
věci jsou vždy Boží vůlí. Když se za ně modlíme, nemusíme již přidávat
slova "pokud je to tvá vůle". Jsou to:

1. Buď posvěceno tvé jméno.
2. Přijď tvé království.
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Víme, že je špatné modlit se za cokoli, co je proti těmto dvěma
věcem podle Boží vůle. Jinými slovy: Výrok "požádej mě o cokoli
v mém jménu" se nemůže použít k žádostem o osobní slávu. Nemohu
žádat o to, aby bylo oslaveno mé vlastní jméno a zároveň poctivě hledat
slávu jména Božího.

22 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Boží vůlí je, aby jeho jméno bylo posvěceno.
b Je správné, když se modlíme za osobní slávu.
c Když se modlíme, je důležité, abychom znali Boží vůli.
d Měli bychom se modlit podle Boží vůle.

Znovu opakujeme, Boží vůlí je, aby všichni lidé byli spaseni a stali
se občany Božího království. Boží vůlí také je, aby všichni občané jeho
království byli proměněni do podoby Božího Syna. Modlitba, která
působí proti Božímu plánu, nemůže být typu "věříš-li, obdržíš vše, oč
žádáš". Tato zaslíbení nejsou bezpodmínečná. Musíme se je modlit
podle Boží vůle.

Jak bychom se tedy měli modlit? "Prosím, ať je Jan spasen."
Nemusíme už dodávat "pokud je to tvá vůle", protože víme, že Boží
vůlí je, aby byli spaseni všichni lidé. Samozřejmě, že Jan může Boží
vůli odmítnout. Aby byl člověk spasen, musí s Boží vůlí souhlasit.

"Prosím, učiň, ať jsem jako Ježíš." Nemusíme už dodávat "pokud
je to tvá vůle", protože víme, že Bůh chce, aby jeho děti byly jako jeho
Syn. Ježíšova touha činit Boží vůli ho vedla skrze utrpení a zapření
sebe sama. Dovedla ho na kříž. Chceme opravdu být jako Ježíš? Jsme
ochotni čelit kříži, abychom mohli být jako Kristus? "Stal se kvůli vám
chudým, abyste vyjeho chudobou zbohatli." (2K8,9 NS) Jsme ochotni
být chudí kvůli těm, kdo ještě nepoznali "bohatství" Kristova spasení?
Jsme ochotni zapřít sami sebe, opustit otce a matku kvůli tomu, aby
se stala Boží vůle?

23 Čím musel Ježíš projít, když činil Boží vůli?

"Nemáte, protože nežádáte." To jsou Ježíšova.slova. Pak ještě
dodává: "Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to
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vynaložili na své rozkoše." (Jk 4,3 NS) Jak to zapadá dohromady
s "požádejte, oč chcete, a stane se vám"? Zapadá to dohromady pouze
tehdy, pokud se naše vůle podřídí vůli Boží. Neočekávej však odpovědi
na sobecké modlitby. Neočekávej odpovědi na modlitby, které nectí
Boží jméno. Naše modlitba musí být ve shodě s Boží vůlí, jinak na ni
Bůh nemůže odpovědět.
Některé věci, za které se lidi modlí

Co to znamená ve vztahu k žádání o mnoho věcí, které chceme?
Je špatné žádat o hezké věci? Nevyzval nás snad Bůh k tomu? Můžeme
říci, že věci, za něž se lidé modlí, spadají do třech kategorií:
1. Věci, o které nemáme právo žádat, protože víme, že nejsou Boží

vůlí.
2. Věci, o kterých si nejsme jisti, a když se za ně modlíme, měli bychom

přidat slova "pokudje to tvá vůle".
3. Věci, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou Boží vůlí, a proto k modlitbě

za ně nemusíme dodávat slova "pokud je to tvá vůle".
Věci jako sobecký život, tělesné požitky a vlastní sláva patří do

první kategorie. Jsou zakázané, Nemusíme se obtěžovat modlitbou za
ně. Víme, že jsou proti Boží vůli.

V druhé skupině jsou věci, o nichž si nejsme jisti, a proto bychom
se za ně měli modlit se slovy "pokud je to tvá vůle". Úspěch v obcho-
dování, pohodlný život, dobré jméno, krásná manželka ... tyto věci jsou
předměty víry jen tehdy, jsou-li ve shodě s Boží vůlí. Je potřeba,
abychom se za ně modlili, a pak abychom byli ochotni přijmout Boží
odpověď.

Třetí skupina se týká věcí, o nichž Bůh již prohlásil, že jsou jeho
vůle. U vedli jsme, že Boží vůlí vždy je, aby bylo ctěno jeho jméno a aby
přišlo jeho království. Boží vůlí také je, aby nikdo nezahynul a aby byli
všichni spaseni. Kdykoli se modlíme za spasení ztracených, není nutné
dodávat "pokudje to tvá vůle".

25 Za které tři kategorie věcí se lidé modlí?

A co uzdravení a vysvobození? Je to Boží vůle? Patří do druhé
nebo do třetí skupiny? Věříme tomu, že patří do druhé skupiny, a
modlitby za uzdravení a vysvobození by tedy měly být doplněny slovy
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"pokud je to tvá vůle". Proč? Protože ztracené nemůžerne zasáhnout
bez utrpení a oběti. To, abychom se stali podobnými Kristu, je někdy
možné jen skrze trpělivost a pokoru, které jsou zapotřebí v období
nemoci. Boží království a Boží sláva jsou důležitější než naše chtění,
naše sláva či naše pohodlí. V našem životě existují období, kdy nernů-
žeme mít obojí.

Boží uzdravení a vysvobození tedy nemusí být vždy Boží vůle.
Dobrým příkladem je jedenáctá kapitola listu Židům. Polovina mužů
víry byla vysvobozena.polovina ne. Ti, kteří vysvobozeni nebyli, neměli
méně víry než ti druzí.

Zmínili jsme Pavla. Pavel od své bolesti osvobozen nebyl. Tím, že
se podřídil Boží vůli, byla Boží moc silná, protože Pavel byl slabý.

Zmínili jsme Ježíše. Nebyl osvobozen od kříže. Tím, že se podřídil
Boží vůli, však umožnil všem lidem spasení.

Prosím, nerozuměj tomu špatně. Bůh uzdravuje a vysvobozuje.
"Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni." (lz 53,5)
Ježíš uzdravil ty, kdo k němu přišli. Uzdravil chromého a slepého
muže. Daniel byl vysvobozen z jámy se lvy. Tři židovští mládenci byli
vysvobozeni z ohně. Je správné modlit se za tyto věci. Poukazujeme
jen na to, že nejprve v těchto záležitostech musíme hledat Boží vůli.
Boží sláva a Boží království jsou mnohem důležitější než naše pohodlí
a naše chtění. Musíme být vždy připraveni na kříž zapření sebe sama,
který lemuje cestu následování Ježíše.

26 Čti verš Iz 53,5 a uveď, co pro nás Ježíš vykonal tím, že se nechal
trestat a bít. .

Zakončeme tuto lekci výro-
kem, že úplná radost a spoko-
jenost mohou být nalezeny jen
uprostřed Boží vůle. Člověk na-
cházející se uprostřed Boží vůle
bude v utrpení zpívat. Člověk na-
cházející se uprotřed Boží vůle
se bude modlit "Otče, odpusť
jim", když bude \viset na kříži.

TVÉ KRÁLOVSTVÍ

TVÉ JMÉNO

TVÁ VŮLE
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Pavel byl uprostřed Boží vůle, když řekl: "Můj Bůh naplní všechnu
vaši potřebu." (Fp 4,19 NS) Byl při tom v řetězech v římském vězení.
Jan byl uprotřed Boží vůle, když napsal: "Milovaný, modlím se, abys
ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše." (3J 2)
Nacházel se na osamělém ostrově Patmos, kde ho hlad, nenávist lidí
a chudoba nemohly oloupit o bohatství slávy v Kristu Ježíši. Požehna-
ný je člověk, který se naučil modlit: "Buď posvěceno tvé jméno ... přijď
tvé království ... staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi!"

27 Co můžeme najít uprostřed Boží vůle?
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Kontrolní test

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Jmenuj dvě hlavní věci, které jsou Boží vůlí.
-,

2 Jak se za nás modlí Duch?

3 Jak může být Bůh omezován v odpovídání na naše modlitby?

4 Napiš dva příklady toho, jak může být omezeno naplňováni Božího
plánu.

5 Přečti si oddíl Sk 2,1-4. Uveď, co se stalo, když se lidé společně
modlili.

6 Co se stane, když se při modlitbě vůle člověka shoduje s vůlí Boží?

7 Jmenuj tři kategorie věcí, za něž se lidé modlí.
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Odpovědi na studijní otázky

14 Protože se bez Boha sjednotili ke vzpouře.

LBůh nám dal dobrý rozum k tomu, abychom činili rozhodnutí
o věcech, které ani nepřekážejí, ani nenapomáhají Božímu plánu.

15 Rozmluva s Bohem ve chvalách a díkůvzdání.

2 Pravdivé výroky jsou bac.

16 a 3) Fp 4,19
bl) J 15,7
c 4) Mt 17,20
d 2) Mt 19,26.

3 Vnitřním pocitem - vnitřním hlasem Ducha.

17 Poslouchat jeho přikázání, věřit, nesobecky dávat, znát Boží slovo.

4 Pravdivé výroky jsou a, cad.

18 Pravdivé výroky jsou a, b a d.

5 Jít k národům, činit z nich učedníky, křtít je, vyučovat je.

19 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás.

6 Ti, kteří se modlí, káží, pracují, dávají, budují, utěšují, vydávají
svědectví.

20 Chtěl činit vůli svého Otce.

7 d) Ducha svatého.

21 Ježíš, Pavel.

8 Protože nevíme, jak bychom se měli správně modlit.
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22 Pravdivé výroky jsou a, cad.

9 V neznámých jazycích, vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.

23 Utrpením a zapíráním sebe sama.

10 Uprostřed Boží vůle.

24 Žádají věci, které budou sloužit jejich vlastnímu potěšení.

11 Protože ho poslechnou jen tehdy, pokud jsou splněny jejich pod-
mínky.

25.za věci, které jsou v protikladu k Boží vůli; za věci, které mohou,
ale nemusí být podle Boží vůle; za věci, které jsou zřetelně Boží vůlí.

12 Pokoušeli a omezovali Boha (doslovný překlad z angličtiny).

26 Máme pokoj, jsme uzdraveni.

13 Pravdivé výroky jsou a, bac.

27 Úplnou radost a spokojenost.
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