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Lekce 4

Rozvíjení vášně pro modlitbu

Vášeň pro modlitbu je nutná pro rozvíjení intimity s Bo-
hem. Na počátku tohoto vyučování musíme konstatovat, 
že praktikování modlitby za účelem přiblížení se k Bohu 

je důležitější než cokoli jiného. Slovo vášeň přichází tam, kde 
existuje touha po Boží blízkosti.

Naše vášeň musí směřovat ke vztahu s Bohem, nikoli směrem 
k náboženskému praktikování modlitby. Vášeň pro modlitbu je 
nazývána vhodnějším pojmem vášeň pro intimitu s Bohem. Co-
koliv menšího nakonec nesprávně povede k tomu, že se budeme 
chlubit tím, jak moc se modlíme.

Je také možné špatně chápat vášeň pro Boha prostřednictvím 
materialismu. Někteří lidé mají větší vášeň pro věci než pro Boha. 
Někteří doufají, že využijí modlitbu jako prostředek k získání ma-
teriálních věcí. Ačkoli nám modlitba určitě pomáhá získat to, co 
potřebujeme, musí naše vášeň nadále směřovat k Bohu. Pokud se 
modlíme pouze za věci, pak to bude všechno, co dostaneme.

Pokud se skutečně modlíme za blízkost Bohu, pak získáme 
intimitu. Intimní vztah s Bohem zdaleka převáží cokoliv jiného, 
co můžeme získat skrze modlitbu.

Tato lekce je o sycení vášně pro modlitbu. Král David kdysi 
řekl: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, 
Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před 
Boží tváří?“ (Žalm 42,2–3) Takový postoj srdce potřebujeme, 
abychom si udrželi nadšení pro modlitbu.
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OSNOVA
Nezbytnost modlitby
Potřeba čistého svědomí
Překážky v modlitbě
Modlitební výmluvy
Nevyslyšené prosby
Slyšení Boha

CÍLE
1. Vysvětlit, proč bychom se měli modlit.
2. Diskutovat o roli vyznávání hříchů pro rozvoj intimity 

s Bohem.
3. Identifikovat rozptýlení, která narušují modlitbu.
4. Uvést běžné výmluvy pro to, že se nemodlíme.
5. Vysvětlit, jak zvládnout to, co vypadá jako nevyslyšená 

modlitba.
6. Diskutovat o roli naslouchání v modlitbě.

Nezbytnost modlitby
Cíl 1: Vysvětlit, proč bychom se měli modlit.

Jestliže je naším hlavním cílem posilování vášně pro modlit-
bu, pak se samozřejmě musíme modlit. Často mají modlitby za 
následek větší touhu modlit se. Nicméně existuje nebezpečí, že 
pokud nebudeme opatrní, modlitba se stane náboženským cvi-
čením. I když nás Pavel nabádá, abychom „se modlili neustále“ 
(1. Tesalonickým 5,17), příčina modliteb je stejně důležitá jako 
modlitba sama o sobě. Když se modlíme zákonicky a věříme, že 
Bůh nás uslyší kvůli tomu, jak moc se modlíme, pak se nebude-
me příliš lišit od farizeů. Ježíše neuchvacovali farizeové, kteří se 
hodně modlili: „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se 
s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na 
očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu.“ (Matouš 6,5) 
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Proto můžeme konstatovat, že Ježíš neměl zájem o samotný akt 
modlitby, ale spíše o to, co nás k modlitbě motivuje.

Modlitba je o našem vztahu s Bohem. Matouš 6,6 říká: „Když 
se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli 
se k svému Otci, který zůstává skryt.“ Jistě – veřejná modlitba ve 
shromáždění má své místo a je nutná. Nicméně veřejná modliteb-
ní se liší od vašeho osobního modlitebního života. Ten se odehrá-
vá v modlitebním pokojíku, kde důvěrně poznáváme Boha.

Není možné vytvořit smysluplný vztah s někým, s kým trávíme 
čas jen zřídka. Náš vztah s Bohem potřebuje podobnou časovou 
investici. Pokud má náš vztah s Bohem růst, musíme s ním aktiv-
ně komunikovat. Zpočátku může být modlitba dřinou. Nicméně 
jakmile začnou dozrávat plody našeho vztahu s Bohem, modlitba 
se stane zábavnější a produktivnější. To znamená, že modlitba je 
prostředkem zrození skrze intimitu, která se rozvíjí mezi Kristem 
a jeho nevěstou. Boží království roste skrze takové zrození.

Pokud má člověk skutečný zájem o Boží život, pak se musí 
modlit. Bez života se prostě chováme nábožensky. V náboženství 
není žádný život, jde pouze o vnější formu. Modlitba je dechem 
života, který potřebujeme.

Potřeba čistého svědomí
Cíl 2: Diskutovat o roli vyznávání hříchů pro rozvoj intimity 

s Bohem.

Jedním z předpokladů pro zdravý modlitební život je pochope-
ní našeho postavení před Bohem. Židům 4,16 povzbuzuje: „Při-
stupme tedy směle k trůnu milosti.“ Když se člověk znovu narodí, 
tak se rozvíjí jeho důvěra k Bohu. Tato důvěra nevychází z aro-
gance, ale z čistého svědomí před Bohem. Čisté svědomí vyplývá 
ze správného vztahu s Bohem, který začíná vyznáním hříchů.

V naší rozvíjející se intimitě s Bohem je rozhodující vyznání. 
Král David napsal: „Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj 
hřích mám před sebou stále.“ (Žalm 51,6) Naše srdce je naše „ni-
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tro“, nebo naše „nejvnitřnější bytí“. Sledování toho, co vstupu-
je do našeho srdce, nám pomáhá udržovat si čisté svědomí před 
Bohem. První Timoteovi 1,19 nás dále povzbuzuje, abychom se 
drželi pevně naší víry v Krista a udrželi naše svědomí čisté. Bo-
hužel někteří lidé ztroskotali ve své víře tím, že úmyslně porušili 
své svědomí.

Když se modlíme, tak je obvyklé, že nejdříve trávíme čas ve 
vyznávání hříchů. Přirozeně chápeme, že před procvičováním 
naší víry je třeba očistit naše svědomí před naším Pánem. Vy-
znání hříchů je klíčem k víře a čistému svědomí. Bůh svědomí 
očišťuje.

Překážky v modlitbě
Cíl 3: Identifikovat rozptýlení, která narušují modlitbu.

Pýcha 
Pýcha je tím, co nás často odvádí od modlitby. Král David na-

psal: „Svévolník ve zpupném hněvu říká: Bůh nic nevypátrá, Bůh 
tu není.“ (Žalm 10,4) Pyšný člověk nemá čas na Boha, a někdy 
dokonce modlitbou opovrhuje.

Modlitba se soustřeďuje na Boha, není sobecká. Ze své pod-
staty je modlitba otázkou ptaní, hledání a klepání. Modlitba nás 
pokořuje. Když při modlitbě klekáme, abychom hledali Boží po-
moc a směřování, pokořujeme se tak v jeho přítomnosti. Také na 
něj spoléháme jako na zdroj života. Celé toto jednání je v rozporu 
s lidskou pýchou. Z tohoto důvodu pyšní lidé nemohou zažívat 
intimitu s Bohem, dokud mu nepoddají svou vůli.

Netrpělivost
Další překážkou v modlitbě je netrpělivost při čekání na Boží 

odpověď. Ti, kdo nehledají trpělivě, mohou vnímat modlitbu jako 
neúčinnou. Mnozí, kdo nechápou moc modlitby nebo Boží nača-
sování, věří, že je nutné „něco“ podniknout, aby se něco stalo. 
Jednou jsem slyšel kazatele požádat svůj sbor, aby se modlil za 
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konkrétní politickou otázku, která se měla projednávat v Kon-
gresu, jež by v případě schválení přinesla duchovní zkázu. Jed-
na z členek sboru mu řekla: „Já vím, že nás žádáš, abychom se 
modlili, ale jsem akční člověk – musím něco dělat. Co bych ještě 
mohla udělat?“ Snažil se jí vysvětlit, co by Bůh mohl udělat, po-
kud by se jeho lid modlil upřímně – mohly by být změněny i zá-
kony. Ta žena úžasně nepochopila důležitost Božího lidu, který 
se sklání v Boží přítomnosti, a toho, co všechno může udělat pro 
změnu jakékoliv situace.

Druhá Paralipomenon 7,14 uvádí: „Jestliže se můj lid, který 
se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit a vyhledávat 
mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, 
odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ Modlitba je 
jednou z nejúčinnějších věcí, které mohou věřící dělat. Ve skuteč-
nosti nemůžeme dělat nic efektivně, pokud jsme se nemodlili.

Modlitební výmluvy
Cíl 4: Uvést běžné výmluvy proč se nemodlíme.

Tři z nejčastějších výmluv, které lidé uvádějí jako příčinu toho, 
že nerozvíjejí intimitu s Bohem prostřednictvím modlitby, jsou, 
že jsou příliš unavení, aby se modlili, příliš zaneprázdnění a ne-
mají pocit, že se modlí. Každou z těchto výmluv prozkoumáme.

Příliš unavení, než abychom se modlili
Už jste někdy usnuli během modlitby? Je celkem běžné usnout 

během modlitby, do určité míry díky povaze modlitby. Modlitba 
je rozhovorem s Bohem a mnozí lidé se rádi modlí potichu. Na 
tiché modlitbě není vůbec nic špatného. Židům 4,12 nám ve sku-
tečnosti říká, že Bůh zná myšlenky a záměry našeho srdce. Bůh 
tedy může vyslyšet tichou modlitbu stejně jako hlasitou. Nicméně 
když se modlíme tiše, máme tendenci se toulat v myšlenkách. 
Toulající se myšlenky obvykle skončí jako sny.
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Existuje několik věcí, které můžeme udělat, abychom zůstali 
během modliteb bdělí. Můžeme dát Bohu nejlepší čas dne. Nejlep-
ší čas dne je ta denní doba, kdy jsme nejefektivnější. Každý není 
efektivní ve stejnou denní dobu. Někteří jsou noční typy a jiní 
jsou ranní typy. Ranní typy si běžně myslí, že modlitba v dopo-
ledních hodinách je nejduchovnější dobou dne. Ovšem i ten, kdo 
se modlí v odpoledních hodinách, by mohl mít efektivní duchov-
ní čas. Každý si musí najít svůj vlastní nejlepší čas dne a použít 
jeho část k modlitbě.

V Písmu se lidé modlili v různou denní i noční dobu. Skutky 
3,1 zaznamenávají, že „Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu 
k odpolední modlitbě“. Král David se často modlil v noci „Vstá-
vám o půlnoci, abych ti vzdal chválu za tvé spravedlivé soudy.“ 
(Žalm 119,62) V knize Přísloví čteme: „Já miluji ty, kdo milují 
mne, a ti kdo mě za úsvitu hledají, mne naleznou.“ (Přísloví 8,17) 
V Písmu není denní doba modlitby zásadním problémem.

Proto se modlete tehdy, kdy můžete zůstat soustředění a bdělí. 
Pokud potřebujete, modlete se nahlas. Někteří považují za nutné 
při modlitbě chodit kvůli soustředění. Pokud se během modliteb 
unavíte, jděte se napít vody a pak se vraťte k modlitbě. Tyto návr-
hy nebo některé z nich vám pomohou trávit kvalitní čas hledáním 
Boha.

Příliš zaneprázdněni na to, abychom se modlili
Být přemoženi životem až k bodu, kdy se cítíme příliš zane-

prázdněni, než abychom dělali něco navíc, není neobvyklý pocit. 
Německý církevní reformátor Martin Luther byl známý tím, že 
ve dnech, kdy měl příliš práce, strávil další hodinu v modlitbě, 
aby to všechno zvládl. Absence modliteb je známkou toho, že 
jsme dospěli k názoru, že (spíše než Bůh) jsme řešením našich 
problémů my sami.

U Matouše 21,13, Ježíš řekl: „Můj dům bude zván domem 
modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů.“ V tomto prohlá-
šení učinil Ježíš z modlitby prvořadou záležitost. Ježíš také uči-
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nil modlitbu prioritou svého života. Neměli bychom se spokojit 
s ničím menším. Nikdy nepochopíme význam modlitby, dokud 
se nám nestane prioritou. Jediným způsobem, jak překonat myš-
lenku, že jsme příliš zaneprázdněni, než abychom se modlili, je 
vnímat modlitbu jako jedinou možnost našeho růstu do stavu, ve 
kterém nás Bůh chce mít.

Zákon setby a sklizně platí i pro čas. Často slyšíme o této zá-
sadě ve vztahu k našim financím. Není neobvyklé slyšet učení 
o tom, jak Bůh požehná a znásobí to, co mu dáváme. Totéž platí 
o čase. Pokud máme v diáři jen deset minut a rozhodneme se je 
dát každý den Bohu na modlitby, brzy zjistíme, že na něj máme 
dvacet, třicet nebo čtyřicet minut. Bůh rozmnoží, cokoliv mu 
dáme.

Nemáme pocit, že bychom se modlili
Jednou z mylných představ o modlitbě je ta, že by mělo vždy 

jít o euforický zážitek za zpěvu andělů a vznášení na oblacích. 
Bylo by skvělé, kdybychom byli pokaždé přemoženi Boží pří-
tomnosti, když jsme v modlitebním pokojíku. Skutečnost je však 
taková, že většina modlitebního života představuje prostou po-
slušnost Bohu a obyčejnou dřinu. Ježíš to pověděl lépe, když řekl 
učedníkům: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. 
Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (Matouš 26,41) Ježíš se 
modlil v Getsemanské zahradě a když se vrátil ke svým učed-
níkům, tak je uviděl, že spíše spí, než se modlí. Jejich těla byla 
slabá; nechtěli se modlit.

To samé platí i pro nás. Proto se musíme kvůli rozvíjení in-
timity s Bohem ukáznit, abychom se modlili. Máme se modlit 
proto, že nás k tomu Písmo vybízí. Ježíš to řeší v Lukášovi 18,1: 
„Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se 
modlit a neochabovat.“ Ježíš zde učí, že modlitba má být aktem 
vůle stejně jako odezva na pobídku Ducha.

Nemůžeme s modlitbami čekat na ty správné pocity, jinak se 
nebudeme modlit nikdy. Modlitba je duchovní disciplínou. Dis-
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ciplína vyžaduje úsilí a odhodlání. Musíme se v nitru rozhodnout 
trávit čas v modlitbě. Teprve pak uvidíme přínos modlitby.

Nevyslyšené prosby
Cíl 5: Vysvětlit, jak zvládnout to, co vypadá jako nevyslyšená 

modlitba

Už jste se někdy ptali sami sebe, proč se modlíte za stejnou věc, 
za kterou už jste se modlili mnohokrát předtím? Prorok Abakuk 
měl stejné dilema. Byl tehdy prorokem a Božím hlasem pro lidi. 
Přesto se zdálo, že nemůže na svou modlitbu dostat odpověď. 
Abakuk ve verši 1,2 křičí: „Jak dlouho již volám o pomoc, Hos-
podine, a ty neslyšíš?“

Apoštol Pavel se také ocitl v situaci, kdy nedostal od Boha 
odpověď. Poslechněte si jeho slova z 2. Korintským 12,7–9: „Byl 
mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se 
nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho 
zbavil, ale on mi řekl: ‚Stačí, když máš mou milost; vždyť v sla-
bosti se projeví má síla.‘ “ Pavel se třikrát modlil ohledně ostnu 
ve svém těle, aniž by dostal odpověď. Pavel rozhodně nepostrá-
dal víru. Byl to velký muž víry.

Pavlova zkušenost nás učí, že musíme být vždy v pozici víry. 
Dokonce i tehdy, když nevidíme odpověď v předpokládaném ča-
sovém horizontu, musíme nadále věřit. Příliš často si myslíme, že 
víra je něco, co přinese okamžitou odpověď. Pokaždé se nejedná 
o tento případ. Abychom i nadále věřili v Boží odpověď uprostřed 
velkého protivenství, potřebujeme víru. Je zřejmé, že Bůh dělal 
v Pavlově životě něco, co bylo větší než Pavlovo chápání Boha. 
Bůh byl omezen v tom, co mohl Pavlovi zjevit. Pavel však na-
místo zápolení s nevyslyšenou modlitbou zaujal pozici pokory. 
Pokorný člověk je spokojený s jakoukoliv Boží odpovědí.

Když kvůli nevyslyšení modliteb pochybujeme o Bohu, před-
pokládáme, že víme všechno a že pro Boha neexistuje absolutně 
žádný důvod nevyslyšet naše prosby. Je zřejmé, že my nevíme 
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všechno, ale Bůh ano. Proto potřebujeme být pokorní, když čeká-
me na odpověď na modlitbu. Jakubův 4,6 říká: „Bůh se staví proti 
pyšným, ale pokorným dává milost.“

Slyšení Boha
Cíl 6: Diskutovat o roli naslouchání v modlitbě.

V každém vztahu je potřeba dávat a brát. Naše modlitební 
životy často představují spíše braní než dávání. Často prosíme 
Boha, aby odpověděl na naše modlitby a naplňoval naše potřeby 
bez nejmenšího pomyšlení na to, co by Bůh chtěl povědět nám. 
Naslouchání během našich modliteb je více než jen dáváním šan-
ce Bohu promluvit. Vyrovnává to vztah, což na oplátku vztah pro-
hlubuje.

Je pro nás velmi důležité, abychom se naučili během modli-
teb dávat Pánu dostatek příležitostí s námi mluvit. Někteří lidé 
se jdou modlit se seznamem věcí, které od Boha chtějí. Když se 
modlí, blábolí o svém seznamu a pak ukončí modlitbu, aniž by si 
dali čas na naslouchání Bohu. Dovedete si představit manželství 
s někým, kdo pořád mluví? Co kdyby vás váš partner slyšel jen 
tehdy, když něco chce? Nebude to trvat moc dlouho a budete se 
cítit zneužíváni. Mnozí křesťané jsou také vinni z pokusu zneu-
žívání Boha.

Žalm 46,11 nám radí: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu 
vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.“ Pokyn „dost už“ 
lze v tomto verši přeložit jako „přestaňte usilovat“. Jsou chvíle, 
kdy nám Bůh říká, abychom zpomalili a přestali se namáhat. Mu-
síme přestat usilovat!

Farizeové si mysleli, že Bůh je vyslyší díky „množství slov“ 
(Matouš 6,7). Někteří lidé dnes také blábolí, a dokonce dávají 
Bohu pokyny, jak řešit problémy. Takový nepřetržitý proud slov 
během modlitby je často dokladem nevíry. Jsou chvíle, kdy musí-
me přestat mluvit a jednoduše musíme naslouchat Bohu. Dokud 
se nepřestaneme snažit, nemůžeme slyšet Boží hlas. Bůh k nám 
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mluví, ale často se to děje prostřednictvím jeho tichého, slabého 
hlasu.

Prorok Eliáš se tuto lekci naučil. Byl velmi nadšený pro Pána 
a měl pocit, že on jediný následuje Boha. Bůh zavolal na Eliáše 
a řekl: „ ‚Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.‘ A hle, Hos-
podin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr roze-
rvávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po 
větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po ze-
mětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas 
tichý, jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, 
vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně.“ (1. Královská 19,10–
13)

Chceme-li mít vyvážený modlitební život, musíme si během 
každé modlitby udělat chvíli, aby Bůh mluvil k našim srdcím. 
Jistě není nic špatného na přinášení našich žádostí a proseb Bohu. 
Také není nic špatného na zklidnění našich srdcí během modlitby. 
Často během svých modliteb otevírám Boží slovo a čtu si ho. Bůh 
skrze své slovo mluví. Jeho tichý hlas má obrovský dopad na naše 
životy.

Závěr
Rozvíjení vášně pro modlitbu by mělo být jednou z prio-

rit našeho života. Pro náš vztah s Bohem není nic důležitějšího 
než schopnost s ním komunikovat. Musíme však vědomě rozví-
jet zdravý modlitební život. Existují tři zásadní kroky v rozvo-
ji osobního modlitebního života: stanovení časového horizontu, 
pravidelného času pro modlitbu a upřednostnění modlitby.

Nastavení časového horizontu 
Pro rozvíjení modlitebního života je důležité stanovit si mini-

mální dobu, kterou chcete věnovat modlitbě. Cíle nám poskytují 
možnost jich dosáhnout. Bez časového horizontu je běžné, že se 
velmi brzy přestaneme modlit.
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Stanovení pravidelného času pro modlitbu
Neschopnost stanovit si čas pro modlitbu může snadno dovolit 

dalším oblastem našeho života, aby nám bránily se modlit. Mod-
litba by měla být plánována stejně, jako plánujeme všechny další 
důležité aktivity.

Upřednostnění modlitby
Pokud modlitba není prioritou našich životů, nikdy se z ní ne-

stane hluboký zvyk. Času s Bohem musíme dát nejvyšší prioritu. 
Ježíš nás učí, že v Božím domě má modlitba přednost před vším 
ostatním (Matouš 21,13).

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Žalm 10,4
Žalm 42,1–2
Žalm 46,10
Matouš 6,6
Matouš 21,13
Matouš 26,41
Židům 4,16
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TEST

Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-
dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Vášeň pro modlitbu se přesněji nazývá
a) vášní pro získání materiálního bohatství.
b) vášní pro intimitu s Bohem.
c) vášní pro práci pro Boha.

2. Modlitba je záležitostí
a) našeho vztahu s Bohem.
b) našeho postavení před Bohem
c) našeho poddání Bohu.

3. Když jsme opatrní a hlídáme si, co vstupuje do 
našeho srdce, budeme si udržovat čisté svědomí před 
Bohem tím, že mu dovolíme

a) odstranit náš hřích, abychom už nikdy nechybovali.
b) často kontrolovat naše srdce.
c) odejmout od nás jeho ochranný val.

4. Jistota, že můžeme přistupovat k Bohu,
a) je produktem lidské arogance.
b) je nemožný cíl.
c) nastává při znovuzrození.

5. Vztah mezi pýchou a modlitbou je následující:
a) pýcha je velikou pomocí při modlitbě.
b) pyšní lidé se rádi modlí.
c) pýcha nás zásadním způsobem odvádí od modliteb.
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6. Lidé, kteří nechápou moc modlitby, nebo Božího 
načasování, věří,

a) že je třeba něco udělat, pokud chtějí způsobit změnu.
b) že modlitba je k ničemu, protože co se má stát, stane se.
c) že než Bůh odpoví, musíme dát prostor emocím a plakat.

7. Mezi nejčastější výmluvy pro nerozvíjení intimity 
s Bohem skrze modlitbu

a) jsou únava, zaneprázdněnost a pocit, že se nemodlíme.
b) jsou lenost, zaneprázdněnost a pocit, že nejsme vedeni 

k modlitbě.
c) jsou únava, nevolnost a nedostatek touhy.

8. Když se neustále dohadujeme s Bohem kvůli vyslý-
chání modliteb,

a) děláme mu radost.
b) předpokládáme, že všechno víme.
c) procvičujeme svou autoritu v modlitbě.

9. Při čekání na odpověď na modlitbu musíme zaujmout 
postoj

a) paniky.
b) arogance.
c) pokory.

10. Naslouchání během našeho času modliteb je něčím 
víc, než jen dávat Bohu možnost promluvit. Je to

a) vyrovnávání vztahu.
b) nucení Boha, aby nás slyšel.
c) pochopení naší vůle pro Boha.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nesprávně, 

můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází, v odkazu v závor-
kách.

1.b (4.1)
2.a (4.1)
3.b (4.2)
4.c (4.2)
5.c (4.3)
6.a (4.3)
7.a (4.4)
8.b (4.5)
9.c (4.5)
10.a (4.6)

O AUTOROVI LEKCE
Ron Auch sloužil od roku 1999 jako hlavní pastor Domu mod-

liteb v Assembly of God, který založil v Kenoshe ve státě Wis-
consin. Před tím cestoval na národní i mezinárodní úrovni se služ-
bou Pray-Tell kterou založil v roce 1981. Ron je autorem mnoha 
knih o modlitbě a také konferenčním řečníkem.


