
10. lekce

BEZPEČí

,,Ale vysvobod' nás od toho Zlého." (Mt 6,13 NS)
Ďábel je skutečný. Obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.

Přicházív oděvu beránka. Je vládcem duchovních mocností ve vesmí-
ru. Je otcem zla.

Ďábel se usilovně snaží o to, aby věřící odradil. Uspěl by, kdyby
. Pán nevybudoval okolo Božího lidu "zed'''. Bůh ví, že bez testů a

zkoušek duchovně nerosteme. Proto Bůh čas od času zeď odstraní.
Dovolí, aby nás satan obtěžoval. Je to pro naše dobro, ale my toto
dobro můžeme poznat pouze skrze modlitbu a uctívání. První otázka,
kterou bychom měli Bohu položit, když se ocitneme v nesnázích, je:
"Bože, co mě tím chceš naučit?"

Potíže mohou pracovat pro nás. "To naše nynější lehké soužení
nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy." (2K 4,17 NS)
Dovolme si tedy dostat se do nesnází! A vytěžme z toho tolik dobrého,
co jen lze!
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Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• vysvětlit, jaká je souvislost mezi modlitbou, láskou a vysvobozením;
• popsat, jak skrze modlitbu a uctívání přijímáme pocit bezpečí;
• shrnout modlitbu, které nás Ježíš učil v oddíle Mt 6,9 -13.

Studijní aktivity
1.Postupně projdi praktickou část lekce. Zapiš si odpovědi na studijní

otázky a na otázky kontrolního testu.
2. Nauč se zpaměti verš 11 4,18.
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3. Modli se pomalu modlitbu uvedenou v oddíle Mt 6,9 - 13 a snaž se
vzpomenout si na význam každé věty podle toho, jak ses ji učil.

4. Znovu si projdi otázky kontrolních testů z lekcí 7 až 10.

Praktická část
ZDROJ VYSVOBOZENÍ
Cíl 1: Vysvětli, proč je Boží láska důležitá pro ty, kdo věří v duchy

zemřelých.

Dostali jsme se k závěrečné lekci této knihy. Budeme mluvit
o věcech, které se dotýkají života každého z nás. Budeme mluvit
o potížích, které k nám přichází zvenčí. Budeme mluvit o zlých du-
chovních mocnostech, o nemocech, povodních a hladomoru. Budeme
také mluvit o ochraně před těmito věcmi a o vysvobození z nich.
Chvála Pánu!

Jedna věc k zapamatování je tato: Ďábel nás nemůže trápit, dokud
mu to Bůh nedovolí. Pokud mu to Bůh dovolí, musí tím sledovat nějaký
účel. Musí existovat něco, čemu nás chce naučit. Takže, ještě jednou,
měli bychom na prvním místě hledat Boží království, pokud se chceme
naučit, co dobrého pro království může vzejít z věcí, které se nám dějí.
Když se tedy modlíme za vysvobození, budeme se modlit podle Boží
vůle. Dobře to vidíme v následující ilustraci:

JKRÁLovsrví

VĚcrŘIDANÁ VĚc HLEDANÁ

1 Vysvětli výše uvedenou ilustraci.

Ujistěme se o tom, že se nesnažíme použít Boha k tomu, abychom
získali své vysvobození. Bůh musí být vždy hlavním předmětem našeho
hledání. Nesmíme dělat toto:



BEZPEČí 159

~I. VYSVOBOZENÍ

2 Vysvětli výše uvedenou ilustraci.

Moc modlitby
Důležitost modlitby je známa těm, kdo věří v neviditelný svět

duchovních bytostí. Tento svět je velmi skutečný pro ty, kdo znají moc
satana a jeho zlých duchů. Ježíš znal pravdu o zlých duchovních
mocnostech. Věděl, že existují. Věděl, že mučí lidi, kteří nejsou
chráněni Bohem. Pán vyhnal mnoho démonů. Báli se ho, protože
věděli, že jeho moc je větší než satanova.

Chvála Bohu za to, že máme Ježíšovu moc! Jeto moc, které se
démoni bojí! Nebudou se bát nás, ale budou se bát toho, který je v nás.
"Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě." (H 4,4 NS)

3 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Ježíš znal pravdu o zlých duchovních mocnostech.
b Démoni se Ježíše nebáli.
c Nemáme moc nad démony.
d Satanova moc je větší než moc nás samotných.

Když chceme mít nad démony stejnou moc jako Ježíš, musí nám
v našich životech jít především o Boží království, o to, aby naše vůle
byla totožná s vůli Boží. Boží Duch může pracovat skrze nás jen tehdy,
když naše vůle odpovídá vůli Boží. Znovu musíme zdůraznit potřebu
modlitby a uctívání. Musíme s Bohem mluvit často, když chceme
vědět, jak používat jeho moc. •
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Moc lásky

Když mluvíme o démonech a o vysvobození z jejich moci, musíme
také mluvit o moci lásky. Myslíme tím konkrétně naši lásku k Bohu.
Znovu na tomto místě zdůrazňujeme potřebu uctívání, chceme-li, aby
naše láska k Bohu rostla.

11 4,18 je úžasný verš. Pojednává o moci lásky. Říká se v něm:
"V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání." (NS)

Jaký obrázek musí skýtat ti, kdo věří v neviditelný svět duchů, ale
neznají Boží moc! Strachje pro ně králem. Strachje za vším, co dělají.
Ze strachu si ustanovují mnoho pravidel: Nechoď po cestě, přes
kterou přeběhla černá kočka. Nejez jídlo připravené ženou v době
jejích ženských problémů. Nevkroč pod žebřík. Nepoužívej své jméno
z dětství. Nežij v domě, který nebyl vysvěcen medicínou, proti zlým
duchům. Do určitého data nesázej své plodiny. Nepracuj za úplňku.
Nedělej to a to a to a to. Každý kmen a každý národ má své vlastní
"nedělej", a všechna pocházejí ze strachu. Strach z duchů, strach ze
smrti!

4 Proč si lidé ustanovují mnoho pravidel?

"Strach působí muka." (11 4,18 NS) Strach! Jak hrozný musí být
život v neustálém strachu. Tito lidé se bojí, že možná dokonce zemřou!
Hledají amulety a kouzla k tomu, aby zlomili moc zlých duchů. Hledají
něco, co by je mohlo vysvobodit z věcí, kterých se bojí. Můžeme to
ilustrovat takto:
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5 Co znamená výrok "Strach působí muka"?

" .

Vše, co jsme řekli, se nevztahuje jen na nevzdělanou část lidské
populace. Mnohé z toho se týká vzdělaných lidí s vysokým postavením.
Strach se nezabydluje jen u chudých a negramotných. Strach navštěvu-
je úřady vlády, chodí do královských paláců, brázdí na lodích oceány.
Strach je všude - všude tam, kde lidé neznají moc lásky!

Čeho bychom se měli bát? Odpověď hledejme u apoštola Jana.
Řekl: "V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání." (11 4,18)

6 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Jen nevzdělaní lidé se bojí.
b Král se nikdy nebojí.
c Strach můžeme najít kdekoli.
d Dokonalá láska strach zahání.

Čím více milujeme Boha, tím méně se bojíme. Čím méně milujeme
Boha, tím více se bojíme! Nauč se milovat Boha a strach uteče. Láska
jej vyžene! Nyní znovu můžeš vidět důležitost modlitby a uctívání.
Skrze modlitbu a uctívaní se učíme znát a milovat Boha! Když tedy
přijmeme Boží lásku, naše ilustrace vypadá takto:
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Bojíš se smrti? Bojíš se chudoby? Války? Zlých duchů? Nemoci?
Nehody? Blesků? Větrných smrští? Tmy? Tyto věci od nás neutečou.
Jsou s námi vždycky. Strach z nich však může být od nás odňat. Strach
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vyženeme tím, že budeme znát a milovat Boha a mít uvnitř sebe Boží
království.

7 Jak se můžeme zbavit strachu?

TAJEMSTVÍ BEZPEČí

Cíl 2: Objasni tajemství bezpečí.

Bezpečí těla
Začněme diskusí o tom, z čeho potřebujeme být vysvobozeni. Co

je nejhorší věcí, která se může člověku stát? Někteří by odpověděli, že
nejhorší věcí, která se může člověku stát, je smrl. Jiní by řekli, že
nejhorší je oslepnout nebo být zmrzačen. Další by mohli říci, že
chudoba je ještě horší než smrl.

Co ale říká Bůh? "A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít
nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Ge-
henně (v pekle - doslovný překlad z angličtiny)." (Mt 10,28 NS)

"Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale jeho duše utrpí
škodu?" (Mt 16,26 NS)

"Což nevyvolil Bůh chudé tohoto světa, aby byli bohatí ve víře?"
(Jk 2,5 NS)

"Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý." (Zj 2,9 NS)
Bůh říká, že existuje něco horšího než tělesná smrt. Je to něco

hodnotnějšího než bohatství. Abychom se mohli správně modlit, po-
třebujeme vědět, které věci mají pravou a nepomíjivou hodnotu.

8 Co říká Bůh o těle a o bohatství světa?

Vzpomínáš si na to, jak bylo apoštolovi Pavlovi před jeho cestou
do Jeruzaléma řečeno, že bude zabit? Ve verši Sk 21,13 odpověděl:
'IProč pláčete a trápíte mé srdce? Vždyť já jsem připraven nejen
nechat se svázat, ale i umřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše."
(NS) Pavel vlastně řekl toto: "Nezáleží na tom, co se stane mně, ale
na tom, co se stane jménu Ježíšl"
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Bezpečí duše

Tajemství bezpečí je mít věčný život. "A loto je život věčný: Aby
poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal,
Ježíše Krista." (J 17,3 NS) Věčný život je nejen záležitostí času, ale i
poznání. Po věčném životě většinou zatoužíme tehdy, když zjistíme,
že život je dobrý! Když známe Boha, máme věčný život. A když máme
věčný život, jsme vždy v bezpečí. Když se od Boha odvrátíme a
nechceme ho znát, pak ztrácíme bezpečí, které nám zaslíbil.

Nejhorší věcí, která se může stát křesťanovi, je oddělení od Boha.
Pokud nás nemoc přitáhne blíž k Bohu, pak sama o sobě není zlá.
Pokud naše chudoba způsobí, že budeme více důvěřovat Bohu, pak
také není .zlá. Pokud nás nehoda probudí ?- neopatrného způsobu
života, není zlá.

9 Nejhorší věcí, která se může stát křesťanovi, je
a) být nemocný.
b) být chudý.
c) mít nehodu.
d) být oddělen od Boha.

Zlo, ze kterého potřebujeme být vysvobozeni, je zlo, které by nás
- mohlo oddělit od Pána. Pokud nás od Pána oddělí potěšení, pak je

potěšení zlé. Pokud nás od Pána oddělí bohatství, pak je zlé. Pokud
naše zdraví způsobí, že na Boha zapomeneme, pak se pro nás zdraví
stává zlem!

Apoštol Pavel byl mužem, který prošel mnohými potížemi. Ztros-
kotal s lodí, byl bičován, byl vězněn, byl kamenován. Nikdy však
neusilovalo vysvobození z těchto věcí. Přijal je jako součást svého
života pro Krista. Pavel znal tajemství bezpečí! Měl věčný život a nikdo
mu jej nemohl vzít! Hledal pouze to, aby "poznal jej [Krista] a moc
jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních." (Fp 3,10 NS) Pavel byl
v bezpečí proto, že znal Ježíše.

Věřící, kteří staví Boží království na první místo před všechno
ostatní, jsou těmi, kdo se naučili, že modlitba přináší bezpečí. Přežijí
proto všechny ohnivé střely toho Zlého a před trůnem Božím budou
nazváni přemožitelé!
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10 V čem spočívá tajemství bezpečí?

CHARAKTER MODLITBY PÁNĚ

Cíl 3: Shrň jednou větou oddíl Mt 6,9- 13.

Modlitba, které nás Ježíš učil, končí slovy: .Neboť tvé je království
i moc i sláva na věky. Amen." (Mt 6,13 NS)

Modlitba, jak nás jí Ježíš učil, tedy začíná uctíváním a uctíváním
také končí. Poté, co jsme zařadili na první místo v modlitbě i životě
Boží jméno, Boží království a Boží vůli, můžeme Bohu přinášet své
prosby. Víme, že nám dá všechny věci, které potřebujeme!

II Doplň do mezer správná slova.

"Neboť tvé je i .

i na věky. Amen."

12 Doplň do mezer správná slova.
Modlitba, které nás Ježíš učil, začíná .

a končí .

Ústřední téma
Uctívání je vzdávání chvály Bohu. Je to služba Bohu. Proto:

1. Modlitba vždy zahrnuje uctívání. Znamená časté mluvení s Bohem.
Jejím účelem je i to, abychom věděli, jak použít Boží moc.

2. Uctívání znamená, že vždy ve svých modlitbách dáme Boží jméno,
Boží království a Boží vůli na první místo.

3. Uctívání znamená, že vždy ve svém životě dáme Boží jméno, Boží
království a Boží vůli na první místo.
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Modlitba pro nás
Naši knihu o modlitbě a uctívání uzavřeme touto modlitbou:
Náš Otče, přicházíme k Tobě jako Tvé děti, které jsou součástíTvé

nebeské rodiny. Uctíváme Tě. Ať je oslaveno Tvé jméno. Ať přijde
Tvé Království. Ať se stane Tvá vůle. Ať jsou tyto věci v našich životech
vždy na prvním místě. Máme své potřeby. Naplň je podle své vůle a
plánu. Potřebujeme zabezpečení pro sebe a pro své rodiny. Potřebuje-
me mít dobré vztahy k lidem kolem nás. Potřebujeme ve svých životech
překonat hřích. Potřebujeme vysvobození z nemocí a nebezpečí ko-
lem nás. Prosíme, vyhov našim požadavkům, když neustále hledáme
nejprve to, co je neviditelné a věčné. Amen.



166 MODLITBA A UCTíVÁNÍ

Kontrolní test

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Co musíme dělat, pokud máme sloužit lidem k vysvobozování?

2 Co působí dokonalá láska?

3 Proč je Boží láska důležitá pro ty, kdo věří v duchy?

4 Jmenuj tři věci, ze kterých lidé Louží být vysvobozeni.

5 V čem spočívá tajemství bezpečí?

6 Co je tou nejhorší věcí, která se člověku může stál?

7 Napiš verš Mt 6,33.
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ODPOVĚDI NA STUDIJNÍ OTÁZKY

7 Tím, že se budeme učit, jak milovat Boha skrze modlitbu a uctívání.

1 Měli bychom hledat Boží království, a vysvobození nám bude
přidáno.

8 Duše je cennější než tělo a život je cennější než-bohatství.

2 Bůh je používán jako prostředek k získání vysvobození.

9 d) Být oddělen od Boha.

3 Pravdivé výroky jsou a a d.

10 V tom, že známe Ježíše a že Boží království bude v našich životech
na prvním místě.

4 Protože se bojí.

II Království, moc, sláva.

5 Že je strašné žít v neustálém strachu.

12 Uctíváním, uctíváním.

6 Pravdivé výroky jsou cad.


