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lel PROGRAM KŘESŤANSKÉ SLUŽBY

Toto je jeden z 18 kursů, které tvoří ICI Program křesťanské
služby. Symbol na levé straně je vodítkem pro pořadí studia v této sérii,
která je rozdělena do tří částí, každá po šesti kursech. Modlitba a
uctívání je prvním kursem ve druhé části. Bude prospěšné studovat
tyto kursy ve správném pořadí.

Studijní materiály Programu křesťanské služby byly připraveny
. formou samostatných studijních materiálů a jsou určeny zvláště pro

křesťanské pracovníky. Tyto kursy zprostředkovávají studentovi po-
znání Bible a připravují jej pro praktickou křesťanskou službu. Tento
kurs lze studovat pro získání zápočtu pro pozdější osvědčení nebo pro
osobní rozšíření znalostí.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme tě, aby sis velmi pozorně přečetl úvod ke kursu. Je důležité
respektovat tyto instrukce tak, abys mohl splnit cíle kursu a byl
připraven vypracovat studijní zprávy.

Veškerou korespondenci související s kursem posílej svému in-
struktorovi ICI na adresu, která je vytištěna dole. V případě, že tam
není a neznáš ani adresu své místní kanceláře ICI, napiš, prosím, na
následující adresu: .

ICI UNIVERSITY National Office
P.O. Box 810
Leoše Janáčka 5
73701 Český Těšín
Česká republika

Adresa tvé místní kanceláře ICI je:



,
Uvod ke kursu

Uctívat znamená oslavovat Boha. Uctívat je totéž co sloužit Bohu.
Chceme vás uvést do jiné dimenze modlitby a uctívání. Znamená to,
že vás chceme uvést do nového způsobu života. Prvně se vám může
zdát, že mluvíme o všem možném, jen ne o modlitbě, ani o uctívání.
Může se stát, že začnete přemýšlet nad tím, zda se lze naučit modlitbě
studiem o Boží jsoucnosti, Q realitě nebe, o slávě, o království a o Boží
vůli, o způsobu života, o jednání s bližními, o vítězství nad pokušením
a o tom, co dělat v nemoci a v problémech. Může se to jevit jako
vyhýbání se tématu.

Přesto pohled, který zaměříme na modlitbu, kterou Ježíš učil své
učedníky, když se Jej ptali jak by se měli modlit, nám dovolí všimnout
si, jak veškeré tyto věci do své modlitby začlenil. Byl to Ježíš, kdo říkal:
"Nesmíte oddělovat modlitbu a uctívání od svého žití. Nesmíte si po
pronesené modlitbě říct něco jako: "A teď jsem skončil, takže se
vrátím ke své práci."

To je obrovská lekce, jakou se o modlitbě od Ježíše máme naučit.
Modlitba není něco, co je konečné. Neukončí ji žádné "amen". Jeto
nekonečná aktivita, vetkaná do každičké součásti našeho života. Jeto
způsob myšlení, nemůže být oddělena od ničeho, co děláme.

Takže čas, místo nebo slova uctívání jsou věci, o nichž v téhle knize
nemluvíme. Spíše je tu modlitba prezentována jako příprava pro
uctívání, a uctívání jako životní konstanta, to vše způsobem, jaký je
Bohu příjemný a jaký naplní jeho záměry.
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Popis kursu
Tento kurs je studií modlitby a uctívání s důrazem kladeným na

prvenství Boží slávy a Božího království nad lidskými potřebami i
touhami. Je rovněž zdůrazněn fakt, že potřebné pro život věci jsou
zajištěny pro ty, kteří tyto priority ctí.

Studie se opírá o Matouše 6,5 - 13, ale klíčový verš, který obsahuje
centrální pravdu, je v Matouši 6,33: "Hledejte především jeho krá-
lovství a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno."

Začátek je vpostavení věřícího jako syna Božího. Protože je synem,
má přístup před Boží trůn s důvěrou, že jeho modlitba bude vyslyšena ..

Jako člen Boží rodiny má rodinné zájmy v srdci a dává přednost
jménu svého Otce, jeho království a jeho vůli ve všem, cokoliv dělá.
Tento postoj se odrazí rovněž v jeho modlitbách.

Pokud člověk pokládá Otcovu vůli za přednější než svou vlastní,
předkládá své osobní požadavky s důvěrou, že již předtím, než je
vyslovil, Otec už věděl, že "všechny tyto věci" potřebuje.

Zvláštní důraz je kladen na modlitbu a uctívání ve vztahu k službě.
Zatímco je tento materiál vhodný pro tvůj duchovní růst a vzdělávání,
je tvarován zároveň takovým způsobem, aby byl nástrojem biblického
studia. Má tedy sloužit dvojímu záměru. Může se stát podkladem
k osobnímu ztišení, a může také zlepšit efektivitu tvé komunikace
s Božím Slovem.

Cíle kursu
Po ukončení tohoto kursu bys měl být schopen:
1. Mít osobní zkušenost Boha milujícího, poznatelného a toužícího

s tebou komunikovat, který chce být tebou také uctíván.
2. Používat modlitbu a uctívání jako způsob k pochopení Božího plánu

ohledně obnovy lidí ke společenství a jako metodu, jak je učinit
Božími dětmi jeho nebeské rodiny.

3. Vysvětlit proč musí v modlitbě přednost uctívání Boha, Boží krá-
lovství a Boží plán.

4. Modlit se podle Boží vůle, když hledáš místo pro svůj život a pokud
toužíš po pokojném soužití s těmi, kdo jsou okolo tebe, pokud chceš
vést vítězný život a prožívat 'vysvobození od zla, které tě zastihlo.
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5. Zvyknout si na pravidelnou modlitbu a uctívání, což tě učiní po-
dobným Kristu, jeho efektivním svědkem, schopným vyučovat dru-
hé lidi, kteří hledají život modlitby a uctívání.

6. Vysvětlit druhým, že Bůh existuje, miluje je, chce je spasit a.odrně-
ňuje se těm, kteří jej uctívají nade vše ostatní.

Učebnice
Pro tento kurs budeš používat knihu Modlitba a uctívání - sa-

mostatná studijní učebnice od Morrise Williamse jako učebnici i stu-
dijní -příručku zároveň. Jedinou další knihou, jakou budeš potře-
bovat, je Bible.

Čas potřebný ke studiu
Kolik času budeš potřebovat ke studiu každé lekce, závisí zčásti na

tom, nakolik studovaný předmět znáš, zčásti na úrovni tvých studijních
schopností. Jak dlouho ti bude studium trvat, bude rovněž záviset na
tom, do jaké míry budeš dodržovat naše pokyny a vjaké míře se u tebe
vyvine schopnost samostatně studovat. Rozvrhni si studium tak, abys
dosáhl cílů, které vymezil autor, i těch, které sis stanovil sám.

Struktura lekce a model studia
Každá lekce obsahuje: 1) název, 2) úvod, 3) osnovu, 4) cíle lekce,

5) studijní činnost, 6) rozvinutí lekce včetně studijních otázek,
7) osobní test, 8) odpovědi na studijní otázky.

Osnova a cíle lekce ti poskytnou základní informaci o daném
předmětu, při studiu ti pomohou soustředit pozornost na nejdů-
ležitější otázky a upozorní tě na to, čemu by ses měl učit.

Většinu otázek lze odpovědět v prostoru, který je na to v učebnici
vyhrazen. Delší odpovědi by měly být zodpovězeny v sešitu, který si za
tím účelem pořídíš. Když si budeš zaznamenávat do sešitu, neza-
pomeň si poznamenat číslo otázky a název lekce. Pomůže ti to později
při opakování.

Nedívej se na odpovědi, dokud si sám danou otázku nezodpovíš.
Jestliže si odpovíš na otázku sám, daleko lépe si studovanou látku
zapamatuješ. Až všechny studijní otázky zodpovíš, zkontroluj si své
odpovědi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce. Nesprávné
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odpovědi si oprav. Odpovědi nejdou po sobě v běžném pořadí podle
čísel, abys náhodou nezahlédl odpověď na následující otázku.

Otázky jsou velice důležité. Pomohou ti zapamatovat si hlavní
myšlenky uvedené v lekci a aplikovat principy, kterým ses naučil,
v praxi.

Jak tento kurs studovat
Studuješ-li tento kurs samostatně, vyhodnocení tvé práce se může

dít prostřednictvím pošty. I když byl tento kurs ICI připraven tak, abys
jej mohl studovat samostatně, můžeš jej také studovat ve skupině nebo
třídě.

Je-li tomu tak, další potřebné informace ti poskytne tvůj učitel. Měl
by ses jeho informacemi řídit.

Možná tě tento kurs zaujme jako podklad k domácím biblickým
skupinkám, při vyučování v církvi nebo na biblické škole. Předmět i
studijní metody takovým cílům vyhovují.

Studijní části za jednotlivé části kursu
Ať už studuješ samostatně ve spolupráci s ICI, nebo ve skupině či

třídě, obdržel jsi s tímto kursem i brožuru s otázkami a studijní zprávy
za jednotlivé části kursu. Tyto zprávy máš vypracovat podle pokynů
daných v kursu a v brožuře s otázkami. Otázkové listy bys měl vyplnit
a poslat svému instruktorovi k opravě a k podnětům ke tvému studiu.

Osvědčení
Po úspěšném ukončení kursu a závěrečném vyhodnocení všech

studijních zpráv instruktorem ICI obdržíš osvědčení o ukončení kur-
su.

Autor kursu
Morris Williams byl misijním ředitelem afrického oddělení zahra-

niční misie Generálního výboru Assemblies of God v USA.
Před nastoupením do této funkce spolu se svou ženou sloužil 25 let

jako misionáři Assemblies of God vJižní Africe. Jeho práce pokrývala
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širokou paletu služebností včetně evangelizace, zakládání nových sbo-
rů, řízení biblické školy a poradenství.

Pan Williams pochází z rodiny se sedmi dětmi - každé z nich dnes
je zapojeno do služby Assemblies of God. Postoj k modlitbě a uctívání,
jaký zaujal v této učebnici, je přímým výsledkem vlivu jeho zbožných
rodičů.

Nejen že mu oni dávali příklad modlitby, ale předvedli také ve své
rodině svým způsobem života co v praxi znamená "neustávat v mod-
litbě".

Po ukončení střední školy pan Williams studoval v North Central
Bible College v Minneapolisu v Minnesotě. Začal sloužit v lowě, kde
kromě několikaleté pastorace byl vybrán také ředitelem nedělní školy
a vedoucím mládeže pro oblast Iowa. Krátce nato se Willamsovi
přihlásili na misii a byli vybráni do Afriky. Bylo to v roce 1946.

Tvůj instruktor lel
Tvůj instruktor ICI ti ochotně pomůže, nakolik to jen bude možné.

Máš-li k tomuto kursu nebo k jednotlivým zprávám jakékoli otázky,
klidně se na něj obrať. Pokud chce tento kurs studovat více lidí
najednou, žádejte informace, jaká konkrétní opatření jsou pro skupi-
nové studium nutná.

Ať ti Bůh při studiu tohoto kursu požehná. Kéž tento kurs obohatí
tvůj život i křesťanskou službu a pomůže ti, abys splnil svůj úkol v těle
Kristově.





Je sekce
MODLITBA
A UCTÍVÁNÍ:
ŽIVOTNÍ STYL



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



16 MODLITBA A uCTívÁNÍ

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.
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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



28 MODLITBA A UCTíVÁNÍ

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.



2. lekce

RODINNÝ VZTAH

"Otče náš ... " (Mt 6,9)
Modlitba musí začít porozuměním tomu, kým jsme. V Ř 12,3 nám

Pavel říká: "Nesmýšlejte výš, nežje třeba smýšlet." (NS) To je dobrá
rada. Člověk typu "Já jsem Bůh" se považuje za krále všeho. Necítí,
že se potřebuje modlit. Když však my, kdo věříme v Boha a milujeme
ho, doopravdy porozumíme tomu, že jsme synové Boží, dodá nám to
při modlitbě sebedůvěru.

"Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste
ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!" (Ř 8,15 NS)

Jak úžasné je být Božím synem! Jak úžasné je patřit do velké
rodiny, ve které naši bratři a sestry jsou věřící všech ras, národů a
kmenů! Jak úžasné je vědět, že nás náš Otec miluje a naplňuje všechny
naše potřeby!

Ke svému Otci v modlitbě tedy můžeme přicházet směle. Sa-
mozřejmě, že bychom měli přicházet s úctou a pokorně. Neexistuje
zde však žádný důvod, proč mít strach. Víme, že nás náš Otec miluje!



Osnova lekce
Otec synů

Víra ke spasení
Víra, která trvá

Bratrství synů
Staré věci pominuly
Všechno je nové

Funkce synů
Získávání lidí
Uctívání Boha

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• porozumět důležitosti modlitby v křesťanském životě;
• vysvětlit, jak základní princip oddílu 2K 5,16 - 17 ovlivňuje život a

uctívání Božího dítěte;
• stanovit nejdůležitější funkci Božích synů.

Studijní aktivity
1. Přečti si oddíl Ř 8,12-17 a nauč se nazpaměť verš 15.
2. Přemýšlej o někom, kdo nepatří do Boží rodiny, a modli se za něj;

v modlitbě uváděj jeho jméno.
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3. Projdi si postupně praktickou část lekce. V otázkách typu "výběr
z možností" zakroužkuj písmeno před odpovědí, kterou považuješ
za nejlepší volbu. U každé otázky typu "pravda -Tež" zakroužkuj
písmeno před každým pravdivým výrokem. .

4. Poté, co jsi dokončil praktickou část, projdi si znovu cíle lekce, aby
ses ujistil, že dokážeš zvládnout vše, co je tam uvedeno.

Praktická část
OTEC SYNŮ

Cíl I: Diskutuj o důležitosti modlitby v čase spásy a v našem křesťan-
ském životě.

Otče náš! Jaký význam je ukryt v těch slovech! Bůh stvořil člověka.
Najednou je nám příjemně, když přemýšlíme o Božím plánu, který má
Bůh pro nás od začátku světa.

Bůh je Bohem lásky. Láska nernůže zůstat sama. Skutečná láska
musí být sdílena s někým druhým. Proto tedy Bůh stvořil člověka podle
svého vlastního obrazu. Bůh stvořil zahradu a člověka tam umístil.
Každý večer se Bůh a člověk společně procházeli a rozmlouvali. Bylo
to úžasné. Bůh chtěl s člověkem sdílet svoji lásku. Chtěl také přijímat
lásku od člověka. Chtěl však, aby ho člověk miloval ochotně, a proto
mu dal schopnost volby. Říkáme tomu "svobodná vůle".

Pak přišel hřích. Satan pokoušel Adama a Evu. Uvěřili jeho lži
o Bohu a neuposlechli Boží nařízení. Společenství bylo přerušeno.
Mezi Boha a člověka vstoupil hřích. Již neexistoval žádný způsob, jak
sdílet vzájemnou lásku. Člověk byl vyhnán ze zahrady. Byl vyučován
obětování krvavých obětí, dokud nepřišel Spasitel a neodstranil hřích
světa.
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1 Proč Bůh přestal mít společenství s člověkem?

Hlavním účelem uctívání té doby byla potřeba učinit oběť za hřích.
Vztah lidí k Bohu byl založen na poslušnosti zákona.

Pak přišli proroci a vyprávěli o Spasiteli, který má přijít. Jeho
jméno bylo "Bůh s námi" (Immanuel). Odstranil hřích, a člověk mohl
opět žít a hovořit s Bohem. Spasitel umožnil člověku, aby uctíval Boha.
v Duchu a v pravdě.

2 Jaký byl hlavní účel uctívání před příchodem Ježíše?

Ježíš tedy přišel. Jeho život byl bez hříchu. Když ho zlí lidé ukři-
žovali, stal se "Beránkem" Božím. Stal se "obětí", na kterou byly
položeny hříchy všech lidí. Stal se hříchem pro nás. Zaplatil pokutu
hříchu, což je smrt. Zemřel a byl položen do hrobu. Ale protože
neučinil žádný hřích, smrt ho nemohla zadržet. Vstal z hrobu. Zvítězil
nad hříchem a smrtí. Pak řekl svým učedníkům, aby šířili dobrou
zprávu. Jejich úkolem bylo vyprávět všem lidem o tom, že láska mezi
Bohem a člověkem může být zase vzájemně sdílena. Bůh a člověk zase
mohli společně žít!

3 Kdo za nás zaplatil pokutu za hřích?



34 MODLITBA A uCTívÁNÍ

Víra ke spasení
Jak se to pro tebe může stát skutečností? Bible říká, že vyznáš-li

svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil
z mrtvých, budeš spasen! Chvála Bohu! Přemýšlej o tom! Když mu
uvěříš a budeš jej vzývat, budeš spasen! Nejprve ho však musíš vzývat.

" ,Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.' Není rozdílu mezi
Židem a Řekem: Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho
vzývají, neboť ,každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn'."
(Ř 10,11-13 NS)

4 Zakroužkuj písmeno před nejlepší odpovědí.
Lidé se stanou syny Božími, jestliže
a) úspěšně absolvují test pro nově uvěřivší.
b) přestanou dělat své hříšné skutky.
c) uvěří v živého Syna Božího a vyznají ho jako svého Spasitele.

Spasení začíná modlitbou. Přichází k těm, kdo volají k Pánu o po-
moc. Začíná, když vyznáváš své hříchy Pánu a činíš pokání. Spasení
začíná, když uvěříš tomu, že Ježíš je Spasitel, Syn Boží, který vstal
z mrtvých. Začíná, když vyznáš Ježíše svými ústy a uvěříš mu ve svém
srdci. Začíná, když se modlíš modlitbu víry. Haleluja!

5 Jaká je funkce modlitby v čase spásy?

Všimni si, že v Ř 10,12 je řečeno: "To zahrnuje každého ... " (do-
slovný překlad z angličtiny). Bůh nečiní mezi lidmi žádné rozdíly.
Chce, aby byl spasen každý. Chce, aby ho vzýval každý. Bůh chce, aby
se modlitbu víry modlil každý!

Na tomto místě je potřeba, abychom trochu více diskutovali o Bo-
žím plánu. Boží plán nekončí ani na kříži, ani vzkříšením. To byla
pouze jeho první část. Vidíš, Kristova smrt a vzkříšení umožnilo, aby
každý, kdo věří, se stal synem Božím. "Těm však, kteří ho přijali, dal
pravomoc stát se Božími dětmi, těm kteří věří v jeho jméno." (J 1,12
NS) Synové Boží! To je tedy cílem Božího plánu s námi! Bůh chce
děti, které ho budou milovat a oslovovat ho: "Otče! Můj Otče!"
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6 Čti J 1,12. Jaké právo dává Bůh těm, kdo přijmou Ježíše?

Co Bůh chtěl na počátku, to chce i dnes. Chce sdílet s člověkem
svoji lásku. Chce mít s člověkem společenství. Proto je uctívání tak
důležité. Bůh chce syny, kteří jej uctívají a milují. Jen synové Boží
mohou uctívat Boha. Jen ti, kdo v něj věří, se mohou modlit modlitbu
víry. Modlitba tedy začíná vyznáním a uvěřením a vede k uctívání
Boha, našeho Otce.

7 Zakroužkuj 'písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Můžeme být spaseni bez Ježíše.
b Bůh nenávidí hříšníky.
c Kdokoli může být synem Božím.
d Jen synové Boží mohou uctívat Boha.

Všichni, kdo uvěřili a jsou syny Božími, budou na konci tohoto
světa společně shromážděni v nebi. Mocný hlas z trůnu řekne: "Hle,
Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám
Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem." (Zj 21,3 NS) A je to! To je
plán, který měl Bůh od počátku. To je plán, který již začal pro ty, kdo
věří. Všichni, kdo vzývají ve víře Boha, mohou s ním začít mít spole-
čenství teď hned! Mohou s ním v modlitbě a uctíváni mluvit. Mohou
sdílet Boží lásku přímo na této zemi. Nemusí čekat, než se dostanou
do nebe!
Víra, která trvá

Na Boží lásce je úžasné to, že nikdy nepřestane. Bůh nás miloval
již tehdy, když jsme byli hříšníky, ale nemohl mít s námi společenství,
protože jsme ho nemilovali. Když však uvěříme tomu, že Ježíš je Boží
Syn, který za nás zemřel a znovu vstal, můžeme zase s Bohem sdílet
lásku. Znovu ho můžeme uctívat a rozmlouvat s ním. Víra umožňuje,
abychom se stali Božími syny. Dokud v Boha budeme věřit, nic
nemůže rozbít vztah lásky mezi námi.
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8 Společenství mezi Bohem a člověkem je obnoveno tím, že
a) člověk se co nejvíce snaží být dobrý.
b) člověk přináší krvavé oběti za své hříchy.
c) člověk přijme Ježíše Krista jako svého Spasitele.

Samozřejmě, že naše společenství s Bohem bude přerušeno, po-
kud se zřekneme své víry v něho. Láska musí být dávána ochotně. Bůh
nám svoji lásku dává ochotně, ale jestliže v něj přestaneme věřit, naše
láska k němu se vytratí. Společenství s Bohem bude rozbito.

Jsme spaseni vírou. Spasení nám náleží také na základč víry.
Jestliže věříme, naše spasení se děje. Když víru opustíme, pak základ
našeho vztahu s Bohem přijde vniveč. Když se víra vytrácí, naše láska
k Bohu nás opouští a jsme zase znovu hříšníci a nevěřící.

9 Věřící ztratí své spasení, když
a) přestane věřit v Ježíše Krista.
b) spáchá něco hříšného.
c) opustí svůj sbor a připojí se k jinému.

Když voláme k Bohu o spasení, činíme tak modlitbou. Láska mezi
námi a Bohem je znovu obnovena modlitbou. A své společenství
s Bohem rozvíjíme také modlitbou. Láska musí být sdílena, a když
svoji lásku s Bohem přestaneme sdílet, náš vztah s Bohem umírá.
Modlitbou a uctíváním však naše víra a láska zůstává silná.
BRATRS1VÍ SYNŮ

Cíl 2: Vysvětli význam oddílu 2K 5,16 - 17 a řekni, jak tyto verše ovlívnuii
Boží dítě.

Nadpis tohoto úseku zní "Bratrství synů". Termín bratrství zname-
ná "bratrské chování" nebo "stav, kdy lidé jsou bratry".

Co umožňuje věřícím být bratry? Přece stejný Otec! V den, kdy
jsme činili pokání ze svých hříchů a vyznali Krista jako svého Spasitele,
jsme se stali Božími syny a členy společenství bratrů!

Všichni synové jednoho otce jsou bratři. Když říkáme "Otče náš",
vyznáváme, že všechny jeho děti jsou našimi bratry. .Neboť ty, které
předem poznal, také předem určil, aby byli připodobnění obrazu jeho
Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími." (Ř 8,29 NS)
Přemýšlej o tom! Všichni opravdoví věřící jsou našimi bratry a sestra-
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mi. V Božím plánu bylo od počátku to, aby se Bůh stal Otcem "mnoha
bratrů", mezi nimiž je Kristus "starší bratr" ..

10 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a) Všichni lidé jsou naši bratři.
b) Když je Bůh náš Otec, pak je Ježíš náš "starší bratr".
c) Syny Božími se stáváme tím, že jsme dobří.
d) Bůh se nechce stát naším Otcem.

Staré věci pominuly
Bůh dělí lidi do dvou skupin: na ty, kdo patří do jeho rodiny, a na

ty, kdo do jeho rodiny nepatří. Bůh nehledí na lidi stejně jako svět.
Neříká: "Tohle je Indián, tamto je Afričan, toto je běloch, tamto je
černoch, tento je bohatý, ten druhý je chudý, tenhle je vzdělaný a
tamten vzdělaný není." Vůbec ne! Takto jsou lidé klasifikováni svě-
tem. Bůh však nesoudí podle lidských měřítek. Vidí jen dvě skupiny
lidí - ty, kdo jsou jeho děti, a ty, kdo jimi nejsou. Tak se dívá na
člověka a říká: "Toto je mé dítě. Tamto je také mé dítě. Ale tohle dítě
mé není." Těmi, kdo činí volbu, zda se stát Božím dítětem či ne, jsme
však my sami.

11 V Božích očích se lidé dělí pouze na dvě skupiny. Na které?

••••••••••••••••• 0JO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Měli bychom se na lidi dívat stejně jako Bůh. V Boží rodině nemají
žádné místo předsudky. Svět rozděluje lidi do národů, ras, kmenů a
kultur. My bychom měli vidět pouze dvě skupiny:" ty, kdo jsou našimi
bratry, a ty, kdo jimi nejsou.

12 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Bůh miluje všechny lidi.
b Všichni lidé jsou Boží stvoření.
c Všichni lidé jsou Božími syny.
d Všichni lidé jsou bratry.
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Všechno je nově

Řekneš si: "Jak je to možné? Nemůžeme být přece v rodině Boží
všichni stejní." To je pravda - Bůh nikdy nezamýšlel odstranit věci,
které činí lidi navzájem odlišnými. To, co Bůh chce dělat-je naplnit
naše srdce svojí láskou tak, až nás vzájemné rozdíly nebudou od sebe
oddělovat.

Američané budou stále Američany. Indiáni zůstanou Indiány.
Černoši budou pořád černí a běloši bílí. Bůh po nás nechce, abychom
změnili svoji národnost, rasu či kmen. Činí možným to, aby různé
druhy lidí žily společně v lásce a míru. Jak se to může stát? Tím, že
budeme rodinou - rodinou spojenou-Duchem svatým a modlitbou.
Výrok "když se rodina pohromadě modlí, pak také pohromadě zůstá-
vá" je pravdivý. Stejně tak tato pravda platí pro jednotlivou rodinu
- dva rodiče a jejich děti. A platí to i pro rodinu Boží, rozšířenou po
celém světě a skládající se z lidí mnoha ras a národností. Modlitba
mění věci!'

'13 Když je v 2K 5,16 psáno, že bychom neměli posuzovat podle
lidských měřítek, znamená to, že bychom
a) nerněli očekávat, že různé druhy lidí budou žít společně v míru.
b) měli odstranit rozdíly mezi lidmi.
c) měli přijmout věřící jako bratry přesto, že se od nich lišíme.

Mnozí lidé nejsou Božími syny, protože odmítli uvěřit v Kristajako
svého Spasitele. Nemohou oslovit v modlitbě Boha "Otče náš". Nejsou
ani bratry těch, kdo věří. Když se věřící setká s člověkem, který nevěří,
nemůže ho nazývat "bratrem". Proč? Protože nemá stejného Otce a
není členem rodiny. Ježíš řeklo těch, kdo odmítli v něj uvěřit: "Vy jste
z otce Ďábla." (J 8,44 NS)

Na druhé straně, pokud se však věřící setká s jiným věřícím, i když
patří k odlišné rase nebo národnosti, ihned k němu pocítí lásku,
protože je bratr. Je členem jeho vlastní rodiny. To, co Boží děti
odlišuje od ostatních lidí, není rasa ani národnost, ale ta skutečnost,
že ostatní lidé jsou nevěřící. Nemůže se s nimi cítit "doma".

14 Co odděluje Boží dítě od ostatních lidí?
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FUNKCE SYNŮ

Cíl 3,:Vysvětli funkci a zodpovědnost Božích SYn/i v uctívání a službě.

Získávání lidí
Co dělají Boží synové na zemi? Proč je tady Bůh má? Má k tomu

dobrý důvod. Rodina ještě není kompletrií. Bůh nechce, aby někdo
zahynul. Chce, aby všichni byli součástí jeho rodiny! Ale jen ti, kdo
slyší, co pro ně Ježíš udělal, mohou uvěřit. Bůh tedy dal svým synům
úkol. Řekl jim, aby šli do celého světa a vyprávěli tu dobrou zprávu
o Ježíši všemu stvoření. Jaké povolánílJaká zodpovědnost!

Na plnění tohoto úkolu však nejsme sami . .Ježíš sedí na pravici Boží
a modlí se za nás. Když nemáme úspěch, Ježíš slyší naše volání
o pomoc a řekne Bohu o naší potřebě. Staví se za náš případ!

Duch svatý nám objasňuje to, kým jsme. Probouzí v nás touhu
uctívat a radovat se, protože jsme Boží synové a dcery. Vědomí našeho
synovství nás ujišťuje, že jsme schopni dělat to, oč nás Bůh žádá. Beze
strachu voláme: "Otče! Můj Otče!"

Duch svatý se za nás modlí, když nevíme, jak bychom se měli
modlit. Když se nám Boží plán zdá být nejasný a Boží vůle nejistá,
Duch svatý se za nás modlí se sténáním, jaké nelze vyjádřit slovy. Jaký
je úžasný pomocník!

15 Jmenuj příklad toho, kdy se za nás Duch svatý modlí.

Když se modlíme za spasení druhých lidí, Duch svatý se často skrze
nás modlí v neznámém jazyce, nadlehčuje naše břemeno a napomáhá
naší modlitbě. Duch svatý nás bude povzbuzovat, ať už ve známém či
neznámém jazyce, a dá nám sílu, abychom naplněni duchovní mocí
vyšli svědčit a získávat lidi pro Krista. Duch svatý nám pomáhá modlit
se a uctívat. Proč? Aby nám pomohl splnit náš úkol!
Uctívání Boha

Coje modlitba? Je to vztah s Bohem, někdy vyjádřený slovy, někdy
ne. Protože jsme se o ní zmínili odděleně od uctívání, můžeme říci, že
modlitba má více do činění s potřebami lidí, zatímco uctívání má více
do činění s chválením Boha.
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Slova jako "činit pokání, žá-
dat, hledat, tlouci, vyhnat, pro-
klamovat, věřit, děkovat a pro-
sit" se vztahují k modlitbě. Slova
jako "chvála, díky, rozjímání,
studium, čest, sláva a radovat se"
se vztahují k uctívání. Jsou to ak-
tivity Božích synů v modlitbě a
uctívání. Když k výčtu uvedené-
mu výše přidáš čtení Božího slo-
va, dostaneš obraz dvou způso-
bů, jak členové Boží rodiny
s Bohem komunikují.

Komullik~emesBohem

uCTÍVÁNÍMODLITBA

ČINIT POKÁNÍ CHVÁLA
ŽÁDAT DÍKY
HLEDAT ROZJÍMÁ:'\Í
TOUCI STUDIUM
VYHNAT ČEST
PROKLAMOVAT SLÁVA
VĚŘIT RADOVAT SE
DĚKOVAT
PROSIT

16 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a S Bohem můžeme komunikovat tím, že čteme Bibli.
b Modlitba může být vyslovená nebo nevyslovená.
c Uctívání je obvykle chvála vzdávaná Bohu.
d Bůh nechce s člověkem komunikovat.

Modlitba nás přivádí do Boží přítomnosti. Modlitba posiluje naši
víru k přisvojování si Božích zaslíbení. Modlitba přivede Ježíše, toho,
který nás obhajuje, na naši stranu, když jsme zhřešili. Modlitba nám
přinese moc, když potřebujeme vysvobození. A více než to, modlitba
bude udržovat proud lásky mezi Bohem a námi, když ho uctíváme.
Později se budeme učit, jak se "modlit neustále", ale na tomto místě
postačí, když řekneme, že modlitba by pro Boží dítě měla být tak
přirozená, jako je dýchání.

Ještě jednu věc je potřeba říci, než S touto lekcí skončíme. Pamatuj,
Bůh je náš Otec. Dítě se možná může bát cizinců, ale svého otce se
nebojí. Když se modlíme, máme proto přicházet směle. Jenám řečeno,
abychom do Boží přítomnosti přicházeli se zpěvem a do jeho nádvoří
s chválou. Přečti si to sám v Žalmu 100. K Bohu máme přicházet
s díkůvzdáním a máme žehnat jeho jménu. Přítomnost Boží v nás
nebudí dojem místa, kde se bojíme, že ne? Spíše v nás vyvolává pocit
domova - rodinného shromáždění, A to je přesně to, co Bůh chce,
protože je náš Otec a my jsme jeho synové!
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17 Jak bychom podle Ž 100 měli přicházet do Boží přítomnosti?

41·
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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.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Jaký vztah toužil mít Bůh s člověkem od počátku?

2 Jak Boží syn může vstoupit do Boží přítomnost? Jmenuj pět cha-
rakteristik.

3 V Božích očích jsou všichni lidé rozděleni pouze do dvou skupin.
Do kterých?

4 Jmenuj tři způsoby toho, jak nám Duch svatý pomáhá v modlitbě.

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. Zakroužkuj písmeno před správnou odpo-
vědí (pro každou otázku existuje pouze jedna).

5 Když je v 2K 5,16 řečeno, že bychom neměli soudit podle lidských
měřítek, znamená to, že bychom
a) měli přijímat všechny lidi jako bratry.
b) se měli snažit odstranit rozdíly mezi lidmi.
c) měli přijmout věřící jako bratry i přesto, že se od nás liší.
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6 PRAVDA - LEŽ. Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým
výrokem.
a Jen modlitba nás může spasit.
b Modlíme se, protože jsme spaseni.
e Boha můžeme uctívat na procházce.
d Boha můžeme uctívat zpěvem.

7 Napiš písmeno "M" před slova vztahující se k modlitbě a "U" před
slova vztahující se k uctívání.

... a žádat · .. f činit pokání

... b sláva · .. g hledat

... c chvála ... h děkovat

... d prosba ·..ivyvyšovat

... e čest ·..j proklamovat

(
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Odpovědi na studijní otázky

9 a) Přestane věřit v Ježíše Krista.

1 Protože člověk Boha neposlechl.

10 Pravdivý výrok je b.

2 Aby lidé vykonali oběti za hříchy.

11 Na ty, kdo jsou Božími syny, a na ty, kdo jimi nejsou.

3 Ježíš Kristus.

12 Pravdivé výroky jsou a a b.

4 c) Uvěří v živého Syna Božího a vyznají ho jako svého Spasitele.

13 c) Měli přijmout věřící jako bratry přesto, že se od nich lišíme.

5 Vzývání Boha v pokání a víře ke spasení.

14 To, že ostatní lidé nevěří '- nejsou součástí Boží rodiny.

6 Právo stát se Božími dětmi.

15 Když nevíme, jak bychom se měli modlit.

7 Pravdivé výroky jsou cad.

16 Pravdivé výroky jsou a, bac.

8 c) Člověk přijme Ježíše Krista jako svého Spasitele.

17 Se "zpěvem, chválou a díkůvzdáním.





3. lekce
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"v nebesích ... " (Mt 6,9 NS)
Proč bychom měli psát o nebi, když mluvíme o modlitbě a uctívání?

Máme k tomu velmi dobrý důvod! Když se máme správně modlit,
musíme vědět, kým jsme a kam patříme. Musíme mít správný vztah
k tomu, ke komu se modlíme. Musíme mluvit o věcech zajímajících
jak nás, tak Boha. Je těžké, aby člověk bez jakýchkoli znalostí o far-
maření našel potěšení v rozmluvě s někým, kdo mluví jen o této
problematice. Říká se, že ne každý, kdo o nebi mluví, tam také půjde.
To je pravda. Ale pravdou je i to, že ten, kdo nikdy o nebi nepřemýšlí
nebo se za ně vůbec nemodlí, tam také nepůjde!

Pokud je nebe pouze pěkným místem v naší mysli a ne skutečností,
pak modlitby za ně žádný užitek nepřinesou. Nemůžeš svým myšlením
způsobit, že něco začne existovat. Nebe je skutečné místo, a ti, kdo
jsou Boží synové, tam půjdou. Proč bychom se tedy za ně neměli
modlit?



Osnova lekce
Naše srdce a náš domov

Občanství v nebi
Cizinci a poutníci

Naděje do budoucnosti
Nebe není žádná vysněná představa
Smrt není žádné selhání víry

Modlitba za současný svět
Příliš malá starost o tento svět
Příliš velká starost o tento svět

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• upřímně se modlit za to, abys našel zalíbení ve věcech nadpo-

zemských a aby tvůj život na zemi byl životem "poutníka";
• objasnit, jak přístup člověka ke smrti ovlivňuje jeho modlitby;
• rozpoznat občana nebes podle jeho skutků a přístupu k současnému

světu. .

Studijní aktivity
1.Přečti si oddíly 2K 4,16-18 a 2K 5,1- 5.Svými vlastními slovy napiš,

co tyto verše znamenají.
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2. Přemýšlej o někom, kdo nedávno zemřel, a modli se za jeho
nespasené příbuzné, kteří prožívají zármutek a nemají žádnou
naději.

3. Postupně projdi praktickou část lekce a odpovídej na studijní
otázky. Proveď kontrolní test. Své odpovědi zkontroluj s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici. Znovu si zopakuj ty otázky, na něž jsi
odpověděl nesprávně.

4. Projdi se svým domovem a zeptej se sám sebe: "Mohu toto všechno
opustit bez lítosti?" Pokud tvá odpověď zní "Ne", pak se modli, aby
ti Bůh zjevil věci neviditelné a věčné.

Praktická část
NAŠE SRDCE A NÁŠ DOMOV

Cíl I: Popiš věci, na základě kterých můžeme tady na zemi identifikovat
občana nebes.

Naše modlitby a naše uctívání je pro Boha přijatelné jen tehdy,
jestliže naše bohatství a náš domov je v nebi. Víra v po smrtný život
v nebi je jedním z rozdílů, odlišujících křesťana od ostatních lidí ve
světě. Víra v neviditelné a víra do budoucnosti odděluje věřícího od
nevěřícího. Odděluje toho, kdo se modlí, od toho, kdo se nemodlí.

1 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Bohatství nevěřícího je v nebi.
b Domov věřícího je v nebi.
c Křesťan se liší od ostatních lidí ve světě.

Vzpomináš si, co Bible říká o Jákobovi a Ezauovi? Oba udělali
spoustu špatností. Zatímco jeden chtěl věci, které byly budoucí a
neviditelné, ten druhý se staral pouze o to, co mohl vidět a z čeho se
mohl každý den radovat. Co o nich říká Bůh? "Jákoba jsem miloval,
ale Ezauajsem nenáviděl." (Ř 9,13 NS) Rozdíl mezi dčtmi Božími a
dětmi ďáblovými je v umístění jejich bohatství. "Neboť kde je tvůj
poklad, tam bude i tvé srdce." (Mt 6,21 NS)

Lidé se modlí za věci, které jsou pro .ně nejdůležitější. Prvotní
křesťané byli chudí, ale nebyli nešťastní. Trpěli, ale nestěžovali si.
Nebe pro ně bylo naprostou skutečností. Bylo to místo, kde byl jejich
Otec, a proto to byl pro ně domov. Nestar~i se o žádnou věc tohoto
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světa. Modlili se za sílu, trpělivost, věrnost a lásku k tomu, aby
odpustili svým nepřátelům. Když byli vysvobozeni z nebezpečí a pro-
následování, radovali se. Když vysvobozeni nebyli, čelili smrti beze
strachu. Jejich pronásledovatelé mohli zničit jejich těla, ale nemohli
zničit jejich duše. Ti křesťané věděli, že když zemřou, tak půjdou
domů. Těšili se na to, až budou v domě svého Otce.

2 Za co se prvotní křesťané modlili, když byli v nesnázích?

Občanství v nebi
Oblast, kde určitý člověk žije, obvykle rozpoznáme tak, že mu

nasloucháme. Místo, kde žijeme, má hodně co do činění s naším
životním stylem - způsobem, jak jednáme. Pro cizince je těžké, aby
zakryl skutečnost, že není domorodcem.

Občana nebes můžeš rozpoznat také rychle. Jeho řeč zjeví, kým je.
Může sice mluvit o věcech tohoto světa, ale když chvíli počkáš, brzy
začne mluvit o Ježíši a o "domově". Jeho řeč nebude hrubá a nelaska-
vá. Nerozhněvá: se tak snadno. Jeho slova budou pravdivá a milující.

3 Občana nebes můžeš poznat podle
\

a) toho, že si říká křesťan.
b) jeho řeči a chování.
c) vyučování sboru, který navštěvuje.

Občana nebes můžeš poznat na základě jeho modlitby. Cizinec se
může modlit ke svým bohům, ale jeho modlitby nemají žádnou naději,
jsou plné strachu. Nebeští občané se modlí s radostí. Vědí, že Ježíš je
živý a že slyší, i když ho nemohou vidět. Vědí, že je v nebi a že odpoví!

Občana nebes můžeš poznat podle jeho pozemského domova.
Nenajdeš v něm nenávist a závist. Nebudou -tam žádné knihy ani
časopisy se špatnými příběhy a obrázky. Uslyšíš tam zpěv, modlitby a
uctívání. Bude plný pokoje a štěstí. Věřící může mít ve svém po-
zemském domově kousek nebe!
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KŘESŤANSKÝ DOMOV

4 Jaké jsou znaky křesťanského domova?

Cizinci a poutníci
Boží synové jsou sice ve světě, ale neúčastní se světských špatností.

Jsou jako člun na vodě. Vše je v pořádku, pokud se voda nedostane
do člunu.

Boží synové jsou cizinci v tomto světě. Žijí zde a pracují zde, ale
nepatří sem. Jsou z jiné země! Nesmýšlejí stejně jako občané tohoto
světa. Nepřikládají věcem stejnou hodnotu. Našli zalíbení ve věcech
nadzemských, ne ve věcech pozemských!

5 Proč se Božímu dítěti může říkat poutník?

Tak tomu bylo s Abrahamem. Žil ve stanu. Nepovažoval ho za svůj
domov. Hledal město, jehož stavitelem je Bůh. To činilo jeho život
odlišným. To činilo i jeho modlitbu odlišnou. Měl bohatství, ale
nehledal je. Jeho synovec, Lot, hledal bohatství a ztratil všechno.
Abraham hledal v první řadě Boží vůli; Bůh mu poskytl vše, co
potřeboval. Občané nebes se modlí za správné věci!
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. Stejně tomu bylo s Mojžíšem. Dal přednost utrpení s Božími dětmi
před potěšením dočasného hříchu. Nemodlil.se za sebe. Nehledal své
vlastní pohodlí. Hledal, jak činit vůli Boží. Radoval se z toho, že Boží
lid byl vysvobozen z moci faraónovy. Jeho štěstím byla skutečnost, že,
šli domů do zaslíbené země. Tato naděje činila jeho práci neúnavnou
a jeho modlitby nesobeckými.

6 V čem se shodovaly modlitby Mojžíše a Abrahama?

Pavel se zřídka modlil za osobní vysvobození. Modlil se, aby bylo
dobře přijato Boží slovo. Modlil se za moc ke kázání Slova. Jeho srdce
a jeho domov byly v nebi. Pavel řekl, že by raději "šel" než "zůstal".
Přesto však zůstal a modlil se, protože zbývalo udělat ještě tolik práce.
Byl ochoten být cizincem a žít v cizí zemi proto, aby přinesl dobrou
zprávu o Ježíši těm, kdo ji ještě neslyšeli. Byl ochoten posečkat chvíli
na zemi, aby vytrval "k pokroku a radosti ve víře" druhých, kteří stejně
jako on tady byli poutníky (Fp 1,25 NS).

7 Proč byl Pavel najednou ochotnější k pobytu na zemi než k pobytu
v nebi?

NADĚJE DO BUDOUCNOSTI

Cíl 2: Objasni, proč smrt věřících neni selháním víry, a jak naděje
ovliviíuje druh modliteb, které se modlíme.

"V té naději jsme byli zachráněni; naděje však, kterou je vidět, není
naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to,
co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí." (Ř 8,24 - 25 NS) Bylo by
dobré, kdyby ses tyto verše z Písma naučil. Pamatuj, naděje ti pomáhá
čekat trpělivě na nebe.

Žijeme na této zemi bez toho, abychom viděli nebe. Nikdy jsme
neviděli svůj domov! Žijeme nadějí. Zatímco jsme na zemi, mnoho
věcí nás odrazuje, protože se nacházíme pod stejnou kletbou, která
byla uvalena na všechny lidi kvůli hříchu. Cítíme únavu. Onemocníme.
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Máme hlad a žízeň. Takže sténáme. Hříšnfk také sténá, protože trpí
stejně jako my. Ale naše sténání a sténání hříšníka se Liší.Hříšník sténá
bez naděje. Věřící sténá s nadějí. Víme, že jednoho dne tento svět

. opustíme a půjdeme do nebe. Naděje nám umožňuje, abychom byli
trpěliví. Hříšník nemá žádnou naději. Po utrpení tohoto života čelí
ještě většímu utrpení!

8 Jak se liší sténání věřícího od sténání nevěřícího v tomto světě pod
kletbou?

Máme ještě jinou naději. Modlíme se, aby se Kristus vrátil dříve,
než zemřeme. Když přijde ještě před naší smrtí, půjdeme s ním do
nebe bez umírání. Nebylo by to úžasné? Již prvotní křesťané se za to
modlili a my bychom v to v dnešní době také měli doufat a modlit se
za to.
Nebe není žádná vysněná představa

Naše modlitby a naše naděje nebude k ničemu, pokud je pro nás
nebe pouhý sen nebo představa v mysli. Nebe je skutečné místo. Bůh,
náš Otec, je v nebi.

Pavel vyprávěl vidění o nej-
vyšším nebi (doslovný překlad
z angličtiny; v NS je uvedeno
o "třetím nebi"). Mluvilo nebi,
kde je Bůh. Existuje nebe mra-
ků a nebe hvězd. Existuje "nej-
vyšší nebe", kde je náš Otec.

Pavel řekl, že tam slyšel
"nevypravitelné věci, o nichž
není dovoleno člověku pro-
mluvit" (2K 12,4 NS). Neměl
o skutečném nebi žádné po-
chybnosti. Viděl je! Nelze se
divit jeho slovům, že by již byl
raději s Kristem, než zůstal na
zemi!

..... .--( r
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9 Přečti si 2K 12,3 - 4 a řekni, jak Pavel reagoval.

Duch svatý působí, že pravda o nebi se pro nově obrácené stává
velmi skutečnou. Prvotní křesťané žili s nebem v mysli. Kniha Zjevení
nám vypráví o událostech v nebi, které se stanou na konci času. Zvláště
vypráví o slávě Krále králů, jehož trůn je v nebi. Chvála Bohu! Když
se nebe stane pro věřícího skutečností, je ovocem jeho víry uctívání a
chvála!

10 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Každý člověk Sl svým životním postojem vytváří své vlastní nebe.
b Nejvyšší nebe je místem Božího trůnu.
c Skutečnost nebe je věřícímu zjevena skrze Ducha svatého.
d Pravda o nebi je jen pro starší dospělé věřící.

Smrt není žádné selhání víry
Je zapotřebí, abychom něco řekli o smrti věřícího. Když naši drazí

onemocní-vždy se modlíme za jejich uzdravení. Je správné to tak
dělat. Ježíš uzdravoval nemocné a i dnesje stále uzdravuje. Ne všichni
nemocní věřící jsou však uzdraveni. Někteří umírají. Je jejich smrt
selháním víry?

Existují ti, kdo vidí smrt jako porážku. Modlí se za to, aby byl někdo
uzdraven a osvobozen. Pak, když místo uzdravení přijde smrt, jednají,
jako kdyby se stalo něco strašného. Prožívají pocit viny, jako kdyby
nějak selhali v modlitbě a ve víře.

Jak může být "cesta domů" selháním? Jestliže byl osten smrti
odstraněn, proč bychom měli být bodáni vinóu? Proč by měl být
katastrofou návrat věřícího do nebe?

Je smrt selháním víry? Ne. Opakováno tisíckrát, ne! Ve verši
ža 11,39 se mluví o těch, kdo zemřeli a nedočkali se splnění toho, co
bylo zaslíbeno, takto: "Osvědčili svou víru".
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11 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Ježíš dosud uzdravuje a vysvobozuje věřící ze smrti.
b Když věřící zemře, znamená to, že něčí víra selhala.
c Věřící by se neměl bát smrti, protože její osten už neexistuje.
d Ti, kdo se podle ža 11 nedočkali splnění zaslíbení, zemřeli ve víře.

Smrt není selháním víry. Pravý občan nebes to ví. Ti, kdo si velice
libují v tomto světě, na to zapomínají. Jejich modlitba není dokonalá,
protože příliš mnoho milují současný svět!
MODLITBA ZA SOUČASNÝ SVĚT

•

Cíl 3: Jmenuj některé z aktivit v tomto světě, které bychom se měli snažit
ovlivňovat modlitbou.

Svět není věčný. Pomine. Měli bychom se za něj modlit? Měli
bychom se snažit ho zlepšit? Bible nám říká, že bychom se měli modlit
za v moci postavené, za ty, kdo nad námi vládnou. Říká nám také, že
bychom měli milovat své nepřátele a modlit se za ty, kdo nás pronásle-
dují (Mt 5,44). Odpověď tedy zní: "Ano, měli bychom se modlit za
tento svět." Musíme mít na srdci, aby lidé žili v lepším světě. Ale
musíme také usilovat o to, aby svět byl lepším místem k životu. Je to
součástí našeho křesťanského povolání.
Příliš malá starost o tento svět

Občan nebes by měl být dobrým občanem země. Ve skutečnosti
by měl být vlastně nejlepším občanem země, příkladem v poslušnosti
nařízení a zákonů ustanovených vládou. Neměl by svévolně porušovat
zákon. Měl by odvádět daně. Věřící, který musí platit pokutu za
svévolné porušení zákona, je mizerným příkladem pro svoji "zemi".
Věřící, který se po svém spasení dostal do vězení za zločin, by těžko
přesvědčoval ostatní spoluvězně, že je občanem království spravedl-
'nosti!

Měli bychom se modlit, aby nám Bůh pomohl být dobrými občany.
Někteří věřící se tak "vznášejí ve výšinách", že "pozemskému" světu
nepřinášejí žádný užitek. To by se dít nemělo. Jsme solí země. Sůl
vylepšuje chuť potravy. Věřící vylepšují zemi. Svět je požehnán, proto-
že jsou v něm věřící. Jejich přítomnost přináší pokoj a radost. Jejich
modlitby podpírají vládce. Jejich spravedlnost posiluje národ.
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12 Uveď tři důvody, proč je občan nebes zároveň nejlepším občanem
této země.

Příliš velká starost o tento svět
Ovšem, můžeme však být tak zaměstnán světskými záležitostmi, že

zapomeneme, proč nás sem Bůh dal. Jsme solí země, ale naše "sla-
nost" je poznání Ježíše Krista a spravedlivý život, který nám Ježíš
pomáhá žít. Nemůžeme být solí země,jestliže ignorujeme fakt, že jsme
zde cizinci. Pomoci světu můžeme jedině tehdy, když mu pomůžeme
porozumět Božímu plánu. Nesmíme dovolit, aby věci tohoto světa
nám překryly úkol, který. nám J díš dal.

13 Co je to "slanost" věřícího?
'u

Měli bychom se modlit za dvě věci. Měli bychom se modlit, aby
naše zalíbení nepatřilo věcem tohoto světa. "Nemilujte svět ani to, co
je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm láska Otcova."
(tJ 2,15 NS) To je první věc, za kterou bychom se měli modlit, když
přemýšlíme o tom, jak se snažit zlepšit svět a být v něm dobrým
příkladem.

Druhou věcí, za kterou bychom se měli modlit, je to, abychom
neselhali ve vykonání úkolu, který nám Bůh dal. "Pokud jsem na světě,
jsem světlo světa." (J 9,5 NS) Tato slova Ježíš řekl, když ve světě byl,
a Ježíš je naším vzorem. Staral se o to, aby činil dobro. My bychom se
také měli starat o to, abychom činili dobro. Ježíš se modlil za nemocné.
My bychom se také měli modlit za nemocné. Ježíš vyháněl démony.
My bychom měli také vyhánět démony. Ježíš kázal evangelium Božího
království. My bychom také měli kázat evangelium Božího království.
Když byl Ježíš ve světě, byl světlo světa. Ježíš to řekl. Dále řekl: "Vy
jste světlo světa." (Mt 5,14 NS) A také řekl: "Jděte tedy a učiňte mými
učedníky všechny národy." (Mt 28,19 NS)
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VY JSfESVĚTLO SVĚTA

•14 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem. Věřící by
se měli modlit, aby
a jejich oblíbený politik zvítězil.
b jejich láska nebyla soustředěna na věci tohoto světa.
c měli to, co mají jejich sousedé.
d neselhali v plnění úkolu, který jim Bůh dal.

I když jsme v této zemi cizinci, máme udělat velký úkol. Jeho
naplňování nám může působit utrpení a bolest, ale to samé způsobilo
i Ježíši. Když Ježíš umíral na kříži, mluvilo svém díle na zemi a řekl:
"Je dokonáno." Pak šel do nebe. Šel domů! My také máme úkol
k dokončení. Až bude hotov, můžeme se radovat stejně jako Ježíš a
říci: "Je dokonáno." A pak stejně jako Ježíš můžeme jít domů. Jaký
úžasný den to bude, až se všichni dostaneme do nebe!
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Kontrolní test

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Jmenuj tři věci, které ukazují na občanství Božího dítěte.

2 Kde se nachází bohatství věřícího?

3 Uveď, jak Abrahamova a Mojžíšova víra v nebe ovlivnila jejich
modlitby.

4 Jakým rozdílným způsobem ovlivňuje kletba, které podléhá tento'
svět, věřícího a nevěřícího?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

5 Co měl Ježíš na mysli, když řekl, že jsme solí země?

6 Jmenuj dvě věci týkající se pobytu na zemi, za které by se občan
nebes měl modlit.

7 PRAVDA - LEŽ. Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým
výrokem.
a Smrt by se ke křesťanovi neměla přiblížit.
b Smrt věřícího je selháním víry.
c Osten smrti byl pro věřícího odstraněn.
d Smrt se nepřiblíží k věřícím, kteří budou naživu v době Kristova

návratu.
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Odpovědi na studijní otázky

8 Věřící sténá s nadějí. Nevěřící nemá naději.

1 Pravdivé výroky jsou bac.

9 To, co viděl, nemohl vyjádřit slovy.

2 Za sílu, trpělivost, věrnost a lásku k tomu, aby odpustil svým
nepřátelům,

10 Pravdivé výroky jsou bac.

3 b) Jeho řeči a chování.

11Pravdivé výroky jsou a, cad.

4 Žádná nenávist ani závist, ale zpěv, modlitba, uctívání, pokoj a
štěstí.

12 Respektuje vedoucí, poslouchá zákon, platí své daně.

5 Protože ve skutečnosti je občanem nebes, tady po zemi cestuje jen
po krátký čas.

13 Poznání Ježíše Krista a spravedlivý život, který nám Ježíš pomáhá
žít.

6 Oba hledali, jak činit Boží vůli.

14 Pravdivé výroky jsou bac,

7 Aby vytrval "k pokroku a radosti ve víře" druhých, dokud byl
na zemi.



II. sekce
PRIORITA UCTÍVÁNÍ



4. lekce

KRÁL, KTERÉHO UCTÍVÁME

"Bud' posvěceno tvé jméno." (Mt 6,9 NS)
V I. sekci jsme mluvili opostoji věřícího při modlitbě. Mluvili jsme

o postoji mysli, ne o postoji těla. Řečeno jinými slovy, když víš, kdo jsi
a kam patříš, můžeš se lépe modlit a uctívat Boha.

V této sekci budeme mluvit o tom, co je při uctívání a modlitbě
nejdůležitější - o prioritách. "Ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit,
že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají." (Zd 11,6 NS)

"Víra, že Bůh je" znamená uctívání Boha. "Odplácí těm, kdo ho
hledají" znamená modlitby, žádosti o něco. Nejprve musíme uctívat.
Pak můžeme žádat. Ale pamatuj, Bůh odplácí těm, kdo ho hledají
- ne těm, kdo hledají odměnu!

Prioritou v modlitbě je tedy uctívání. Musí nám jít o Boha a jeho
království více než o cokoli jiného! Proto v této sekci mluvíme o TVÉM
jménu, TVÉM království a TVÉ vůli.



Osnova lekce
Ctění Krále

Předmět uctívání
Povinnost uctívání

Svržení uchvatitele
Tváře uchvatitele
Klam prázdného trůnu

Ctění jména Krále
Moc jména
Pověst Krále

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• porozumět tomu, proč je důležité začít modlitby uctíváním a až poté

žádat o své vlastní potřeby;
• prozkoušet své modlitební požadavky a zjistit, zda přináší čest

Bohu;
• rozpoznat, jak se satan snaží uchvátit Kristovo místo v srdci věří-

cího;
• identifikovat a zrušit návyky řeči a jednání, které nepřinášejí čest

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

otázky a na otázky kontrolního testu.
2. Přečti si následující verše z Písma, které vypovídají o moci jména

Ježíš: J 1,12; 14,13; Sk 3,16; 4,12; 9,14; 22,16; Ř 10,13.
3. Přečti si oddíl Ř 6,12 - 23 a vysvětli, proč není možné, aby byl

v našich srdcích prázdný trůn.
4. Vydej dnes někomu svědectví o Kristu jako skutek pocty Božímu

jménu.

Praktická část
cTĚNfKRÁLE
CO 1:Jmenuj některé způsoby toho, jak věřící může vzdát čest Bohu jako

Králi.

Bůh není jen náš Otec. Bůh je náš Král. Vlastní království. ° tomto
království se dozvíme více později. .

KAŽDÉ KOLENO SE SKLONÍ

Jako synové ho oslovujeme "Otče". Jako občané ho oslovujeme
"Králi". Jako synové mu děkujeme za jeho lásku a péči. Jako občané
ho posloucháme a uctíváme ho.

Bůh je tedy současně Otec i Král a my jsme jak synové, tak i občané.
Největší špatnost, které se občan může dopustit, je nerespektování a
neposlouchání svého krále. Největší dobro, které může vykonat, je
sloužit mu a ctít ho. Láska a čest mohou být vyjádřeny poslušností a
službou, ale to není dost.
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1 Občan by měl a svého krále.

Nejsme pouze služebníci. Jsme synové a občané. Náš Otec a Král
na nás chce více než poslušnost a službu. Chce s námi mluvit a mít
společenství. Proto jsou chvíle uctívání tak důležité. Můžeme z po-
vinnosti poslouchat člověka a pracovat pro něj, i když ho nemáme rádi.
Nemůžeme však uctívat Boha, pokud mu nevzdáváme čest a nemi-
lujeme ho.

2 Proč chce na nás Bůh více než jen naši službu?

Předmět uctívání
Bůh chce osobní uctívání naplněné chválou. Bůh chce, abychom

mu řekli, jak ho milujeme. Bůh chce uctívání, které mu vzdá čest jako
Králi.

Někteří lidé uctívají neživé představy. Jiní uctívají mrtvé předky.
Další uctívají přírodu. Ale žádný z těchto předmětů uctívání není vřelý
a osobní. Žádný z nich nám nemůže projevit lásku. Žádný z nich
nernůže odpovědět na naše modlitby.

A co my, věřící? Předmět našeho uctívání je živý. Předmět našeho
uctívání je milující. Předmět našeho uctívání se nám dá poznat, když
do jeho přítomnosti přicházíme se zpěvem a chválou. Předmět našeho
uctívání je pravý Bůh! Není jenom bůh. Je jediný Bůh! Kromě něj
neexistuje žádný jiný!

3 Po jakém uctívání Bůh touží?

Povinnost uctívání
Někdo může říci: "Já Boha uctívám, ale nevěřím tomu, že Ježíš je

Boží Syn." To je nemožné! Nemůžeš uctívat Boha a současně odmítat
jeho Syna. \

V 1J 3,22-23 mluví Jan o Bohu takto: "A oč bychom žádali,
dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme to,
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co se jemu líbí. A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho
Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal." (NS) Jak
mohou lidé říci, že uctívají Boha, když ho přitom neposlouchají? Bůh
nám přikázal věřit tomu, že Ježíš Kristus je jeho Syn. Poslechnou ho
lidé? Nebo budou nadále klamat sami sebe a myslet si, že Bůh jejich
uctívání přijme, když odmítají jeho Syna?

4 Co nám Bůh přikázal v 11 3,22 - 23?

Když máme uctívat Boha, musíme také uctívat jeho Syna. Ve
Fp 2,7 -llje o Ježíši řečeno: "Sám sebe zmařil, vzal na sebe podobu
otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal ve způsobu člověka,
ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti kříže. Proto ho také
Bůh povýšil nade vše a daroval mu jméno, které je nad každé jméno,
aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na
zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš
Kristus je Pán." (NS)

Každé koleno se skloní k poctě jména Ježíš! Nyníje to naše výsada.
Později to však bude povinnost každého nevěřícího! Bůh dal autoritu
svému Synu Ježíši, který bude vládnout, dokud neporazí všechny
nepřátele. Pak se dokonce i kolena jeho nepřátel skloní k poctě jeho
jména. Proč to ochotně nedělat již nyní?

5 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Každé koleno se skloní před Kristem.
b Jen křesťané se skloní před Kristem.
c Bůh přikázal lidem, aby věřili v Ježíše Krista.
d Bůh dal Ježíši jméno, které je nad každé jméno.

SVRŽENí UCHVATITELE

Cíl 2: Vysvětlí, kdo je uchvatitel a koho a co si používá k vykonávání své
práce.

Tváře uchvatitele
Když chceme vědět, jak se modlit, je nezbytné, abychom věděli,

kdo vládne v našem srdci. Pokud se nadýmáme pýchou, myslíme si
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o sobě více, než máme, pokud hledáme svoji vlastní slávu, pak se
satanu podařilo dosadit zpět na trůn v našem srdci naše "já".

To, kdo je na trůnu v lidském srdci, můžeš říci podle pozorování
člověka - co mu vadí a co ho rozhněvá. Trápí ho, když je uráženo
jméno Boží? Vadí mu, když lidé poskvrňují dům jeho Otce? Šetří si
svůj hněv pro ty, kdo urážejí jeho samého? Je rozzloben, když ho lidé
nectí tak, jak si představuje? Požehnaný je ten, kdo nechá ve svém
srdci vládnout Boha a kdo ctí jméno svého Krále!

6 Když člověk říká, že nemá nad sebou žádného vládce, potvrzuje tím,
že
a) trůn jeho srdce obsadil satan.
b) má plnou kontrolu nad svým životem.
c) Kristus je Pánem jeho života.

Existují však i jiní uchvatitelé kromě vlastního "já", které satan
dosazuje na trůn lidského srdce. Jiný, také působící nesnáze, se
jmenuje "služba". Je těžké ho rozpoznat, protože je snadné si myslet,
že ho do srdce dosadil Bůh. Zaměstnává nás tolik věcí a aktivit, které
děláme pro Boha, že si činíme boha ze své práce a dokonce jej
uctíváme. Zanedbáváme modlitbu. Nevzdáváme čest Božímu jménu.
Jsme tak zaneprázdněni! Říkáme, že naším způsobem uctívání Boha
je práce.

Jsme jako manžel, který si myslí, že když má dobré zaměstnání a
zabezpečuje materiálně svoji rodinu, tak je své ženě dobrým manže-
lem. Když si mu jeho žena stěžuje, že si jí nevšímá, on vyzdvihuje svoji
práci a napomíná ji, že by měla být vděčná a spokojená. Žena chce ale
více než jen chléb na stole. Chce jeho lásku. Chce, aby s ní mluvil. Chce
se mu ,svěřit se svými myšlenkami a pocity. Chce mu být nablízku a
vyprávět mu to, co se stalo v rodině. Chce mu sdělit myšlenky svého
vlastního srdce.

Bůh chce to samé. Oceňuje veškerou práci, kterou pro něj děláme,
ale chce také s námi trávit čas. Chce, abychom se mu svěřovali se svými
myšlenkami a prožívali potěšení z jeho blízkosti. Chce, abychom ho
uctívali a vzdávali chválu jeho jménu.



66 MODLITBA A ucrívÁNÍ

7 Co chce Bůh po nás více než službu?

Dobrou ilustrací toho, o čem mluvíme, byli kněží v době proroka
Malachiáše. Naslouchej Malachiášovýrn slovům: "Nuže, kněží,je o vás
rozhodnuto takto: 'Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že
máte oslavovat mé jméno, praví Hospodin zástupů, stihnu vás kletbou
a vaše žehnání prokleji'." (Mal 2,1- 2)

Kněží sloužili u oltářů. Vykonávali své povinnosti, ale nedělali je
proto, aby oslavovali jméno Boží. Vykonávali je, protože to bylo jejich
zaměstnání - prostředek, jak si vydělávali na živobytí. To ovšem
ovlivnilo způsob provádění jejich práce. Ve skutečnosti se nestarali
o lidi, ale o sebe. Když neuctíváš ze správných motivů, nebudeš dělat
svoji práci správně! Když se práce stane tvým králem namísto Boha,
způsobí to, že se nebudeš starat o Boha, o rodinu, ani o druhé. Je-li
však na trůnu Bůh, pracuješ pro jeho slávu a vše, co děláš, ho oslavuje.

8 Proč nebyl Bůh spokojen s prací kněží v době proroka Malachiáše?

.......................................................... ','

Promluvme si nyní O jiné věci, která také připravuje Boha o čest.
Když začneme následovat lidi, satan si použije naše uctívání těchto
lidí k tomu, aby vytlačil Boha z trůnu našeho srdce. Tento problém
měl sbor v Korintu. Něteří věřící následovali Pavla, jiní Apolla, další
Petra. Tak dovolili, aby mezi ně přišlo rozdělení. Na trůn svého srdce
dosadili místo Boha lidi. Šlo jim více o Pavla, Apolla nebo Petra než
o Boží slávu! Jaká ostuda! Jaká strašná věc, když se věřící starají více
o poctu lidí než o poctu Boží! Na Pavlovi, Apollovi či Petrovi nebylo
špatného naprosto nic. Všichni tito muži ctili Boha. Zlo bylo v lidech,
kteří je dosadili na trůn svého srdce a ctili je více než Boha. Dosaďme
tedy Boha na trůn svého srdce a uctívejme jej!

. 9 čti oddí11K 3,1- 7 a uveď, co bylo na sboru v Korintě špatného.
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Klam prázdného trůnu

Cíl 3: Popiš metody, které satan používá k tomu, aby uchvátil Kristův
trůn v srdci věřícího.

Ďábel je podvodník a vzbouřenec. Byl jedním z nejvyšších Božích
andělů, ale jeho srdce se povýšilo a naplnilo pýchou. Rozhodl se, že
zkusí uchvátit Boží trůn, a tak vedl vzpouru v,nebi. Mnozí andělé jím
byli oklamáni a následovali ho. VEz 28,1- 17 si přečti o týrském králi.
Je to obraz satanovy vzpoury. Bůh vyhnal satana z nebe i se vzpurnými
anděly, kteří ho následovali. Satan byl svržen dolů na zemi a od té doby
tady vládne. Boží plán je porazit satana a převzít vládu nad světem.
Bůh nejprve poslal Ježíše, který zvítězil nad hříchem a smrtí a zlomil
satanovu moc. Na konci věků Bůh satana zničí a bude vládnout nad
světem.

10 V oddíle Ez 28,1-17 se vypráví o týrskérn králi. Tato postava je
také obrazem
a) Kristova návratu na zemi.
b) konečné satanovy porážky.
c) satanovy vzpoury.

Oddíl Žd 2,14 - 15je srozumitelnou zprávou o tom, co Ježíš udělal,
aby umožnil realizaci Božího plánu: "Protože sourozence spojuje krev
a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo
smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem
před smrtí drženi po celý život v otroctví."

Satan dosud vládne nad tímto světem, ale jeho vláda brzy skončí.
Dosud sedí na trůnu v srdcích nevěřících a řídí je. Ježíš brzy přijde
znovu a bude vládnout celému světu, všem, kdo na něm žijí. Satanova
moc a vláda bude úplně zničena. Pro ty, kdo věří v Ježíše, je satanova
moc zlomena již teď. Satan již nemůže věřícídéle řídit. Již nesedí na
trůnu vjejich srdcích. V srdci věřícího byl uchvatitel svržen. Haleluja!

11 Jak Ježíš osvobodil ty, kdo otročili strachu ze smrti?
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Satan byl v srdci věřícího poražen. Je tedy trůn prázdný? Vládne
někdo věřícímu? V tomto bodě se skrývá velké ponaučení; Neexistuje
taková věc, jako je prázdný trůn. Buď je na trůnu Bůh nebo uchvatitel.
Když je svržen jeden vladař, druhý nastoupí na jeho místo. Vládci ve
skutečnosti neopouštějí své trůny, když nebyli předtím svrženi!

II Proč je klamné, když se lidé domnívají, že mají ve svém srdci
prázdný trůn?

Někteří věřící nemají žádného vládce. Tito lidé říkají, že jsou sami
pány svých vlastních životů a žejim nikdo nevládne. Jak se mýlí! Jak
klamou sami sebe!

"Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti,
koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede ke smrti,
nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti?" (Ř 6,16, NS)

Jsme otroky mistra, kterého posloucháme. Můžeš o sobě říci, že
žiješ bez hříchu? Že neposloucháš sobecké touhy svého srdce? že
nejsi ovládán svými emocemi?

13 Podle čeho se pozná, kdo je tvým pánem?

Pokud je tvůj život řízen věcmi, nebo tyto věci mají v tvém životě
moc, pak nemůžeš říci, že jsi svobodný. Nejsi svým vlastním pánem.
Máš krále! Nemusíš ho nazývat satanem. Můžeš mu třeba říkat "vlast-
ní já", ale satan je ten, kdo do tvého srdce "vlastní já" dosadil. Satan
tě skrze "vlastní já" ovládá!
CTĚNí JMÉNA KRÁLE

Cíl 4: Vysvětli, čeho může být skrze jméno Krále dosaženo a proč jeho
jméno zasluhuje poctu.

Moc jména
V Mt 6,9 je řečeno: "Buď posvěceno tvé jméno." (NS) Proč tento

verš vypovídá o Božím jménu, proč namísto toho zde není uveden Bůh
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sám? Proč verš neříká: "Buď posvěcen?" Není důležitější člověk než
jeho jméno? Jak může být jméno tak důležité?

Když se člověk svým jménem podepíše na papír, prohlašuje tím,
že souhlasí se vším, co je na papíře napsáno. Když je však člověk chudý
a souhlasí s tím, že zaplatí hodně peněz, řekneme o něm, že své jméno
nepoužívá správně. Není poctivé podepsat něco, co nemůžeš splnit.

Přemýšlej ale o tom, co znamená jméno Boží! Bůh je všemocný,
vševědoucí, je všude. Je vlastníkem neomezeného bohatství a v ničem
nemá nedostatek. Když se tedy na nějaký dokument podepíše Bůh,
můžeš si být jist, že je schopen udělat to, co zaslíbil.

14 Jak si můžeš být jist, že Bůh je schopen udělat to, co zaslíbil?

Chceme-li se učit, jak se správně modlit, musíme věřit tomu, že
Bůh udělá to, co zaslíbil, když ho žádáme v jeho jménu. Bůh napsal
do svého Slova mnohá zaslíbení. Pochybovat o jeho Slovu je stejné
jako urážet jeho jméno! Je to ta samá situace, jako kdyby nám Bůh dal
šek podepsaný svým jménem a my bychom odmítli ho donést do
banky, protože bychom nevěřili, že Bůh má dost peněz na zaplacení!

Pavel řekl: "Každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn."
(Ř 10,13, NS)

Ježíš řekl: "A všechno, oč byste v modlitbě požádali, budete-li
věřit, dostanete." (Mt 21,22 NS)

Bůh řekl: "Jájsem Hospodin, já tě uzdravuji." (Ex 15,26)
Věřící, Boží dítě, přináší tato zaslíbení, podepsaná Božím jménem,

k Bohu na modlitbě. Bůh odpoví!

15 Co vypovídají předcházející verše o Bohu?

V Božím slovu je zapsáno mnoho zaslíbení. Bůh je "podepsal"
všechna. Pochybuješ o nich? Pochybuješ o pravdě jeho Slova? Můžeš
teď hned své pochybnosti odložit a začít jeho jménu důvěřovat? Běž
k Bohu v modlitbě. Běž - ve víře a v jeho jménu!
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My, lidé, uvěříme snadno druhým lidem. Důvěřujeme slovům
lékařů, duchovních, přátel a dokonce i politiků. Zdá se však.že je pro
nás těžké, abychom uvěřili Bohu. Jak můžeme očekávat, že Bůh
odpoví na naše modlitby, když více ctíme jména lidí než jméno Boží?
Když lidským slovům věříme více než Božím zaslíbením, nevíme, jak
se modlit. Nedůvěřujeme Božím zaslíbením podepsaným jeho jmé-
nem více, než čemukoli jinému!

16 Připoj citace biblických veršů (vlevo) ke správným odkazům (vpra-
vo) tak, že do každé mezery doplníš správné písmeno .

... a "Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji." 1).Mt 21,22

2) Ex 15,26

3) Ř 10,13

... b "Budete-li věřit, dostanete."

... c "Každý, kdo by vzýval Pánovo jméno,
bude zachráněn."

Pověst Krále
Jméno s sebou nese pověst člověka. Tím, kým jsi, tě nedělá jméno.

Ty sám děláš své jméno! Pokud jsi např. nepoctivý, brzy si tím získáš
jméno. "Tomu člověku nemůžete důvěřovat", řeknou lidé. Získal jsi
jméno za svoji nepoctivost. Můžeš sice říci: "To není mé jméno.
Jmenuji se 'pan Pravda'." To však pro lidi, kteří tě znají, nebude
znamenat žádný rozdíl. Pro ně budeš "pan Nepoctivý", protože vědí,
jak žiješ. Jako křesťané musíme vždy usilovat o to, aby byl naší dobrou
pověstí oslaven Bůh.

V Bibli je napsáno: "Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha."
(Ex 20,7) Boží jméno můžeme použít ipro špatné účely, když je např.
vyslovíme neopatrně nebo když naše řeč Boha neoslavuje. Říká se
tomu "klení" nebo "zatracování". Boží jméno bereme nadarmo tehdy,
jestliže máme k Bohu malou úctu a jestliže jeho jméno zvoláme
s nechutí nebo s překvapením. Když jeho jméno používáme pouze
k vyjádření svých pocitů, a ne jako akt uctívání, urážíme je. Selháváme
ve vzdávání pocty Božímu jménu.
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17 Uveď jeden způsob toho, jak křesťan může ctít Boží jméno.

Zakončeme nyní tuto lekci seznamem několika věcí, které musíme
dělat, pokud chceme vědět, jak se modlit:
1. Musíme ve svém srdci uctívat Boha jako Krále.
2. Musíme si uvědomit, že jsme Boží synové a občané nebes, a nesmí-

me pustit na trůn ve svém srdci nic a nikoho jiného.
3. Musíme věřit v moc Božího jména a musíme si nárokovat jeho

zaslíbení.
4. Musíme dávat pozor na to, co říkáme a co děláme, a uvědomovat

si, že reprezentujeme Boha.
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Kontrolní test

KRÁ TKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Vysvětli rozdíl v uctívání služebníků a synů.

,............................................................

2 Vysvětli důležitý rozdíl mezi Bohem, naším Otcem, a bohy, kteří jsou
uctíváni jinými lidmi.

3 Jmenuj tři věci, které satan chce dosadit na trůn našeho srdce, aby
uchvátil Ježíšovo postavení Krále.

4 Jak sbor v Korintu zneuctil Boha?

5 V čem spočívá klam prázdného trůnu v lidských srdcích?

6 Jmenuj čtyři věci zmíněné v závěru této lekce, které musíme dělat,
chceme-li se učit, jakse modlit.
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Odpovědina studijní otázky

9 Žárlivost, následování lidí.

1Kterékoli dva z těchto: poslouchat, sloužit, milovat, ctít, respekto-
vat.

10 c) Satanovy vzpoury.

2 Protože nejsme služebníci, ale synové. Bůh chce naši lásku a
uctívání.

11 Svojí smrtí zničil moc ďábla .

• 3 Bůh touží po osobním uctívání, které vzdává poctu jeho jménu a
které je naplněno chvalou.

12 Prázdný trůn neexistuje. Buď je na trůnu Bůh, nebo uchvatitel.

4 Abychom uvěřili Ježíši a navzájem se milovali.
/

13 Tvým pánem je ten, koho posloucháš.

5 Pravdivé výroky jsou a, cad.

14 Bůhje všemocný a vševědoucí.

6 a) Trůn jeho srdce obsadil satan.

15 Tyto verše vypovídají o tom, že Bůh plní svá zaslíbení.

7 Naše uctívání a společenství.

16 a 2) Ex 15,26
bl) Mt 21,22
c 3) Ř 10,13

8 Protože neoslavovali jeho jméno.

17 Tím, že bude dbát na udržení své dobré pověsti.
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KTERÉ ,MÁME HLEDAT

"Přijď tvé království." (Mt 6,10 NS)
Většina lidí má pro svůj život plán. Chtějí se stát lékaři nebo

právníky. Chtějí být známí a bohatí. Ve své mysli nosí obraz toho, jaký
život budou žít, až svých cílů dosáhnou. Jsou to stavitelé království!

Jiní lidé nemají žádné vlastní plány. Jsou raději, když najdou
nějakou silnou osobnost, která buduje království, a pomohou jí v usku-
tečňování její vize. Jejich štěstí spočívá v tom, že se stávají součástí
plánů někoho jiného.

Přesně tak to dělá křesťan. Nebuduje své vlastní království. Neusi-
luje o to, aby se proslavil vlastním dílem, Hledá spíše Boží slávu a
příchod Božího království. Jeho modlitbou je vždy: .Přijď tvé krá-
lovství". Jeho jedinou touhou je, aby se na příchodu Božího království
mohl podílet. Nejen, že se za to modlí, ale vychází také ven mezi lidi,
aby naplnil Ježíšovo Velké poslání.

, Důležitou modlitbou, kterou by se křesťan měl vždy modlit, je:
"Pane, dovol mi budovat tvé království, nikoli moje vlastní". Mnozí
věřící jsou velmi zaneprázdněni tím, že namísto království Božího
budují své vlastní.



Osnova lekce
Charakter Božího království

Umístění Božího království
Čas Božího království

Růst Božího království
Velké poslání
Dokončení

Sláva Božího království
Kristus ve shromáždění věřících
Kristus v uctívání

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• rozlišit vnitřní a vnější Boží království;
• zhodnotit svůj podíl na plnění Kristova příkazu v Mt 28,19 - 20;
• porozumět tomu, proč středem uctívání každého místního shro-

máždění Kristova těla musí být osoba Krista.
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Studijní aktivity
1. Postupně projdi praktickou část lekce. Zapiš si odpovědi na studijní

otázky a na otázky kontrolního testu. .
2. Modli se jmenovitě za pět misionářů a jednomu z nich napiš slova

povzbuzení.
3. Napiš popis "toho Živého", o kterém pojednává o?du Zj 1,12-18.

Praktická část
CHARAKTER sožrao KRÁLovsTVí

Cíl 1: Vysvětli, jak je možné, že Boží království jednak již existuje a
jednak ještě nastane.

Neexistuje žádné království jako Boží. Neexistuje žádný král jako
Bůh.

Boží království je nyní, ale také ještě nastane. Nyní je neviditelné,
ale brzy bude viditelné. Boží království je vnitřní (v srdci věřícího), ale
jeho sláva je přítomna kolem nás.

1Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Boží království je nyní.
b Boží království ještě nastane.
c Boží království je uvnitř věřícího.
d Boží království bude vidět.

Boží království je první na seznamu věcí, za které bychom se měli
modlit. Jeho priorita je srovnatelná s prioritou spravedlnosti Boží. A
proč ne? Boží království je spravedlnost. Boží spravedlnost! Kdo tedy
hledá Boží království, hledá Boží spravedlnost. Kdo hledá Boží spra-
vedlnost, hledá samotného Boha. Nemůžeš oddělit Boha od jeho
spravedlnosti. Vidíš, jak to do sebe zapadá ...TVÉ jméno, TVÉ
království, TVÁ spravedlnost. Nemůžeš míl jedno bez toho druhého.
Kdo toto všechno hledá více než cokoli jiného, modlí se tak, jak by
měl. '
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2 Vysvětli, proč nemůže být odděleno Boží jméno od Božího krá-
lovství.

Umístění Božího království
Kde je Boží království? V nebi? Ano, v nebi. Na zemi? Ano, bude

tam. V člověku? Jistě, ale jen v těch, kdo přijali Krista.
Jak k tomu může dojít? Takto - království musí být v člověku před

tím, než on sám může být dobrým občanem. Známe mnoho příkladů
vládců, kteří vládnou násilím. Jejich občané je poslouchají, protože se
jich bojí. Takoví vladaři však brzy své království ztratí, protože není
v srdcích lidí. Při první příležitosti se obyvatelé království vzbouří.
Nahradí původního vládce novým, kterému důvěřují a kterého milují.

Během historie se tento koloběh opakuje znovu a znovu. Zlý vládce
bude přijímat od lidí vnější úctu a chválu; lidé však budou pochvalná
slova pouze vyslovovat ústy, aby se na ně vládce nerozhněval. Dokonce
i když ho budou svými rty uctívat, v srdci jej budou nenávidět. Již ho
vlastně odmítli.

3 Pravé království musí být v lidském srdci, protože
a) království nemůže existovat, dokud nebude v srdcích lidí.
b) poslušnost může vycházet jen ze srdce.
c) pokud království má být silné, občané se musí svého vládce bát.

Proto tedy říkáme, že silné a dlouhotrvající království musí být
nejprve v člověku, a až poté se člověk může stát jeho dobrým občanem.
Proto je království Boží věčné. Začíná v srdcích jeho obyvatel v tom
okamžiku, kdy uvěří. Můžeme tedy říci, že království Boží je "umístě-
no" v lidském srdci.

Království Boží však není pouze v srdcích věřících. Přijde den, kdy
Kristus bude vládnout "vnějšímu" království. Toto království bude
viditelné a bude zahrnovat celý svět a všechny lidi v něm.

Vnější Boží království se bude lišit od království vnitřního pouze
jedinou věcí - "neviditelné" se stane" viditelným". Dobro v království
však bude stejné - jeho spravedlnost, pokoj a radost, pocházející
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z Ducha svatého, nebude pro věřícího ničím novým. Věřící je totiž
občanem království již ode dne svého duchovního narození!

4 Království Boží je .

a pocházející z Ducha svatého.

Jaký to bude úžasný den, až přijde viditelné království! Jaké štěstí
to bude pro ty, kdo znají pravý charakter Božího království! Oni již
znají a praktikují život v spravedlnosti, pokoji a radosti od Ducha
svatého!

Ano, mnozí se ten den budou radovat. Ale co bude s těmi, kdo
Spasitele neznají? A co národy, které o něm nikdy neslyšely? Nebudou
mít žádnou radost, dokud k nim nepřijdeme a nepovíme jim, že
spasení je v Ježíši!

Jak zaneprázdněni bychom tedy měli být! Jak bychom se měli
modlit! Jak bychom měli pracovat, dokud celý svět nebude vědět, že
existuje království, které začíná v srdci. Království, jež bude viditelné
pro.všechny, až Ježíš přijde.

To znamená, že bychom se měli modlit, aby všichni lidé přijali
Krista. Měli bychom se modlit, aby se Boží království rozšířilo do srdcí
lidí na celém světě. Současně však musíme být připraveni jít kamkoli,
kam nás Bůh pošle, vyřídit dobrou zprávu o Ježíši. Nikdo se nemůže
správně modlit, jestliže zevnitř jeho samého netryská zoufalý nářek za
spasení ztracených.

5 Na co musí být připraveni ti, kdo se modlí: .Přijď tvé království"?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •• ",O ••• ~ ••••• o' •••,

Když pro nás neznamená nic "Velké poslání", pak je nemožné,
abychom se modlili správně. Nikdy nesmíme dovolit, aby naše práce,
naši přátelé či starosti tomuto úkolu překážely. Ti, kdo se modlí "přijď
tvé království", musí být připraveni k vyjití do celého světa a ke
zvěstování evangelia každému stvoření. Boží království nemůže přijít
k těm, kdo o něm neslyšeli, protože víra pochází ze slyšení.
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Čas Božího království
Království Boží je teď. Jeho hranice nejsou vyznačeny. Nemá

žádné celní předpisy ani úřady pro přistěhovalce. Nemá žádnou
národní vlajku. Je to království v srdcích věřících. Bůh sedí na trůnu
v srdci věřícího a spravuje své království odtud! "Království Boží je
uvnitř vás." (L 17,21 NS) "Ježíš odpověděl: ,Mé království není z toho-
to světa'." (J 18,36 NS) Jinými slovy, Boží království je naprosto
odlišné od všech jiných království na světě. Jeto království duchovní.
"Království Boží nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat." (L 17,20)
Ovšemže ne! Když je v srdci, nernůže být zpozorováno nikým, kromě
jeho občanů, jejich života a skutků. Proto následující verš z Písma
vypovídá, že "království Boží není pokrm a nápoj; nýbrž spravedlnost,
pokoj a radost v Duchu svatém" (R 14,17).

6 Připoj písmena v levém sloupci označující výroky k biblickým odka-
zům v pravém sloupci.

· .. a "Království Boží je uvnitř vás." 1) J 18,36

2) L 17,20

3) L 17,21

· .. b "Mé království není z tohoto světa."

· .. c "Království Boží nepřichází tak,
abyste ho mohli pozorovat".

Když království Boží existuje teď, bude nyní viditelný i důkaz jeho
přítomnosti. Pokud mu dáme přednost před vším ostatním, bude
viditelné u nás doma, v naší práci, mezi našimi přáteli. My na těchto
místech nebudeme králi, ale Bůh tam bude Král! Většina problémů,
kterým lidé čelí doma, v práci a ve vztazích ke svým přátelům, pochází
ze skutečnosti, že hledají více svoji vlastní vůli než potěšení Boha.
Když Božímu království dáme před vším ostatním přednost, většina
našich problémů bude vyřešena! Naše domovy se stanou místem
štěstí. Naše práce nás začne uspokojovat. Naši přátelé to s námi budou
mít snazší, protože nebudeme sobečtí. Není divu, že Ježíš řekl: "Hle-
dejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno
vám bude přidáno." (Mt 6,33 NS)
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,
7 Jmenuj tři místa v našich životech, kde bude viditelný důkaz Božího
království.

Království Božíještě přijde. Existuje "nyní", ale také "ještě přijde".
Modlíme se: .Přijď tvé království". Sténáme, aby přišel den, kdy
všechno smrtelné musí obléci nesmrtelnost (lK 15,53). Jednou z úžas-
ných radostí uctívání je, když zpíváme a mluvíme o tom, co se' stane,
až přijde Ježíš. Nádherný oddíl Písma, lTe 4,13 -18, o tom vypráví.
Končí slovy: "Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte." (lTe 4,18 '
NS) Uctívání je vyjadřování naší naděje o událostech, které nastanou.
Je to mluvení o Bohu, o království uvnitř nás; uctíváme tehdy, když
dovolíme Bohu, aby nám zjevil některé z radostí království, které ještě
nastane.

8 1Te 4,13-18 nám vypráví o tom, že .
a) do nebe půjdou jen lidé, kteří budou v době Kristova návratu

naživu.
b) jako první vstanou ti, kdo v Kristu zemřeli.
c) andělé sestoupí z nebe na zemi, aby s sebou vzali věřící zpět.
d) ti, kdo budou v den Pánova návratu naživu, půjdou do nebe.
RŮST BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Cíl 2: Vyjmenuj čtyfi věci, které by měl věfící dělat, aby viděl, zda plní
Velké poslání.

Modlitba a uctívání jsou úžasné zdroje radosti. Musíme se z nich
však radovat s plným vědomím Božího plánu. Více o tom budeme
mluvit v další lekci. V této lekci se o tom pouze trochu zmíníme,
protože se to také týká růstu Božího království.

Ježíš řekl, že vybuduje svoji církev. Kristova "církev" jsou lidé
- lidé, kteří věří v Ježíše. Můžeš ji najít kdekoli v přítomnosti věřících.
Členové jeho církve jsou občany Božího království. Když tedy Kristus
buduje svoji církev, buduje své království. Je to velký Boží plán a dílo.
Měli bychom se za to modlit.

Církev roste dvěma způsoby. Za dvě věci bychom se měli modlit:
1. za růst počtu členů;
2. za členy, aby byli stále více podobnější Kristu.
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9 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Věřící tvoří "církev".
b "Církev" roste co do počtu věřících v závislosti na tom, jak jsou

stavěny její budovy.
c Království Boží je budováno, když se k "církvi" přidávají věřící.
d "Církev" pořád zůstává stejná.
Velké poslání

Kristus dal svým učedníkům , Velké poslání". Řekl jim: "Jděte tedy
a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.
Amen." (Mt 28,19 - 20 NS)

10 Jak se říká příkazu, který dal Ježíš svým učedníkům v Mt 28,19 - 20?

........ t···················································

Tento příkaz má čtyři části:
1.jít k národům
2. učinit je učedníky
3. křtít je
4. vyučovat je
To je povolání, které by nás mělo povzbuzovat k modlitbám, dokud

nepřijde Ježíš! Zabývejme se nyní těmito částmi podrobněji.
Jít k národům

To není jen výzva. Neříká se
tu "pojd''', ale "jdi"! Je to příkaz.
Nedělej si žádné starosti, pokud
se modlíš za "povolání" .Ježíš po-
volal své učedníky k sobě a pak je
vyslal do světa. Bůh nás vyzývá ke
spasení, Jsme vyzváni k tomu,
abychom patřili Ježíši. To je vý-
zva evangelia "pojd'''. Příkaz je
ale jiný. Ježíš mluví k těm, kdo
slyšeli jeho výzvu a přišli k němu.
Říká jim: "J děte! Jděte ke všem

,

JDI

PŘÍKAZ
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národům. Jděte a učiňte z nich mé učedníky. Jděte a pokřtěte je. Jděte
a vyučujte je." Nemusíme čekat na hlas z nebe. Ten hlas již promluvil.
Je to hlas Ježíše a říká: "Jdi!"

11 Vysvětli rozdíl mezi Boží výzvou a Božím příkazem ve Velkém
poslání.

,....................................................................................................

Učinit je učedníky
Toto je příkaz k evangelizaci.

Jsme posláni k tomu, aby lidé skr-
ze naše slova a náš život uvěřili,
že Ježíš je Spasitel a Pán. Je nám
přikázáno, aby se v každém náro-
dě lidé obraceli. Lidé nezačnou
věřit v Ježíše proto, že víme, jak
argumentovat. Nezaěnou věřit
v Ježíše proto, že máme dobré
vzdělání. Stane se to jen tehdy,
když Duch svatý se dotkne lidí
skrze slova, která mluvíme, tak, že začnou cítit svoji vinu za hřích.
Stane se to jen tehdy, když se jejich srdcí dotkne Ježíšova láska - když
budou činit pokání a uvěří. To znamená, že my se musíme modlit a
žádat Boha, aby naše ústa naplnil těmi správnými slovy.

12 Co znamená příkaz činit učedníky?

.......................... °l· • • .. •• .. ••••••• .. • ..

Kftítje
Toto je příkaz vést ty, kdo uvě-

řili, k veřejnému rozhodnutí o ná-
sledování Pána. Nestačí jen uvěřit
v srdci. Musíme víru svými ústy vy-
znat a být pokřtěni ve vodě. Příkaz
křtít je velmi jasný: Je to veřejné
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svědectví a ilustrace toho, co se s námi stalo. Když jsme uvěřili, zemřeli
jsme hříchu. Ponoření do vody symbolizuje smrt hříchu přede všemi,
kdo křtu přihlížejí. Když jsme uvěřili, stali jsme se novými lidmi
- Božími syny. To je symbolizováno vynořením z vody. Každý věřící
by měl být pokřtěn ve vodě. Jeto příkaz.

13 Co znázorňuje křest vodou?

Vyučovat je
Jaká je to práce! Kolik

modliteb a hodin strávených
studiem musíme vynaložit,
abychom nově obrácené
mohli vyučovat. o tom, jak
být jako Ježíš. Co je vlastně
máme učit? Aby nebyli jen
pravidelnými návštěvníky
církve. Aby neznali jen
stanovy církve. Aby neuměli
jen modlitbu Páně a aby ne-
složili jen test nového věří-
cího. Aby jen nevěděli, jak
zpívat a modlit se. Prostě učit je být jako Ježíš. Noví věřící (a staří
samozřejmě také) musí JJýt vyučováni Boží lásce, Božímu způsobu
života a Božímu slovu.

14 Čemu by měli být vyučováni noví věřící?

Dokončení
Velký Boží plán ještě není dokončen. Každý z nás dostal úkol.

, Každý z nás může dokončit svoji část plánu.
Ježíš svoji část již dokončil. Stal se člověkem. Uzdravoval ne-

mocné. Vyučoval lidi pravdám o Božím království. Pak udělal to, kvůli
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čemu přišel. Zemřel a svojí smrtí odstranil hříchy světa. Když visel na
kříži, zvolal: "Je dokonáno!" Jeho dílo bylo dokončeno! .

Ježíš dal svým učedníkům práci. Řekl jim: "Jděte, kažte, křtěte a
vyučujte." Poslechli a evangelium se šířilo z jedné země do druhé.
Učedníci postupně umírali, ale každý mohl říci, že dokončil svoji část
plánu.

Tento příkaz platí i dnes. Každý z nás má od Boha svůj úkol. Každý
z nás by se měl modlit, aby přesně věděl, co je tou jeho částí plánu.
Pak, když naplno poslechneme a náš život bude končit, budeme moci
říci: "J e dokonáno. Dokončil jsem svůj úkol."

15 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Nemusíme se modlit, protože Ježíš řekl: "Je dokonáno".
b Učedníci poslechli "Velké poslání".
c Ježíš dal každému z nás úkol, který máme vykonat.
d Ježíš dokončil svoji část úkolu.

Pavel řekl: "Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti."
(2Tm 4,8 NS) Apoštolové se horlivě modlili za to, aby znali Krista a
byli jako on: " ... A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení." (Fp 3,10)
Jaký úžasný cíl měli!

Také bychom měli mít takový cíl. Měla by to být naše každodenní
modlitba! Měl by to být náš cíl při uctívání, ať už při bohoslužbách,
nebo v soukromí. Bůh chce dokončit svoji práci v nás. Chce to však
udělat jen tehdy, jestliže jsme k tomu ochotni. Nechce čekat na to, že
budeme podobni Ježíši až v nebi. Chce nás změnit teď - a udělá to,
jestliže budeme věrní v uctívání a modlitbě.

16 Jací potřebujeme být předtím, než můžeme splnit svoji část Božího
plánu?

Je několik věcí, za které bychom se měli modlit, když přemýšlíme
o době Kristova návratu a o konci světa:
1. Měli bychom se modlit za to, aby Pán žně vyhnal dělníky na svou

žeň (Mt 9,38).
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2. Měli bychom se modlit za to, aby evangelium o království bylo
vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům (Mt 24,14).

-3. Měli bychom se modlit: "Amen, přijď, Pane Ježíši!" jako odpověď
na Ježíšova slova: "Přijdu brzy."

17 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem ..
aJ ežíš se vrátí předtím, než dobrá zpráva bude kázána po ceÍém světě.
b Jako věřící bychom se měli Ježíšova návratu bát.
e Jsou potřeba dělníci na sklizeň žně.
d JežÍŠ znovu přijde.

SLÁVA BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Cíl 3: Srovnej Kristovu přítomnost v současných shromážděních věří-
, cích s oddílem Zj 1,9 - 20. . -<,

Kristus ve shromáždění věřících
Víme, že až Kristus přijde, uvidíme jej v jeho slávě. Dnes je

Kristova sláva přítomná v každém shromáždění věřících a můžeme ji
vidět skrze uctívání.

Bůh dal Janovi vizi Krista. čteme o tom ve Zj 1,9 - 20. JežÍŠ je
zobrazen jako "ten Živý", který stojí mezi sedmi svícny. Tyto svícny
byly sbory v Asii.

Stále platí, co JežÍŠ řekl v Mt 18,20: "Neboť kde jsou dva nebo tři
shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich" (NS). Když
chceme vidět Kristovu slávu, musíme se shromažďovat v jeho jménu.
Ježíš v našich shromážděních bude!

18 Jak je JežÍŠ zobrazen ve Zj 1,9 - 20?

Ve verši Žd 10,25 se říká: "Nezanedbávejme naše společné shro-
mažďování." (NS) Když se věřící shromáždí, něco se děje: Kristus
přichází! Ti, kdo "nechodí do kostela", promarní příležitost být při
tom, kdyžje shromáždění navštíveno Kristem. Ježíš přichází kamkoli,
kde se věřící setkají v jeho jménu. Prochází se mezi svícny! Svícny jsou
sbory, shromáždění věřících. Přemýšlej! Nezáleží na tom, jak je skupi-
na věřících velká či malá, pokud se prostě sejdou v Ježíšově jménu, on
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je tam! Jaký důvod k uctívání a chválení! Jaký důvod ke zpívání a
radování se! Ježíš schvaluje, když se věřící společně setkávají. Navštíví
je!

19 Co se stane, když se věřící společně shromažďují?

................................................................... .

O těchto Ježíšových návště-
vách našich shromáždění by-
chom měli něco vědět. Každému JÁ JSEM -, VŠUDYPŘÍTOMN"Ý
ze sborů v Asii Ježíš řekl tři věci:

1. Řekl: "Jájsem."
2. Řekl: "Já vím." JÁ VÍM -+ VŠEVĚDOUCÍ
3. Řekl: "Já chci."
Ten, který kráčí mezi svícny,

je přítomný všude (všudypřítom- JÁ CHCI ---..VŠEMOHOucí
ný). Zná všechny věci (vševědou-
cí) a má moc udělat to, co chce
(všemohoucí). /

Kristus v uctívání
Kristus je přítomen, když zpíváme. Když se naše hlasy pozvedají

v písni, můžeme cítit Ducha svatého, pohybujícího se mezi námi.
"Budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí." (1K 14,15
NS) Často do Božího domu přicházíme s myslí naplněnou mnoha
myšlenkami, týkajícími se našeho domova, našich přátel, naší rodin)'.
Když zpíváme, naše mysl je odvrácena od pozemských starostí k myš-
lenkám o nebi, o "věcech nahoře", a my znovu získáváme sílu k plnění

/
svých životních úkolů! Kristus je přítomen, když se modlíme. "Budu
se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí." (1K 14,15 NS) Když
vstupujeme do svého pokoje, zapomínáme na lidi okolo nás a mluvíme
s Ježíšem, cítíme, že stojí na naší straně. Z jeho přítomnosti čerpáme
sílu a požehnání. Když slyšíme, jak se ostatní okolo nás modlí, naše
srdce jsou naplňována chválou. Víme, že se Kristus prochází mezi
svým lidem!

Kristus je přítomen, když je kázáno Boží slovo. Můžeme ho slyšet,
jak k nám mluví. Vidíme kazatele, ale slyšíme Ježíšův hlas. "Kdo má
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uši, slyš, co Duch praví sborům!" (Zj 2,7 NS) Měli bychom se za naše
kazatele modlit. Slouží nám Božím slovem. Modleme se za ně, 'protože
Duch k nám chce mluvit skrze jejich mysl a rty!

20 K čemu nás vyzývá verš 1K 14,15?
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Kontrolní otázky

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Jaké jsou dvě formy Božího království?

2 Kde v našem životě mohou ostatní vidět důkazy o Božím království
uvnitř nás? Jmenuj tři místa.

3 Které důležité pravdě o shromažďování v Ježíšově jménu jsme
vyučováni ve verši Mt 18,20? .

4 Kterými dvěma způsoby roste církev?

5 Jmenuj čtyři příkazy "Velkého poslání".

6 Jak máme podle 1Te 4,18 používat slovní vědomosti o Kristově
příchodu?

7 Za co bychom se měli modlit podle Mt 9,38?

8 K jakým modlitbám by nás měl inspirovat verš Mt 24,14?

9 Jak můžeme dnes vidět Kristovu slávu?
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Odpovědi na studijní otázky

11 Boží výzva říká: "Pojd'''. Boží příkaz říká: "Jdi". "Pojd'" znamená
jít k Ježíši. "Jdi" znamená donést toto poselství těm, kdo je ještě
neslyšeli. .

1 Pravdivé výroky jsou a, b, cad.

12 Evangelizovat - říci lidem, že Ježíš je Spasitel.

2 Boží království je spravedlnost a spravedlnost je Boží.

13 Naši smrt hříchu; to, že jsme novými lidmi, Božími syny.

3 a) Království nemůže existovat, dokud nebude v srdcích lidí.

14 Kristově lásce, Božímu způsobu života, Božímu slovu.'

4 Spravedlnost, pokoj, radost (jakékoli pořadí).

, 15 Pravdivé výroky jsou b, cad.

5 Musí být připraveni vyjít a šířit evangelium, pokud jim Bůh řekne,
že to mají udělat.

16 Musíme znát Kristá a být jako on.

6a3) L 17,21
bl) J 18,36

. c 2) L 17,20.

17 Pravdivé výroky jsou cad.

7 V našem domově, v naší práci, mezi našimi přáteli.

18 Jako "ten Živý".

8 b) Jako první vstanou ti, kdo v Kristu zemřeli.

. 19 Přijde Kristus.

9 Pravdivé výroky jsou a a c.

10 "Velké poslání".

20 Ke zpěvu v duchu, k modlitbě v duchu, ke zpěvu myslí, k modlitbě
myslí.
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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.



III. sekce
POTŘEBY NAPLNĚNÉ
SKRZE MODLITBU



7. lekce

PROSTŘEDKY K ŽIVOTU

"Náš denní chléb dej nám dnes." (Mt 6,11 NS)
"Dej nám." To zní velmi podobně jako modlitby, které jsme zvyklí

se modlit! Dej mi jídlo! Dej mi dům! Dej mi zaměstnání! Dej mi
peníze! Dej mi, dej mi, dej mi! Je to jediný druh modlitby, který se
někteří lidé modlí. Vůbec se ve skutečnosti nemodlí, dokud něco
nepotřebují, a pak řeknou pouze "dej mi".

Jaká hanba! Tito lidé si myslí, že Bůh je dobrý k tomu, aby jim dal
věci, které chtějí. Představují si Boha jako skladiště nebo sýpku se
Zásobami. Jdou k němu pouze tehdy, když něco potřebují.

Bůh zaslíbil, že naplní všechny naše potřeby. Má dost jídla pro
každého. Bůh však chce, abychom ho hledali, protože ho milujeme, a
ne proto, že od něho něco chceme získat.

Vidíš, existuje něco, CO Bůh chce a co mu můžeme dát pouze my.
Chce naši lásku a naše uctívání. Odměňuje ty, kdo ho hledají (Zd 11,6).



Osnova lekce
Otázka touhy

Používání Boha
Věci, které hledají nevěřící
Věci, které budou následovat

Otázka hojnosti
Míra víry
Kanál požehnání

Otázka žádání
Motivace ze zákona
Motivace z lásky

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• rozpoznat vztah modlitby a uctívání k našim potřebám naplňo-

vaným Bohem;
• vysvětlit, co je dar "rozdávání';
• rozpoznat zodpovědnost a užitečnost služby, kterou tento dar

"rozdávání' působí;
• srovnat motivy, které vedou lidi k dávání, a prozkoušet své vlastní.



114 MODLITBA A 'UCTÍV ÁNÍ

Studijní aktivity
1. Nejprve si nakresli dvě ilustrace, které jsou použity v této lekci, a

vysvětli je.
2. Přečti si verš 1K 9,14 a vysvětli, o čem zde Pavel mluví. Přečti si také

Nu 18,21- 24 a Lv 27,30.
3. Pokud toužíš po daru "rozdávání", nečekej, až budeš mít hojnost,

a začni se dělit o to málo, co máš, s někým, kdo to právě ted'
potřebuje.

4. Před každým jídlem se modli za požehnání potravy, kterou budeš
jíst.

5. Postupně projdi praktickou část lekce. Zapiš si odpovědi na studijní
otázky a na otázky kontrolního testu.

Praktická část
OTÁZKA TOUHY

Cíl I: Vysvětli, jak jsme skrze hledání Božího království ujištěni o tom,
že naše potřeby k životu budou naplněny.

Následující čtyři lekce mluví o potřebách lidí. Ježíš se zmínil
o chlebu, odpuštění, vyhnutí se pokušení a osvobození. V této lekci se
budeme zabývat potřebou chleba. Nazvěme ji "zabezpečením". Za-
bezpečení zahrnuje všechny věci, které k životu potřebujeme: potravu,
oblečení; vzdělání, domov, peníze, atd. Chceme poukázat na to, že
Bůh nám dá vše, co potřebujeme, pokud se v životě nejvíce sou-
středíme na jeho království.

1 Čeho se v této lekci týká slovo zabezpečení?

Bůh se o naše potřeby stará. Když se modlíme, Bůh naslouchá. "A
to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom ho
o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás" (11 5,14, NS). Můžeme se tedy
modlit za "něco", pokud přidáme slova "bude-li Pán chtít." (Jk 4,15
NS) Není špatné chtít "věcí". Špatné je, když je chceme i poté, co jsme
zjistili, že Boží vůle není, abychom je měli.
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2 Kdy je špatné chtít "věci"?

Když se modlíme za "věci", je dobré mít na paměti následující
body:
• Nesnažíme se na Boha zapůsobit proto, abychom jej pohnuli k péči

O nás. Bůh je láska. O naše potřeby se stará více než my sami. Chce
nám pomoci.

• Neříkáme Bohu něco, co by ještě nevěděl. Ví, co potřebujeme,
dříve, než ho žádáme. Ježíš říká, abychom při modlitbě nepoužívali
"slova naprázdno." (Mt 6,7)

• Nežádáme o něco, co Bůh nemůže udělat. Pro Boha není nic
nemožného.
Můžeš se však zeptat: "Pokud Bůh se stará více než my sami, pokud

ví o našich potřebách dříve, než jej žádáme, a pokud má moc odpo-
vědět, tak proč je pro nás nezbytné modlit se? Proč Bůh nenaplní naše
potřeby bez našeho žádání?"

Odpovědí je jeden z největších divů Božího plánu. Bůh Se rozhodl
spolupracovat s lidmi ve všem, co dělá. Boží vůlí není pomoci člověku,
dokud ten člověk není ochoten nechat si pomoci. Proto je pro nás
nezbytné, abychom se modlili a měli víru. Tak můžeme "rozvázat"
Boží ruce. Svoji vůli jsme vložili do Boží vůle a Bůh může odpovídat
na naše modlitby!

3 Když se modlíme za "věci", měli bychom mít na paměti, že Bůh
a) se nezajímá o modlitby za naše potřeby.
b) ví o tom, co potřebujeme, před tím, než ho žádáme.
c) naplní vždy naše potřeby bez toho, že bychom ho museli žádat.

Žádosti o věci jsou pouze malou-částí modlitby. První by měla přijít
chvála, uctívání a díkůvzdání. Prioritou musí být Boží jméno, Boží
království a Boží vůle. Tak se modlil Ježíš. Nestrávil mnoho času
žádáním o "věci". Když žádal, jeho modlitby byly krátké ajednoduché.
Nežebral u Boha. Věděl, že když bude hledat především Boží vůli, pak
jeho potřeby budou naplněny.
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Používání Boha
Aplikujme nyní naše vyučování na potřeby "zabezpečení';. Budou

nám "přidány", jestliže se budeme zabývat Božím královstvím více než
čímkoli jiným. Musíme však být opatrní. Boží království nesmíme
hledat jako "prostředek" k získání "zabezpečení".

Někteří lidé říkají: "Pokud dáš Boha na první místo, pak dostaneš
dobrou práci." "Když budeš platit své desátky, budeš bohatý." "Jestli-
že se budeš hodně modlit, budeš mít ve škole úspěch." Přemýšlej teď
chvilku! Je na těchto výrocích něco špatného? Ano, je. Nevidíš to? Ty
"používáš" Boha k tomu, abys dostal něco, co chceš. Ty nehledáš Boha
- hledáš zaměstnání, bohatství nebo úspěch. Používáš Boha k získání
"zabezpečení' .

ŠPATNÉ

8
VĚc HLEDANÁ

ZABEZPEČENí

vĚC PŘIDANÁ

4 Co je špatné na modlitbě člověka ve výše uvedené ilustraci?

Když Ježíš dal lidem potravu, následovali ho. Řekl jim: "Amen,
amen, pravím vám, hledáte mne ne proto, že jste viděli znamení, ale
že jste jedli z těch chlebů a nasytili jste se." (J 6,26 NS) Později řekl:
"J á jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět,
a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit." (J 6,35 NS) A ve verši J 6,66
se uvádí, že "mnozí z jeho učedníků odešli zpět a už s ním nechodili."
(NS) Ježíš chtěl, aby lidé hledali jeho. Lidé však hledali jen chléb!
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5 čti verš J 6,66. Proč lidé Ježíše opustili?

Věci, které hledají nevěříct
Děti Boží by ve svém hledání neměly být jako nevěřící. Ježíš řekl:

"Člověk nebude živ jen chlebem." (Mt4,4 NS) Řekl to ďáblovi, který
ho pokoušel k tomu, aby využil Boží moci k získání potravy.

Život je více než zaměstnání, více než jídlo. Proto nás Ježíš vyučo-
val, abychom se modlili za důležitější věci.

Řekl: "Neshromažďujte si poklady na zemi." (Mt 6,19 NS) "Ne-
můžete sloužit Bohu i mamonu." (Mt 6,24 NS) "Proto vám pravím:
Nemějte úzkost o svůj život, co budete jíst a co budete pít." (Mt 6,25
NS) .

V oddílu Mt 6,31- 34 Ježíš řekl slova, která ukazují na rozdíl mezi
věřícím a nevěřícím - mezi dítětem Božím a dítětem ďábla: "Nedě-
lejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní
úzkosti. Každý den má dost vlastního trápení." (NS)

6 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Člověk nemůže sloužit Bohu i mamonu.
b Člověk by si měl nejprve na zemi nashromáždit své vlastní bohatství.
c Člověk by neměl mít starost o to, co bude jíst a pít.
d Pokud se člověk stará o potravu, je pohan.

Věci, které budou následovat
Dále Ježíš pokračoval těmito slovy: "Hledejte však nejprve Boží

království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno."
(Mt 6,33 NS)' .

Všimni si! Věřící hledá Boží království. Jídlo, pití a oblečení jsou
věci, které jsou přidány! Můžeme to ilustrovat takto:

SP~ _~_I ZABEZPEČENi L (KRÁLOVSTv1)

VĚc PŘIDANÁ VĚc HLEDANÁ
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Toto všechno zní velmi dobře. Ale funguje to? Bude člověk, který
především hledá Boží království, skutečně zabezpečen vším ostatním?
Má se tedy o své živobytí vůbec starat? Bůh určitě ví, že musíme
zabezpečit své rodiny a že musíme jíst! Je špatné vydělávat peníze? Je
špatné šetřit peníze? Máme odmítat všechny starosti o svoji manželku
a děti?

Příteli, dovol, abych tě ujistil o tom, že Bůh se tvými potřebami
zabývá. Stará se o ně. Bůh je láska a stará se více, než se může starat
jakákoli lidská bytost. Chce však, aby ses staral také. Chce, abys
zabezpečil svoji rodinu. Chce, abys miloval svoji ženu a děti a pečoval
o ně. Je tomu tak vlastně z toho důvodu, že Bůh nás chce naučit, jak
se správně modlit. Když budeme následovat jeho způsob modlitby,
pak všechny věci, které potřebujeme, také dostaneme.

Oddíl Ř 14,17 -19 nám pomůže v tom, abychom Ježíšovu učení
porozuměli lépe. Pavel říká: "Vždyť království Boží není pokrm a
nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto
slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. A tak usilujme o to,
co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování." (NS)

7 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
V oddíle Ř 14,17 -19 je uvedeno, že
a Boží království není pokrm a nápoj.
b Boží království je láska.
c cílem těchto věcí je přinést pokoj.

Ježíš i Pavel vyučovali tomu, že
bychom měli "usilovat" nebo "hle-
dat především" důležitější "věci".
Když to budeme dělat, Bůh pře-
vezme starost o ty druhé "věci".
Pokud hledáme Boží království,
potrava bude hledat nás! Bůh to
zajistí! Zní to pošetile a jednodu-
še? Pošetilé to není, ale jednodu-
ché to je ... jestliže máš víru!

Ti, kdo hledají "všechny ty
druhé věci", nebudou nikdy uspo-
kojeni. Budou jako žena u studně,
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která se každý den musela ke studni vracet, aby uhasila žízeň. Ježíš
řekl: "Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy
žíznit." (J 4,14 NS) Mluvilo lepším způsobu života, než jen usilování
o jídlo a pití.

Pro ty, kdo následují Boží království, platí zaslíbení, že Bůh za-
bezpečí jejich "denní chléb". Víra království Božího je víra "denní"!
Modlíme se: "Náš denní chléb dej nám dnes." (Mt 6,11 NS)
OTÁZKA HOJNOSTI

Cíl 2: Vysvětli význam dam .rozdáváni",

Cíl 3: Popiš drun lidí, kterým Bůh dává dar .rozdáváni".

Míra víry

Ve verši Ř 12,3 jsme nabádáni k tomu, abychom o sobě smýšleli
podle "míry víry", kterou nám udělil Bůh. Všichni věřící dostali od
Boha víru k tomu, aby jim pomohla naplnit jejich část Božího plánu.
Některým bylo dáno více víry, jiným méně. Některé dary požadují větší
víru než ty druhé.

8 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Bůh dává všem lidem stejnou víru.
b Každý věřící má víru, kterou mu dal Bůh.
c Některé dary požadují větší víru než jiné.

Bůh nám řekl: "Vy však usilujte o větší (důležitější - doslovný
překlad z angličtiny) dary milosti." (lK 12,31 NS) Důležitější dary
vyžadují více modliteb, pokud je máme používat správně. Některé
dary činí lidi pyšnými. Proto Bůh dovolil, aby Pavel trpěl fyzickou
bolestí: "A abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do
těla trn, Satanův anděl, aby mě políčkoval, a já se nepovyšoval."
(2K 12,7 NS)

Existuje dar od Boha, který vyvolává mnoho pokušení, a o něm
nyní chceme mluvit. Je to dar rozdávání (Ř 12,8), a je dán pouze
několika lidem. Proč? Povězme si o tom.

9 Proč dary požadují více modliteb?
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Kanál požehnání
Pán řekl některá silná slova o bohatých lidech: "Je snadnější, aby

velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího krá-
lovství." (Mt 19,24 NS) To jsou vskutku silná slova!

V oddíle Jk 5,1 - 6 se vypráví o bohatých lidech, kteří své bohatství
získali tak, že neplatili mzdu svým dělníkům. Poté, co si takto podvo-
dem nashromáždili své bohatství, nepoužili je k žádnému dobrému
účelu! "Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví
proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v po-
sledních dnech." (Jk 5,3 NS)

Hřích těchto bohatých lidí nespočíval v tom, že byli bohatí, ale
v tom, že si nashromáždili bohatství podváděním druhých lidí a použili
je sobecky, ne k dobrému.

10 Je hřích, když je někdo bohatý? Vysvětli.

Ne všichni lidé dokáží odolat sobeckému životu, který s sebou
bohatství přináší. "Ti, kdo chtějí-být bohatí, upadají do pokušení a do
léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují
do zkázy a záhuby." (lTm 6,9 NS) Proto Bůh dává většině lidí jen to,
co potřebují. Kdyžjim totiž dá příliš mnoho, dostanou chuť na "věci"
a často zapomínají na to, aby se starali o hledání Božího království.

Existuje několik věřících, kterým Bůh může důvěřovat v tom, že
své bohatství řádně použijí pro jeho království. Bůh těmto lidem dává
dar "rozdávání". Je to úžasný dar, ale jeho správné používáni vyžaduje
mnoho modliteb.

Jsou Boží lidé, kteří vědí, jak vydělat peníze. Pokud především
hledají Boží království, Bůh jejich obchody požehná. Tito Boží lidé
nedělají chyby bohatých lidí popsaných v Jk 5,1 - 6. Své bohatství
nezískávají podvodem. Nehromadí je a nepoužívají je sobecky pro
sebe. Považují se za Boží služebníky, kterým Bůh může důvěřovat
v tom, že své bohatství použijí pro jeho království. Lidé s tímto darem
poskytují finance na Boží práci. Jsou jako potrubí, kterým teče voda.
Jsou kanálem požehnání.
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11 Jaký přístup by měl mít bohatý člověk ke svým penězům?

Lidé s darem "rozdávání" si nedrží své bohatství pro sebe, ale
nechávají je skrze své ruce téci do práce na Božím království.'

Je důležité vědět, že stejné pravidlo platí i pro chudé lidi. "Chudý"
člověk, který své peníze získává podvodem, je stejně špatný jako
člověk bohatý, "vydělávající" si své peníze podobným stylem. "Chudý"
člověk, který své peníze používá sobecky, je stejně špatný jako člověk
bohatý používající své peníze jen pro sebe. Není důležité množství
peněz, které dáváme, ale postoj srdce při dávání a ochota k němu.
Např. jedna chudá vdova, která dala pouze dvě drobné mince, dala
vše, co měla (Mk 12,42-44). Ježíš řekl, že její dar "rozdávání" byl
větší než dar "rozdávání" lidí bohatých. Proč? Protože bohatí lidí dali
ze svého bohatství. Zbylo jim toho ještě hodně! Vdova dala ze své
chudoby. Dala vše, co měla!

Vdova dala vše, co měla! To je tajemství daru "rozdávání". Je
snadné dávat, když Kristus je Pánem nade vším, co máme. Dáváme,
když nám to přikáže. Bůh hledá lidi, kterým může důvěřovat v tom, že
použijí peníze - ať už je to hodně nebo málo - pro jeho království.
Takovým lidem dává dar "rozdávání"!

12 V čem spočívá tajemství dávání?

••••••••• 10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •
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OTÁZKA ŽÁDÁNÍ

Cíl 4: Vysvětli, jak lze uctívat dáváním desátků a správcovstvím.

Peníze se zdají být odpovědí na všechny potřeby. Láska k penězům
je kořenem zla, ale peníze samy o sobě špatné nejsou. Použití tvých
peněz je dobrým testem tvých priorit. .. a tvého duchovního života.

13 čti verš lTm 6,10. Co je kořenem všeho zlého?
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Motivace ze zákona
Každý věřící by měl vrátit Bohu

desetinu ze svého příjmu. Říká se
tomu dávání desátků. Proč by měl
věřící dávat desátky? Měl by to dělat .
proto, že o tom vyučuje Bible? Měl
by to dělat proto, že dávání desátků
je zákonem v jeho sboru? Proč by
měl věřící dávat desátky? Jaký by 1)·\ \ \" I I) I " \ I Kl
k tomu měl mít motiv? Dávání de-
sátků je jednou z forem uctívání Boha. Desátky dáváme proto, že
milujeme Boha a chceme mu poděkovat za své zabezpečení. Dávání
je uctívání. Uctívání je dávání! Uctívání není jen dar našich slov, ale
také našich peněz.

14 Věřící by měl dávat desátky, protože
a) to požaduje zákon.
b) když to bude dělat, stane se bohatším.
c) je k tomu motivován Boží láskou.
d) by se styděl, kdyby to nedělal.

Někteří lidé dávají desátky, protože je v Bibli napsáno, že by to
měli dělat. To je pravda, Bible nás o dávání desátků vyučuje.

Abraham zaplatil desátek Malkísedekovi, který byl předobrazem
Krista (Gn 14,20).

Jákob odváděl desátky před tím, než byl Mojžíšovi dán zákon
(Gn 28,22).

Malachiáš řekl, že ten, kdo neplatí desátky, okrádá Boha (MaI3,8).

15 Bible říká, že
a) Abraham platil desátky Kristu.
b) Jákob odváděl desátky před tím, než byl dán zákon.
c) Mojžíš byl prvním člověkem, který dával desátky.'

Ježíš řekl: "Nebude-Ii vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spra-
vedlnost učitelů Písma a farizeů, jistě nevejdete do království Nebes."
(Mt 5,20 NS) .
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Farizeové platili desátky. Měli bychom však být věrnější než oni!
Platili desátky pouze proto, že to nařizoval zákon. Kdyby takový zákon
nebyl, žádné desátky by neplatili! Farizeové platili desátky, ale nečinili
to ochotně. Dělali jen to, co požadoval zákon. Jejich motivy byly
špatné.

Někteří dnešní křesťané jsou farizeům velice podobní. Chtějí po-
žehnání, které plyne z dávání desátků, ale nejde jim o Boha, který
žehná! "Používají" Boha jako "prostředek" k dosažení vlastních "cí-
lů"! Znají Boží zaslíbení platící pro ty, kdo dávají desátky, proto tedy
dají jednu desetinu svého příjmu a doufají, že Bůh je učiní bohatými.
A Bůh jim požehná, protože plní svá zaslíbení. Když jsou však jejich
motivy špatné a když jsou tvé motivy špatné, necháš si ujít ještě větší
požehnání, které s sebou přináší nesobecké dávání.

16 Věřící mohou být věrnější než farizeové, když dávají
a) proto, aby je lidé viděli.
b) z lásky.
c) proto, aby dostali odměnu.

Motivace z lásky
Můžeš dávat desátky, a přitom nemusíš uctívat. Ale nemuzes

uctívat, když nebudeš dávat desátky. Uctívání vypůsobí, že věřící dá
více než desátky. Ve skutečnosti platí, že když člověk především hledá
Boží království, dává sám sebe a vše, co má,
Bohu! Stává se správcem peněz, které při-
jímá, a používá je podle Boží vůle. Říká:
"Všechno je tvé, Pane, ajájsem tvůj také!" To
je správcovství! Správce patří svému pánu.
Nemá své vlastní bohatství. Je zodpovědný za
bohatství svého pána a používá je podle roz-
kazů svého pána. Správce si nedělá starosti
sám o sebe, protože ví, že jeho pán naplní
všechny jeho potřeby. Ví, že bohatství jeho
pána je mnohem větší než jeho vlastní. Ví, že
když bude věrný, nebude mu nic chybět. To je
krásný obraz Krista, který zaopatřuje své vě-
řící. Náš Pán se o nás stará - naplňuje naše
potřeby. My jsme' na oplátku postaveni do SPRÁVCOVSTVÍ
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zodpovědnosti správců bohatství svého Pána. Vždy musíme pama-
tovat na to, že vše, co máme, náleží podle práva Bohu. Bůh je Stvo-
řitelem všech věcí, včetně peněz.

V této lekci tedy chceme říci, že věřící, který hledá především Boží
království a jeho slávu, se nemusí starat o své "zabezpečení". Jeho celý
život je životem uctívání a chvály. Bůh se o něj postará!

Rádi bychom také upozornili na to, že od života věřícího nelze
oddělit modlitbu a uctívání. Řádná modlitba změní náš přístup. Ne-
musíme se starat o své potřeby. Pokud na modlitbě hledáme pře-
devším Boží království, Bůh každou naši potřebu naplní.

17 V jakém slova smyslu je věřící správcem?
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Kontrolní test

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Proč Bůh nezabezpečuje naše potřeby bez toho, abychom jej o to
žádali?

2 Jaké dva body bychom měli mít na paměti, když se modlíme za věci?

3 Proč dar "rozdávání" požaduje více modliteb?

4 Jak mohou být věřící věrnější než farizeové?

5 Jakým způsobem může být použití peněz testem našeho duchovního
života?

6 Uveď tři charakteristiky správce.

7 Jak správná modlitba ovlivní náš přístup k zabezpečení našich
potřeb? '
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Odpovědi na studijní otázky

9 Abychom věděli, jak je správně používat.

1 Všech věcí, které potřebujeme k životu - potravy, oblečení, vzdě-
lání, domova, peněz, atd.

10 Není hřích, kdyžje někdo bohatý. Bohatí lidé však musí dbát na to,
aby své bohatství nezískali nepoctivě a aby se nestali sobeckými.

2 Když je chceme i poté, co jsme zjistili, že není Boží vůlí, abychom
je měli.

11 Měl by k nim mít přístup Božího služebníka, kterému Bůh důvěřuje
v tom, že své bohatství použije pro Boží království.

3 b) Ví o tom, co potřebujeme, před tím, než ho žádáme.

12 Když Kristus je Pánem nade vším, co máme, je pak snadné dávat,
když nám to přikáže.

4 Člověk, který se modlí, nehledá Boha, ale zabezpečení svých
potřeb.

13 Láska k penězům.

5 Chtěli jen chléb, který jim dal.

14 c) Je k tomu motivován Boží láskou.

6 Pravdivé výroky jsou a a c.

15 b) Jákob odváděl desátky před tím, než byl dán zákon.

7 Pravdivé výroky jsou a a c.

16 b) Z lásky.
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8 Pravdivé výrokyjsou bac.

17 Jeho prací je uctívat a poslouchat svého Pána a důvěřovat mu, že
ho zaopatří vším potřebným.



S.lekce
" vSOCIALNIPOTREBY

,,A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se
provinili proti nám." (Mt 6,12 NS)

Tato lekce není složitá. Budeme se v ní zabývat podmínkami, jež
je nutné splnit, když chceme někomu odpustit nebo když chceme, aby
nám bylo odpuštěno. Může se stát, že ztratíme Boží odpuštění tím, že
odmítneme odpustit druhým? Bude nám Bůh stále odpouštět, i když
my to dělat nebudeme? Odpověď zní: "Ne, pokud tato slova zapsaná
v Bibli jsou pravdivá." A ona pravdivá jsou!

Je možné modlit se v duchu neodpuštění a očekávat, že Bůh
odpoví? Můžeme skutečně uctívat Boha a současně nenávidět svého
bratra? Můžeme se modlit za lidi, které opravdu nl(máme rádi?
Můžeme uctívat Stvořitele všeho lidstva a pak odmítnout jít evange-
lizovat lidi všech ras, národů a kmenů?

Modlitba a uctívání ovlivňuje náš postoj k druhým. Přemýšlej
o tom! Jako lidské bytosti máme jisté "sociální" potřeby, které musí
být naplněny. Jaký je účel modlitby a uctívání, pokud nám nepornůže
milovat naše bližní?



Osnova lekce
Podmínky k odpuštění

Modlitba za Boží odpuštění
Modlitba za milost odpustit

Podmínky pokoje
Lidský kříž
Kristovo jho

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• rozpoznat souvislost mezi odpuštěním od Boha a naším odpouště-

ním druhým;
• vysvětlit, co je lidský kříž a jak ho nést v modlitbě a uctívání.

Studijní aktivity
1. Přečti si znovu cíle tohoto kurzu na začátku knihy a přemýšlej, jestli

jsi schopen dělat všechno, co je tam uvedeno.
2. Nauč se verše Ml 6,14 -15 a Mt 11,28 - 30.
3. Zopakuj si otázky kontrolních testů v sekci II o prioritě uctívání.
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Praktická část
PODMÍNKY K ODPUŠTĚNÍ

Cíl 1: Popiš podmínky k odpuštění podle Ježíšových slov ve verších
Ml 6,14- ]5.

Vztah odpuštění k modlitbě a uctívání je vJežíšově vyučování velmi
jasný. Odkazoval se na něj, když se modlil modlitbu Páně, a konkrétně
se o něm zmiňoval poté, co modlitbu dokončil.

Své přátele umí milovat kdokoli a většina lidí umí odpustit těm,
koho milují. Odpuštění, o kterém Ježíš mluvil v Mt 6,14 -15, bylo však
adresováno těm, kdo se proti nám provinili. Ježíš neoslovoval tyto lidi
"přátelé". Řekl jen "těm, kdo proti nám zhřešili" (doslovný překlad
z anglického originálu). Mezi ně patří i naši nepřátelé a ti, kdo odmí-
tají říci "promiň".

1 Proč je odpuštění, kterému Ježíš vyučoval, obtížné?

Všimni si také, že Ježíš neřekl: "A odpusť nám, jako i my žádáme
odpuštění od těch, kteří se proti nám provinili." Ne, řekl to úplně jinak.
My máme odpustit těm, kdo se zachovali špatně. My máme žádat
Boha, aby odpustil nám. Jako křesťané bychom také měli žádat o od-
puštění ty, které jsme urazili. Boží odpuštění našich přestoupení není
založeno na tom, jestli nám budou lidé odpouštět. Je založeno na
odpouštění druhým, ať už nám chtějí odpustit nebo ne. Může se stát,
že lidé odmítnou žádat o odpuštění jak nás, tak Boha. To však pro nás
neznamená žádný rozdíl v tom, co máme dělat. Jestliže chceme, aby
nám Bůh odpustil, musíme jim také odpustit!

2 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Máme odpustit těm, kdo nám ublížili.
b Máme odpustit pouze tehdy, pokud nám jiní odpouštějí.
c Máme odpustit pouze našim přátelům, kteří se proti nám provinili.
d S odpuštěním máme čekat, dokud lidé neřeknou "promiň."

Je velmi snadné odpustit člověku, který řekne "promiň". Je však
velmi obtížné odpustit někomu, kdo odmítá činit pokání. Nemůžeš to
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ve skutečnosti dělat sám ze sebe. Lidský duch není duchem od-
pouštějícím. Proto je při odpuštění tak důležitá modlitba a uctívání.
Nejprve musí být v pořádku náš vztah k Bohu, a pak můžeme dát do
pořádku náš vztah k člověku. Proto říkáme, že odpuštění těm, kdo se
proti nám provinili, přichází skrze to, když především hledáme Boží
království. Pak, a jen tehdy jsme schopni odpustit těm, kdo nám
ublížili. Jeto jednou z věcí, které Bůh přidává věřícím, vjejichž životě
je Boží království na prvním místě. Jeto jednou z věcí, kterou nám
Bůh pomáhá činit, když ho uctíváme vším, co máme. Odpuštění těm,
kdo se provinili proti nám, vypadá takto:

SPRÁVNĚ/

~'-
--,

ODPUŠTĚNÍ KRÁLOVSTVÍ
DRUHÝM ...

VĚc PŘIDANÁ VĚc HLEDANÁ

3 Proč se potřebujeme modlit za to, abychom mohli odpustit?

Zvláštní, že ano? Možná by sis mohl myslet, že naopak máme
hledat, jak odpustit druhým, protože Ježíš řekl, že máme odpouštět.
Pak by obrázek vypadal takto:

ŠPATNĚ/

~' VĚc PŘIDANÁ VĚc HLEDANA
Vypadá to sice jako správný způsob, ovšem až na jednu věc.

Nemáme hledat odpuštění od těch, kdo nám ublížili. Myjsme Bohem
žádáni, abychom jim odpustili! Nehledáme odpuštění od druhých.
Hledáme to, abychom druhým odpustili! A proto je ta poslední
ilustrace chybná. Nemůžeš odpustit druhým sám ze sebe. Není to

....
• ODPUŠTĚNÍ

BOŽÍ DRUHÝM
ODPUŠTĚNÍ

• ,
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přirozené a není to lidské. Vyžaduje to pomoc shůry - pomoc Boží.
Pro odpověď se tedy vraťme k naší první ilustraci. Hledej Boží krá-
lovství a Boží slávu a Bůh ti pomůže, abys odpustil dokonce i svým
nepřátelům. Bůh ti odpustí!

4 V čem se dvě výše uvedené ilustrace liší?

Modlitba za Boží odpuštění
Ovšem, život věřícího začíná vírou a odpuštěním od Boha. Hříšník

hledá odpuštění. Bůh mu odpustí, ať už člověk odpustil druhým či ne.
Bůh mu odpustí, protože člověk věří - ne protože opustí svůj hřích!

Když jednou hříšník uvěří, není již déle hříšníkem! Ježíšova slova
v Mt 6,5 -13 platila věřícím! Ježíš říká: "Hledejte však nejprve Boží
království... a to všechno vám bude přidáno." (Mt 6,33 NS) Tak
můžeme získat schopnost odpustit druhým. Bůh nám dá moc a milost
k tomu, abychom to udělali!

S Když hříšník hledá odpuštění u Boha, Bůh mu odpustí, protože
hříšník
a) odpouští druhým.
b) věří.
c) přestane hřešit.

6 Když věřící hledá odpuštění od Boha, Bůh mu odpustí, protože věřící
a) odpouští druhým.
b) odpouští sám sobě.
c) přestane hřešit.

Modlitba za milost odpustit
Už jsi někdy ve svém srdci nosil nenávist? Exist jí lidé, kterým

odmítáš odpustit? Nazýváš se křesťanem, ale nejednáš jako Boží dítě?
Neklam sám sebe. Nenos si do dalšího dne hořkost a ducha ne-
odpuštění. Žádej, abys byl učiněn yíce podobným Ježíši. Žádej o du-
cha odpuštění. Žádej o ducha lásky. Žádej o ducha pokoje. Zádej
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o ducha spravedlnosti. Žádej o ducha radosti. Žádej o milost odpustit
- abys byl jako Kristus!

To Ježíš myslel tím, když řekl, že bychom především měli hledat
Boží království. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost od
Ducha svatého. Když budeš mít Boží království v sobě, dostaneš milost
k odpuštění druhým!

7 Co by měl dělat člověk, když má ve svém srdci hořkost?

PODMÍNKY POKOJE

Cíl 2: Napiš výrok vysvětlující to, jak nám Kristus může pomoci s nese-
ním .Iidského kříže".

Není lehké žít v pokoji se všemi lidmi. Každý člověk je odlišný.
Kmeny se liší. Národy se liší. Rasy se liší. Kultury se liší. Svět je tvořen
mnoha třídami lidí - nemoudrými a moudrými, bohatými a chudými,
atd. Opakujeme, život v míru se všemi lidmi není snadný.

Světoví- vůdci s tímto problémem neustále bojují, ale dosahují
velmi malého pokroku. Člověk povstává proti člověku, žena proti
manželovi, děti proti rodičům, národ proti národu. Jak můžeme najít
pokoj? Odpověď zní: Když necháme Ježíše, aby nám pomohl nést náš
kříž. .

Lidský kříž
Ježíš řekl: "Chce-li kdo za mnou přijít, ať zapře sám sebe, vezme

svůJ kříž a následuje mne." (Mt 16,24 NS) Lidským křížem je zapření
sebe sama. Zapření sebe sama je nemožné pro soběstředného člově-
ka. Je těžké nést lidský kříž, protože to vyžaduje, abychom se vzdali
své vůle ve prospěch pokojného života s druhými. Proto není koru-
nováno úspěchem úsilí národů o dosažení míru. Proto je svět plný
nenávisti, válek a násilí.

8 Co je lidský kříž a proč je tak těžké ho nést?
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Podívejme se nyní na problém
soběstředného člověka. Předpo-
kládejme, že by na celém světě ŽÁDNÉ
existoval pouze jediný člověk. Ne- POTíŽE
měl by nikoho, kdo by stál v opozici
proti jeho vůli, nikoho, s kým by se
hádal, nikoho, kdo by ho trápil ne-
bo kdo by řekl "ne" na jeho chtění.
Je možné, že by mohl být sobě- MOŽNÉ
středný a zároveň žít v pokoji. POTíŽE

Přidejme nyní do světa jednoho
dalšího člověka. Nyní jsou na světě
dvě lidské vůle. Pokud by oba lidé
byli soběstřední, asi bys je neumís-
til blízko sebe, protože střet jejich
vůlí by vyvolal konflikt. Tak bys jed- POTíŽE!
noho umístil na jeden konec světa
a toho druhého na druhý.

Co se ale stane, když na zemi
přidáme více soběstředných lidí?
Budou muset žít poblíž sebe a 'jejich vůle a aktivity začnou brzy
vyvolávat konflikty. Když se to stane, dojde k bitvě vůlí a vzniknou
potíže.

Ve světě, kde žije tolik miliónů lidí, není žádný pokoj. Neexistuje
žádný odpočinek. Proč? Protože svět je plný soběstředných lidí a
každý z nich chce, aby se na zemi prosadila právě jeho vůle. Každý
z nich se rozhněvá na ty, kdo stojí v opozici vůči němu.

\

9 Proč často dochází ke konfliktu tam, kde je pospolu několik lidí?

Podívejme se nyní na soběstředného člověka blíže. On sám je
středem všeho, co vidí a zná. Posuzuje ostatní jako "dobré" nebo
"špatné" podle toho, jak s ním jednají. Členové jeho rodiny a jeho
kmene jsou "dobří" nebo "špatní" v závislosti na tom, zda se mu od
nich dostává respektu a cti, kterou si podle svého názoru zasluhují.
Pokud se jeho bratr ožení s dívkou, na niž si myslí on sám, odsoudí
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svého bratrajako "špatného". Jestliže mu jeho tatínek dá kus dobytka,
považuje ho za "dobrého". Příslušníky jiných národů vidí jako možné
nepřátele a smýšlí o nich tak, že nejsou stejně "dobří" jako příslušníci
jeho vlastního národa. Lidé jeho vlastní rasy jsou "lepší" než lidé jiné
rasy. Všechny tyto soudy činí z toho důvodu, že je buď soběstředný,
nebo preferuje svůj kmen, náboženství, národ, popř. rasu. To, o čem
mluvíme, můžeme ilustrovat následujícím způsobem:

NÁROD
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NÁBO-
ŽENS1VÍ

,,------.. \
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ČLOVĚK PREFERUJÍCI SVŮj KMEN

i
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~ N::J'~NÁROD ) ŽENSTVÍ
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KME~)
VLAST-

NÍJÁ

RASISTA

10 Jak soběstředný člověk posuzuje druhé?
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Kterákoli věc z výše jmenovaných může působit potíže, pokud se
stane středem toho, co člověk hledá. V době války bude nepřítelem
považován za "špatného" i velmi čestný muž jen proto, že patří
k národu protivníka! Když se vlastní já, kmen, národ nebo rasa stanou
nejdůležitějšími věcmi V lidském životě, pak se stávají i středem hledá-
ní. Jednoduché lidské měřítko "dobra" závisí na tom, co je středem
života lidí, kteří věci posuzují. To pak otevírá dveře pro všechny druhy

.konfliktů.
Jako věřící nespouštějme svůj zrak z Krista, který je pravým stře-

dem našich životů. Obrázek by měl tedy vypadat takto:

II Co by mělo být středem života věřícího?
a) Vlastní já.
b) Rasa.
c) Ježíš.
d) Náboženství.

Kristovo jho
Podmínkou pokoje je podle Ježíšova vyučování odstranění vlastní-

ho já, rodiny, kmene, národa a rasy ze středu svého života a postavení
Krista a jeho království namísto nich (Ř 8,6). Když to uděláme, věci
budou klasifikovány jako "dobré" nebo "špatné" na základě toho, jak
ovlivní Boží království.

Tímto aktem bude svět rozdělen do dvou skupin: na ty, kdo jsou
děti Božího království, a na ty, kdo jsou děti ďáblovy. Boží děti budou
spokojené a šťastné, protože všechny budou usilovat o stejnou věc
- jak by vzdali čest Boží vůli.

12 Jaké je Kristovo řešení pro lidský kříž?

Soběstředný člověk nernůže porozumět důrazu na "věci shůry".
Boží dítě by však mělo soběstředné lidi milovat a hledat, jak je, získat
pro království Boží. Ví totiž, že Kristus na kříži zemře! proto, aby nám
ulehčil kříž zapírání sebe sama. Jeto kříž, který musíme nosit všichni.
Vidíš, že člověk pokládá kříž zapírání sebe sama za nevyhnutelný a
zároveň za nesnesitelný. Nemůže uniknout nutnosti zapřít sám sebe,
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aby mohl žít v tomto světě společně s druhými lidmi. Není však
ochoten se vzdát svých chtění a svých "práv". Protože není ochoten
zapřít sám sebe, jsou potřeba zákony, které by ho donutily k tomu, aby
respektoval druhé a podřídil se jejich právům a přáním. Člověk sice
zákon poslouchá, ale stejně se cítí mizerně a nahněvaně, protože je
soběstředný!

13 Jaké poselství má věřící pro soběstředného člověka?

Kristus řekl: "Vezměte mé jho
na sebe." (Mt ] 1,29 NS) Kříž musíš
nést sám. Hříšní lidé považují kříž
zapírání sebe sama za nesnesitelný.
Kříž v životě věřícího je Kristem
nazýván "jho". Proč? Protože jho je
vždy sdílené břemeno - je neseno
společně. A Ježíš nám tedy říká:
"Přines svůj kříž ke mně ... pone-
seme ho společně... mé jho nás
k sobě sváže tak, abychom břeme-
no mohli nést společně ... a zjistíš,
že mé jho je příjemné a břemeno ".,..... .-", VOLA' NI'
lehké!"

/

POJĎ

14 Jaký je rozdíl mezi křížem a jhem?

Opět zde vidíme hodnotu modlitby a uctívání. Na nás je "pojďte
ke mně všichni". Když jdeme v modlitbě k Ježíši, břemeno toho, jak
vycházet s lidmi, je ulehčováno. Ti, kteří bojují se členy jiných rodin,
kmenů, národů a ras, zjistí, že Ježíš má na jejich problém odpověď.
Když do centra svého života umístíme Krista, je pro nás možné žít se
všemi lidmi v pokoji. Když budeme především hledat Boží království,
otevřeme tím dveře vzájemnému odpuštění, a tedy přijmeme iodpuš-
tění Boží!



138 MODLITBA A UCTÍVÁNÍ

15 Kristovo jho je lehké, protože
a) křesťané nemají tolik problémů jako hříšníci.
b) Kristus je tady proto, aby s námi břemeno sdílel.
c) Kristus odnímá náš kříž.

Ačkoli Kristus je středem našeho života, rodina, národ, kmen, rasa
a náboženství jsou pro nás stále důležité. Stále milujeme své děti a
svoji rodinu, ale oni nejsou středem našeho života - Kristus jím je.
To znamená, že všichni, kdo věří v Ježíše, jsou našimi bratry a sestrami
bez ohledu na to, k jakému národu, rase, náboženství či kmeni patří.

16 Jaký je vzájemný vztah lidí, kteří jsou příslušníky různých národů,
a jejichž středem života je Kristus?
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Kontrolní test

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Proč se potřebujeme modlit před tím, než jsme schopni odpustit?

2 Jak nám při modlitbách za milost k odpuštění pomáhá, že především
hledáme Boží království?

3 Kdy je možné odpustit těm, kdo se provinili proti nám?

4 Co je lidský kříž? .

-,

5 Jak soběstředný člověk posuzuje ve světě kolem sebe, co je dobré a
co je špatné?

6 Jmenuj pět věcí, které se mohou stát středem lidského života.

7 Jaké je Kristovo řešení pro lidský kříž?

f •

/
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Odpovědi na studijní otázky

9 Protože každý chce, aby se prosadila jeho vlastní vůle.

1 Protože vyžaduje, abychom odpustili všem, kdo se provinili proti
nám.

10 Podle toho, jak s ním jednají.

2 Pravdivý výrok je 3.

11 c) Ježíš.

3 Protože lidský duch není duchem odpouštějícím. Potřebujeme
k tomu pomoc od Boha.

12 Postavit Krista do středu života.

4 V první z nich člověk hledá Boží království; v té druhé člověk hledá
odpuštění druhým.

13 Poselství o Kristu, který nám svojí smrtí na kříži ulehčuje kříž
zapírání sebe sama.

5b)Věří.

14 Kříž neseme sami; jho je břemeno s někým sdílené.

6 a) Odpouští druhým.

15 b) Kristus je tady proto, aby s námi břemeno sdílel.

7 Žádat o to, aby se stal podobným Ježíši; žádat o milost k odpuštění.

16 Jsou bratry a sestrami v Boží rodině.

8 Zapření sebe sama. Vyžaduje o to, abychom se vzdali své vůle ve
prospěch pokojného života s druhými.





9. lekce

SVATOST

"A neuveď nás do pokušení." (Mt 6,13 NS)
Jak praktická je modlitba! Jak konkrétně se týká našeho každo-

denního života! Pokud však máš být přemožitelem, potřebuješ do
svého života Boží moc! To, co bychom měli v modlitbě stále opakovat,
je: "Nemohu to udělat sám. Nestačím na to. Potřebuji pomoc!"

Již jsme se dozvěděli, že Duch svatý je nazýván "paraklétos" - ten,
který je povolán k tomu, aby pomohl. Pokud máme být přemožitelé,
musíme Ježíši dovolit, aby nás pokřtil Duchem svatým. Pak nám Duch
svatý může pomoci.

V Bibli je zapsáno úžasné zaslíbení: "Věrný je však Bůh, který vás
nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko,
abyste ji mohli snést." (lK 10,13 NS)

Prosím, všimni si! Cesta ven je cestou pomoci "zvenčí" - pomoci
od Ducha svatého. Nemůžeš to zvládnout sám!



Osnova lekce
Cesta k duchovnímu vítězství

Nepřítel, proti kterému bojujeme
Boží zbroj
Místo vítězství

Cesta k duchovní dospělosti

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• porozumět tomu, jak přemoci pokušení;
• vyhodnotit stupeň své vlastní duchovní dospělosti.

Studijní aktivity
1. Nakresli si ilustraci duchovní zralosti a nauč se verše Ř 7,23 a

Ř 8,1-4.
2. Přečti si oddíl Ef 6,14 -17. Vyhotov si seznam svých slabostí a

naplánuj, jak je hodláš přemoci pravidelnou modlitbou a využitím
nabídky Boží pomoci.

3. Postupně projdi praktickou část lekce. Zapiš si odpovědi na studijní .
otázky a na otázky kontrolního testu.
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Praktická část
CESTA K DUCHOVNÍMU VÍTĚzslVÍ

Cíl l: Uveď rozdíl mezi .pokušenim" a .hiichem".

Mluvili jsme o lidských potřebách. Řekli jsme, že "zabezpečení"
je "přidáno" těm, kdo především hledají Boží království. Schopnost
žít v pokoji s ostatními je dána stejným způsobem.

Nyní mluvíme o vnitřním zápase věřicího o to, aby Bohu dělal
radost svým životem ve spravedlnosti a svatosti. Měj na mysli, že
svatostí myslíme vnitřní čistotu, kterou po nás Bůh žádá. Podívejme
se nyní na grafické znázornění vztahu věřícího, svatosti a Božího
království.

Znovu vidíme, že hledanou věcí je Boží království. Hledáme-li
především Boží království, jako výsledek je nám přidána svatost.

1 Co znamená pojem svatost?

Všichni, kdo chtějí žít dobrý život, tento zápas prožívají. Hříšník
však na něj reagovat nemusí. Zná rozdíl mezi tím, co je dobré, a tím,
co je špatné, ale chybí mu moc k tomu, aby dělal dobré. Není schopen
hřích překonat ze své vlastní síly.
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Věřící ale odpověď má! Stejně jako v jiných lekcích bude prvním
bodem našeho vyučování upozornění na skutečnost, že hřích nernů-
žeme překonat sami. Potřebujeme pomoc zvenčí. Ježíš nám ukazuje
cestu k duchovnímu vítězství. Potřebujeme pomoc shůry! Proto je
odpověď na to,jak přemoci pokušení, stejná jako v případech hledání
"zabezpečení" či pokoje. Vítězství nad hříchem dobýváme tím, že
jsme upnuti na Boží království více než na cokoli jiného. Když je naše
náklonnost upnuta na věci shůry, Bůh nám dá sílu překonat věci dole!

2 Jak může věřící dosáhnout duchovního vítězství?

Nepřítel, proti kterému bojujeme
Pokud se chceme správně modlit za duchovní vítězství, potřebuje-

me něco vědět o nepříteli, kterémučelímc, a o způsobu jeho boje.
Jen někteří lidé viděli ďábla. Ďábel je však skutečný a jeho moc je

vidět a cítit všude. To znamená, že nevidíme skutečného 'nepřítele,
proti němuž bojujeme, Vidíme pouze věci, skrze které se nás snaží
přemoci. Jednou z věcí, kterou ďábel v boji proti nám používá, je
pokušení.

3 Nepřítel věřícího
a) je pro všechny viditelný.
b) skrývá svoji moc, aby o něm lidé nevěděli,
c) snaží se skrze pokušení svést věřícího k hříchu.

O pokušení bychom několik věcí měli vědět. Ve verši Jk 1,14 jc
uvedeno: "Každý, kdo je pokoušen (každý je pokoušen ..: doslovný
překlad z angličtiny) ... " (NS) Z Písma se o pokušení učíme dvěma
základním věcem:
1. Každý člověk má přirozené touhy. Kdyby nebyly žádné touhy,

neexistovalo by žádné pokušení. I sám Ježíš měl přirozené touhy.
2. Každý člověk je pokoušen. Dokonce i Ježíš byl pokoušen. To

znamená, že být pokoušen není hřích.
Verš Jk 1,14 -15 pokračuje dále takto: " ...je strháván a váben svou

vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích, a dokonaný
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hřích plodí smrt." (NS) Z tohoto verše se můžeme naučit dalším
pravdám:
1. Každý člověk je pokoušen, když je strháván a váben svou vlastní

žádostivostí: Ježíš byl také pokoušen, ale nebyl stržen od své po-
slušnosti vůle Boží.

2. .Strháván" znamená být odvrácen od správného využití přirozených
tužeb. Bůh nám dává přirozené touhy, a pokud je užíváme tak, jak
zamýšlel, pak jsou čisté a dobré. Bůh je potěšen, když je používáme
správně.

3. Žádostivost je stržení a svedení k tomu, abychom své přirozené
touhy neužívali správně. Pokud dovolíme sami sobě nechat se chytit
do pasti zlých tužeb, žádostivost se stává hříchem.

4. Žádostivost je počátek hříchu. "Žádostivost pak počne a rodí
hřích".

5. Pokušení NENÍ hříchem, pokud se mu NEPODDÁME. Když se
pokušení poddáme, stává se hříchem.

4 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Není špatné být pokoušen.
b Každý člověk je pokoušen.
c Ježíš nebyl pokoušen.
d Vždy v nás budou přirozené touhy.

Přirozené touhy v nás budou neustále. Bůh je do nás vložil a tyto
touhy nejsou špatné. Neměli bychom se za ně stydět. Tyto dobré touhy
se však mohou stát špatnými, pokud jim dovolíme, aby nás "strWy" od
jejich správného použití. Stanou se žádostivostí, cožje počátek hříchu.

Ježíš byl pokoušen, ale pokušení nepodlehl. Ježíš byl pokoušen,
ale nikdy nebyl sveden. Nikdy nepodlehl pokušení, aby své přirozené
touhy uspokojil nesprávným způsobem.

5 Proč říkáme, že Ježíš byl pokoušen, ale nezhřešil?

Možná by ses rád zeptal: "Měl Ježíš stejné přirozené touhy jako
máme my?" Ano, měl. Byl pokoušen ve všech věcech jako my. Můžeš
si o tom přečíst ve verši Žd 4,15. Jak Ježíš pokušení odolával? Neustále
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se modlil. Následující slova jsou jeho výroky: "Bděte a modlete se,
abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé."
(Mt 26,41 NS) Pamatuj, být pokoušen není hřích - dokud nedo-
volíme našim přirozeným touhám přerůst v žádostivost a vést nás
k tomu, abychom mysleli a jednali hříšným způsobem. Pokud se naše
přirozené touhy stanou žádostivostí, pak jsme již na cestě hříchu.

Naše myšlenky tedy musí být čisté a naše přirozené touhy musí být
pod kontrolou Ducha svatého. Člověk vedený Duchem neposkytne

. svým přirozeným touhám žádnou příležitost k tomu, aby se staly
žádostivostí, která by vedla k hříšným touhám a k hříšným skutkům.

6 Žádostivost znamená, že
a) jsme pokoušeni uspokojovat přirozené touhy.
b) jsme strženi od správného využití svých přirozených tužeb.

\

c) máme přirozené touhy stejně jako všichni ostatní.

Někteří křesťané si myslí, že když jsme spaseni, tak nás naše
přirozené touhy opouštějí. Tak tomu není. Bůh nám ukazuje způsob,
jak své touhy ovládat a využívat je čistě a spravedlivě, ale neodnímá je
od nás. Pokud by neexistovaly žádné touhy, které bychom museli
ovládat, nebylo by třeba žádného úsilí k tomu, abychom žili posvěcený
život. Chvíle pokušení jsou chvílemi Božích příležitostí k projevení
Boží moci. Použijme pak tedy "východisko" (IK 10,13), které nám
Bůh dává. ,

Sláva svatého života je v tom, že je žit uprostřed pokušení! Názor,
že křesťan nemá žádné přirozené touhy poté, co je spasen, je velmi
nebezpečný. Pokud tomu křesťan věří, nepřizná, že prochází po-
kušeními, a nebude bdělý. Křesťan, který o svých přirozených touhách
ví, se pravděpodobně bude více modlit. K ovládání svých tužeb použije
sílu, kterou mu dává Bůh v Duchu svatém. Chvíle pokušení jsou
chvílemi Boží příležitosti k projevení Boží moci. Tato moc je největší
v obdobích naší-největší slabosti.

7 Co se stane s přirozenými touhami věřícího, když je spasen?
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Musíme být neustále bdělí a nedávat prostor špatným touhám.
Musíme pamatovat na to, ž.e ďábel je skutečný a že použije vše, co
může, aby věřícího přivedl k pádu. Zná správné touhy člověka. Ví, že
tyto touhy jsou od Boha a že byly člověku dány proto, aby byly řádně
využívány. Také však ví, jak silné touhy uvnitř člověka jsou, a snaží se
o to, aby způsobil "stržení" člověka tím, že jeho dobré touhy obrátí na
ty špatné. Proto musíme být proti ďáblu na stráži.

Ohledně pokušení bychom měli mít na paměti dvě věci:
1. Všichni z nás máme touhy, které nás pokoušejí, ale Ježíš nám dává

moc k tomu, abychom je ovládali.
2. Existuje skutečný ďábel, který nás pokouší, ale JežÍŠ nám dává moc

k tomu, abychom mu odolali.
Boží zbroj

Zdrojem moci, ve které máme bojovat proti ďáblovým pokušením,
je modlitba a uctívání. Vrátíme se ještě jednou k tomu, co jsme si
v předešlých lekcích řekli ohledně "zabezpečení" a "sociálních" po-
třeb. Pokud chceme svatost, pokud chceme vítězný život, musíme
hledat především Boha, jeho království a jeho vůli. Řečeno jinými
slovy, hledáme "toho", kdo je zdrojem všeho, co potřebujeme.

Co tedy přijímáme v modlitbě a uctívání? Co nám pomůže v době
zápasu? Přijímáme několik důležitých věcí:
1. Učíme se znát našeho Pána, Ježíše Krista, a důvěřovat jeho vedení.
2. Učíme se, jaký je Boží plán a Boží vůle, abychom mohli poslouchat

Boží nařízení.
3. Jsme plněni mocí Ducha svatého, abychom v čase zápasu měli sílu

bojovat. '
4. Dostáváme zbraně, se kterými máme bojovat, a pokyny, jak je

.používat.

8 Jaký je zdroj moci, ve které bojujeme proti nepříteli?

V oddíle Ef 6,14 -18 k nám Pavel mluví o našich zbraních: "Stůjte
tedy opásáni na bocích pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy
obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje; k tomu všemu vezmě-
te štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. A
vezměte přilbu záchrany (spasení - doslovný překlad z angličtiny) a
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mečDucha, jímž je slovoBoží. Každou modlitbou a prosbou se vkaždý
čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou
za všechny svaté." (NS)

Text k obr.: spasení, spravedlnost, víra, pravda, modlitba a uctí-
vání, meč Ducha, slovo Boží, dobrá zpráva o pokoji.

9 Jaké jsou součásti zbroje včřícího?

Všimni si dvou věcí. Za prvé, zbroj je
duchovní a je dána Bohem k tomu, aby-
chom odolali ďáblovi. Zbroj je pravda,
spravedlnost, pokoj, víra a spasení. Za
druhé, zbraně jsou duchovní. Je Loslovo
Boží a modlitba. Obě tyto zbraně lze po-
užít za pomoci Ducha svatého.

Všimni si také, že slovo "modlitba" je
zmíněno třikrát (v anglickém originále).
Nemůžeš se připravit do duchovní bitvy
bez modlitby. Bez modlitby nernůžeš pře-
konat pokušení. Modlitba dodává charak-
ter, moc, zbroj a zbraně, kterými dobu-
deme vítězství!

10 Kolikrát jsme vyzváni k modlitbě v anglickém originále verše
Ef6,18?

Nestačí mít jen meč v ruce, Ducha jako pomocníka a modlitbu
před bitvou. Musíš být pokryt a chráněn Boží zbrojí. Musíš mít
spravedlnost, pokoj a radost od Ducha svatého.

Proto Ježíš říká: "Hledejte však nejprve Boží království a jeho
spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno." (Mt 6,33 NS)
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, Pokud máš zbroj, Duch svatý ti pomůže zvítězit, když budeš používat
meč Božího slova.

Takže, modli se! Modli se! Modli se! Modli se, jak nám Ježíš
přikázal. Modli se za věci Božího království a budeš schopen být
přemožitelem.

II K čemu má věřící zbroj?

Místo vítězství
O vítězném životě bychom měli vědět několik věcí. Za prvé, nernů-

žeme vítězit "navenek", dokud jsme se nenaučili vítězit "vnitřně".
Ďábel drží mnoho lidí v zajetí, ale Bůh nám dal duchovní zbraně
k boření satanových "pevností" a k osvobození lidí. Nemůžeme to však
dělat, dokud od -moci hříchu nejsme osvobozeni sami. Nemůžeme
pomoci jiným překonat pokušení, dokud jsme se sami nenaučili ta-
jemství překonávání pokušení! Pokušení překonáme tehdy, když po-
stavíme Boží vůli na první místo před všechno ostatní. Když hledáme
pouze to, jak vzdát čest Božímu jménu, překonáme pokušení hledat
své vlastní potěšení.

12 Čemu se nejprve musí učit ti, kdo jsou přemožiteli "navenek"?

Druhou důležitou věcí týkající se duchovních vítězství je to, že jsou
vyhrávána v bitevním poli - na místě, kde musíme bojovat proti
nepříteli. Někreří křesťané se domnívají, že duchovních vítězství dosa-
hujeme "na kolenou". Když se však modlíme, nebojujeme proti ďáblu.
Mluvíme k našemu Pánu. Dostáváme novou dodávku zbraní. Sezna-
mujeme se s řádem bitvy. Získáváme moc a znalosti. Nevyhráváme
však bitvu. Ovšem, že získáváme větší důvěru v modlitbu, když si
uvědomíme, jak velkou moc nám Bůh dává. Křičíme a chválíme,
protože víme, že nám Bůh bude pomáhat. Ale bitvu nevyhráváme.

Bitvy jsou vyhrávány v bitevním poli! Budeme neustále vítězit,
dokud si budeme brát sílu a moudrost, kterou nám Bůh dává, když
jsme na kolenou, a půjdeme s ní do bitvy. Modlitba je příprava k bitvě!

.. -
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"Modlení" některých křesťanů není o moc vice než opakovaná vyznání
selhání a žadonění o Boží odpuštění. Tito křesťané nedosahují žád-
ných vítězství, protože nepoužívají ve chvíli pokušení pro ně do-
stupnou moc!

13 Co je přípravou křesťana k bitvě?

CESTA K DUCHOVNÍ DOSPĚLOSTI

Cíl 2: Popiš stadia procesu růstu Božího dítěte.

Cíl 3: Srovnej tři zákony zmíněné ve verších Ř 7,23 a Ř 8,2 se třemi stadii
duchovního růstu. '

Duchovní zralost je "přidána", když nejprve hledáme Boží krá-
lovství. Podobnými Kristu se stáváme skrze Boží slovo a skrze komu-
nikaci s Bohem. Duchovně zralými se tedy stáváme tehdy, jsme-li
podobni Kristu.

Proces růstu Božího dítěte se skládá ze tří stadií. Začíná ve stadiu
duchovního dítěte, pokračuje přes stadium duchovního mládí, dokud
nedosáhne duchovní dospělosti. Porovnejme nyní tato tři stadia se
třemi zákony zmíněnými ve verších Ř 7,23 a Ř 8,2. Tyto tři zákony jsou:

1. zákon těla (podle NS zákon hříchu),
2. zákon mysli,
3. zákon Ducha.
Věřící, který je dosud ovládán zákonem těla, je duchovní dítě. Je

to člověk "bez zákona", který, jako zvíře, dělá jen to, co chce. Hlavní
myšlenkou jeho života je: "Pokud cítíš, že je to dobré, dělej to". Ve
skutečnosti jedná jako nevěřící.

Věřící ovládán zákonem mysli je duchovní mladík. Poslouchá
zákon, ale ne srdcem. Dělá dobro, protože to požaduje zákon, ať už
je to zákon jeho domova, církevní zákon nebo zákon Mojžíšův.

Věřící ovládaný Duchem je duchovní dospělý. Poslouchá' Boží
zákon, protože miluje Boha. V jeho životě je Boží královstvi na prvním
místě před vším ostatním. Má spravedlnost, pokoj a radost od Ducha
svatého.
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lÁSKA
DUCH

ZÁKON
MYSL

ŽÁDNÝ
ZÁKON

TĚLO

14 Přiřaď písmena označující výroky (vlevo) k číslům příslušných
stadií duchovního růstu (vpravo). .
· .. a zákon Ducha
· .. b zákon těla
· .. c zákon mysli

1) dítě
2) mladík
3) dospělý

Jak může duchovní dítě vyrůst v duchovního dospělého? Toto
tajemství spočívá v tom, jak se modlí. Pokud se modlí správně, bude
správně žít! Správná modlitba vede ke správnému životu. Správný
život se stává modlitbou bez přestáníl Duchovní dítě nemůže bez
pomoci ovládat ani svůj hněv, ani své touhy. Světské vlády usilují
O ovládnutí lidské pozemské přirozenosti zákony a tresty za jejich
porušení. Když je ve sboru hodně duchovních dětí, často tento sbor
následuje světský způsob jednání s těmi, kdo porušili zákon - usta-
novuje měřítka a zákony k tomu, aby ovládal protizákonnost jednání
dětí.

15 Jakým způsobem se z duchovního dítěte může stát duchovní dospě-
lý?

Když dítě dodržuje zákon, není již dítětem, ale mladíkem. Jedná
inteligentně tak,jak by člověk měl, a reaguje na podněty. To samé platí
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o duchovním růstu. Když se duchovní dítě stane duchovním mladí-
kem, ctí autoritu církve a poslouchá její zákony. Je dobrým členem
církve a je uznáván, protože dodržuje zákon.

Pouhé dodržování zákonů však neznamená dospělost, ani ob-
čanskou, ani křesťanskou. Občan je dospělý jen tehdy, pokud činí
dobro ne proto, že mu to nařizuje zákon, ale protože věří v konání
dobra, ať už to zákon požaduje nebo ne. To je známkou zralého
člověka. Stejně je tomu i v životě křesťana. Je duchovně dospělý jen
tehdy, když je motivován Kristovou láskou. Je naplněn láskou, radostí,
pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, mírností a sebe-
ovládáním. K tomu, aby jednal jako Ježíš, už nepotřebuje žádný zákon.

16 Kdy je člověk duchovně dospělý?

Jak tedy může duchovní dítě vyrůst v duchovního dospělého? Když
bude poctivě usilovat o to, aby bylo dokonalé? Když bude bojovat se
svými touhami? Zákony? Vzděláním? Nikdy! Odpověď zní: Když
bude přicházet k Božímu Synu v modlitbě a uctívání. Apoštol Pavel
to krásně vyjádřil ve verši 2 K 3,18: "A my všichni, spatřujíce s odha-
lenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme přetvářeni v týž obraz,
od slávy k slávě, jako od Pána, Ducha." (NS)

Svatost, podobnost Kristu, duchovní zralost, to vše k nám přichází
skrze Ducha Páně! Nemůžeme je obdržet jinak než skrze správnou
modlitbu. Můžeme je obdržet jen tehdy, když na prvním místě hledá-
me Boží království - jak vzdát čest Božímu jménu a jak činit Boží vůli.
Tak uctívejme našeho Pána svým správným životem!

17 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Duchovní zralosti se můžeme naučit z knih.
b Nemůžeme změnit sami sebe.
c Jsme přetvářeni Duchem svatým.
d Duchovní dítě se může usilovnou prací stát duchovním dospělým.
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Kontrolní test

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Jak se liší boj za svatost, který bojuje věřící, od boje za svatost, který
bojuje hříšník?

2 Každý, kdo je je .

a svou vlastní (Jk 1,14 NS)

3 Co se stane s přirozenými touhami věřícího, když je spasen?

4 Co je zdrojem moci, ve které máme bojovat proti nepříteli?

,
5 Co je modlitba vzhledem k bitvě proti nepříteli? '

6 Jmenuj tři charakteristiky zralého věřícího.

7 Jak může duchovní dítě vyrůst v duchovně dospělého jedince?

8 Přečti si verš 2K 3,18 a vysvětli jeho význam .

................................................................................................. ..

9 Proč není křesťan, který dodržuje zákon, vždy duchovně dospělý? .
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Odpovědi na studijní otázky

9 Pravda, spravedlnost, pokoj, víra a spasení.

1 Vnitřní čistota, kterou na nás Bůh žádá.

10 Třikrát.

2 Ježíš nám k němu ukazuje cestu - potřebujeme pomoc shůry.

11 K ochraně v bitvě.

3 c) Snaží se skrze pokušení svést věřícího k hříchu.

12 Být přemožiteli "uvnitř".

4 Pravdivé výroky jsou a, b a d.

13 Modlitba.

5 Ježíš byl pokoušen, ale nebyl stržen a sveden (nepodlehl pokušení).

14 a 3) Dospělý;
bl) dítě;
c 2) mladík.

6 b) Jsme strženi od správného využití svých přirozených tužeb.

15 Tím, že se správně modli.

7 Zůstávají v něm, ale je mu Duchem svatým dána moc k jejich
ovládání.

16 Když je motivován láskou.

8 Modlitba a uctívání.

17 Pravdivé výroky jsou bac.



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!



Osnova lekce
Zdroj vysvobození

Moc modlitby
Moc lásky

Tajemství bezpečí
Bezpečí těla
Bezpečí duše

. Charakter modlitby Páně
Ústřední téma
Modlitba pro nás

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:
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~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:

"\1 \1C)(

A\1LI.FT'I ~
Á \10Dl ) .

"\ I II< II ),\
I.J ·UK .'';lrarh pusol» rnua ..
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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:

~
(AROI)j.J'dCTVI

~
'\1 ~\1()C

~I()I)A

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.
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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.
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Kontrolní test 1
1Protože si nejsou jisti, zda Bůh

je a zda slyší jejich modlitby.
2 V lásce není strach, dokonalá

láska strach zahání.
3 Stává se novým člověkem, kte-

rý opouští své špatné cesty.
4 Pane, nauč nás modlit se.
S Protože jsme pokoušeni mod-

lit se proto, aby nás lidé vidě-
li.

6 a) Psaném Slovu
b) živém Synu
c) Duchu svatém.

7 Modlit, žít, vůli.
8 b) Příroda je Bůh.
9 b) Číst často Boží slovo, rozjí-

mat nad ním a žádat Boha o
to, aby nám pomohl svému
Slovu porozumět.

10 c) Neustále hledá nejprve Bo-
ží království.

11 a 5 Člověk odmítající Boha
b 7 animista
c 2 agnostik
d 6 univerzalista
e 1 ateista
f 4 egotista
g 3 panteista.

Kontrolní test 2
1 Bůh chtěl být Otcem rodiny

synů a dcer, kteří ho milují.
2 Smělost, pokora, zpěv, chvály a

díkůvzdání (jakékoli pořadí).

3 Na ty, kdo jsou jeho syny, a na
ty, kdo jeho syny nejsou.

4 Pomáhá nám modlit se jako
synům. Přimlouvá se za nás,
mluví skrze nás v jazycích
k poučení.

S c) Měli přijmout věřící jako
bratry i přesto, že se od nás
liší.

6 Pravdivé výroky jsou b, cad.
7aM

bU
cU
dM
eU
fM
gM
hM,U
iU
jM

Kontrolní test 3
1 Jeho řeč, chování a modlitební

život.
2 V nebi.
3 Nemodlili se za příjemné věci

tohoto světa, ale h1edali,jak by
potěšili Boha a činili jeho vůli.

4 Věřící sténá s nadějí, nevěřící
bez naděje.

S že bychom svojí přítomností
měli činit tento svět lepším.

6 Aby nezačal milovat svět, aby se
stal světlem světa.

7 Pravdivé výroky jsou cad.
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Kontrolní test 4
1 Služebníci mohou sloužit bez

lásky nebo bez uctívání. Syno-
vé milují, a proto uctívají:

2 Jiní bohové nemohou projeve-
vát lásku a odpovídat na mod-
litby. . , .

3 Vlastní já, práce, druzí lidé (ja-
kékoli pořadí). . .

4 Korintští křesťané zneuctili
Krista tím, že následovali Pav-
la, ApoUa a Petra. , ,

S Klam spočívá v tom, že prazdny
trůn neexistuje - buď je na
trůnu Bůh nebo satan.

6 Ctít ve svém srdci Boha jako
krále. Zabránit tomu, aby
Kristovo místo v našem srdci
obsadil někdo jiný nebo něco
jiného. Věřit v moc jména Je-
žíš a nárokovat si jeho zaslí-
bení. Střežit svoji řeč a své
chování.

Kontrolní test S

1Vnější a vnitřní. " .
2 V našem domově, v naší pracr,

mezi našimi přáteli.
3 že jsme-li shromáždě~ v J~-

žíšově jménu, pak Kristus Je
uprostřed nás.

4 Zvyšuje se počet čle~ů ~~~e;
členové církve se stávají VIce
podobnými Kristu.

S Jít k národům, činit z nich učed-
níky, křtít je, vyučovat je.

6 Máme se JImI navzájem
povzbuzovat.

7 Za vyhnání dělníků na Pánovu
žeň.

8 K modlitbám za to, aby dobrá
zpráva byla šířena po celém
světě.

9 Skrze uctívání.

Kontrolní test 6
1 Aby všichni lidé uvěřili; aby

všichni věřící byli jako Kristus.
2 Duch se za nás modlí podle

Boží vůle.
3 Když se odmítneme podřídit

jeho vůli. ,
4 Když lidé odmítnou spaseni;

když lidé odmítnou stát se ja-
ko Kristus.

5 Všichni byli naplněni Duchem
svatým.

6 Všechny věci jsou možné.
7 Věci, které nejsou Boží vůle;

věci, které mohou nebo nemu-
sí být Boží vůle; věci, které
jsou Boží vůle.

Kontrolní test 7
1Boží vůle není pomoci člověku,

dokud k tomu není on sám
ochoten.

2 Bůh chce naplnit naše potřeby;
pro Boha není nic nemožné-
ho.
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3 Protože jen málo věřících může
odolat sobeckému způsobu ži-
vota, který s sebou bohatství
přináší.

4 Tím, že jsou k poslušnosti Boha
motivováni láskou.

S Ukazuje na priority našeho ži-
vota.

t> Správce nic nevlastní. Stará se
o majetek svého pána. Jeho
pán naplňuje jeho potřeby.

7 Správná modlitba náš přístup
změní tak, že budeme přede-
vším hledat Boží království.

Kontrolní test 8
1 Protože lidský duch není od-

pouštějící. Proto k tomu, aby-
chom byli schopni odpustit,
potřebujeme pomoc od Boha.

2 Království Boží je spravedlnost,
pokoj a radost od Ducha sva-
tého. Když má někdo Boží
království uvnitř sebe, zname-
ná to, že je schopen odpustit.

3 Je to možné tehdy, když pře-
devším hledáme Boží králov-
ství.

4 Zapření sama sebe.
S Podle toho, co je dobré a špat-

né pro něj samotného.
6 Kmen, rasa, vlastní já, národ,

náboženství (jakékoli pořadí).
7 Postavit Krista do středu na-

šeho života a dovolit mu, aby s
námi sdílel naše břemeno.

Kontrolní test 9
1 Věřící má v boji pomocníka,

Ducha svatého.
2 Pokoušen, strháván, váben, žá-

dostivostí.
3 Zůstávají v něm, ale je mu dána

mOG k tomu, aby je správně
využíval.

4 Modlitba a uctívání.
S Je přípravou na ni.
6 Je to člověk lásky, čistoty a

pravdy.
7 Tím, že v modlitbě a uctívání

přichází k Bohu.
8 Jsme proměňováni Duchem

svatým - nemůžeme změnit
sami sebe.

9 Protože nemusí být vždy moti-
vován láskou.

Kontrolní test 10
1 Často mluvit s Bohem a ujistit

se o tom, že naše vůle je stejná
jako Boží.

2 Zahání veškerý strach.
3 Tam, kde není Boží láska, je

strach, který působí muka.
4 Smrt, nemoc, chudoba.
S V tom, že známe Ježíše a že ve

svých životech dáme na první .
místo Boží království.

6 Oddělení od Boha.
7 Hledejte však nejprve Boží krá-

lovství a všechno ostatní vám
bude přidáno (NS).
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POKYNY
Poté, co jsi dokončil studium sekce, vyplň příslušnou studentskou
zprávu (list odpovědí). Následuje návod, jak bys měl na listu odpovědí
vyznačit odpovědi na otázky. Existují dva typy otázek: PRAVDA -
LEŽ a VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. .

PŘÍKLAD OTÁZkry PRAVDA - LEŽ:

Následujici výrok je buď pravdivý nebo nepravdivy. Pokud je výrok
PRAVDIVÝ - začerni čtvereček a

NEPRAVDIVÝ - začerni čtvereček b.

1 Bible je Božím poselstvím pro nás.

Tento výrok je pravdivý, tedy začerni čtvereček a jako na násle-
dujícím obrázku: '

PŘÍKLAD OTÁZKY VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ:

K následující otázce existuje jedna nejlepší odpověď. Začerni čtvereček
označený stejným písmenem jako odpověď, kterou jsi zvolil.

2 Být narozen znovu znamená
a) být mladý věkem.
b) přijmout Ježíše jako svého Spasitele.
c) začít nový rok.
d) najít jiný sbor.

Správná odpověď je b, tedy začerni čtvereček b jako na násle-
dujícím obrázku:

3



4

STUDENTSKÁ ZPRÁVA - I.SEKCE

Odpovědi na všechny otázky zaznamenej na list odpovědí studentské
zprávy I. Nejprve si prostuduj příklady uvedené na tomto listu, které ti
ukáží, jak označit své odpovědi.

ČÁST 1 - POZADA VKY K SEKCI I

Pokud na tyto otázky odpovíš ANO, začerni čtvereček a na svém listu
odpovědí. Jestliže tvá odpověď zní NE, začerni čtvereček b.

1 Přečetl sis pečlivě všechny lekce I. sekce?

2 Odpověděl jsi na všechny studijní otázky?

3 Dokončil jsi všechny kontrolní testy?

4 Vrátil ses znovu ke všem otázkám kontrolního testu, na které jsi
neodpověděl správně?

5 Prověřil sis ve slovníku definice klíčových slov, která jsi předtím
neznal?

ČÁST 2 - OTÁZKY 1YPU PRAVDA - LEZ

Následuiici výroky jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Pokud je vyrok
PRAVDIVÝ - začerni čtvereček a

NEPRAVDIVÝ - začerni čtvereček b.

6 Jak se modlíme je důležitější, než ke komu se modlíme.

7 Výrok "Bůh je láska" nemá stejný význam jako výrok "láska je Bůh".

8 Na modlitbě bychom nejprve měli žádat o své vlastní potřeby.

9 Boží plán skončil vzkříšením Ježíše.

10 Spravedlivý život křesťana může být požehnáním pro svět.

II Pro Boha je důležité, zda je člověk bohatý nebo chudý.

12 Občan nebes by se neměl starat o to, aby poslouchal zákony své
pozemské vlády.



ČÁST 3 - OTÁZKY TYPU VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ

K následujícím otázkám existuje jedna nejlepší odpověď. Začerni čtve-
reček označený stejným písmenem jako odpověď, kterou jsi zvolil.

13 Egotista se nemodlí, protože věří, že
a) všechno dobré je Bůh.
b) není žádný Bůh, kterému bychom mohli naslouchat.
c) jeho vlastní myšlenky jsou vše, na čem záleží.

14 Člověk věřící v animismus
a) říká, že žádný Bůh neexistuje.
b) nemá žádného boha kromě sebe sama.
c) se domnívá, že všechna náboženství jsou stejná.
d) potřebuje vysvobození od strachu.

15 Když se modlíš veřejně, je důležité
a) vést skupinu do Boží přítomnosti.
b) naučit se nazpaměť, co budeš říkat.
c) předem modlitbu trénovat.
d) mít na paměti, že tě lidé slyší.

16 Chceme-Ii být pravými modlitebníky, znamená to, že
a) strávíme hodně času ve sboru.
b) dáme prioritu Božímu království.
c) budeme pronásledovat Boha opakováním našich žádostí.
d) budeme usilovat o to, aby naše slova byla co nejdelší.

17 Kdokoli může být spasen tím, že
a) bude volat k Bohu o pomoc.
b) bude chodit často do sboru.
c) bude číst Biblii.d) bude v to doufat.

18 Všichni lidé, kteří patří do Boží rodiny,
a) jsou si podobní.
b) žijí ve stejné zemi.
c) mají Boha jako svého Otce.
d) patří ke stejné rase.
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19 Pokud jde o modlitbu a uctívání, modlitba se více týká
a) chválení Boha.
b) potřeb lidí.
c) radování se v Bohu.
d) ctění Boha.

20 Pokud jde o modlitbu a uctívání, uctívání se více týká
a) předkládání proseb.

Ob)nárokování si zaslíbení.
c) potřeb lidí.
d) oslavování Boha.

21 Křesťan dosvědčuje své nebeské občanství tím, že
a) nemá žádné problémy.
b) je velmi chudý.
c) ví, kde je jeho bohatství.
d) nemusí trpěl. .

22 Nebe je pro křesťana důležité místo, protože je to
a) krásná myšlenka.
b) hezký sen.
c) jen pro starší lidi. '-
d) místo, kde je jeho Otec.

23 Křesťan může ovlivnit svět tím, že
a) ignoruje jeho vládce.
b) se stává bohatým a mocným.
c) pomáhá mu porozumět Božímu plánu.
d) se stává velmi zaměstnaným svými záležitostmi.

24 Univerzalisté věří tomu, že \
a) Bůh je myšlenka v lidské mysli.
b) Bůh je Stvořitel.
c) pravý Bůh je jen jeden.
d) vše dobré je Bůh.

KONEC POŽADAVKO K SEKCI I. Svůj list odpovědí vypllI podle
zbývajících instrukc! a odevzdej jej instruktoru ICI nebo kanceláři ICI
ve své oblasti. Ve studiu své učebnice pokračuj 5. lekcí.



STUDENTSKÁ ZPRÁVA - II. SEKCE

.Odpovědi na všechny otázky zaznamenej na list odpovědí studentské
zprávy II. Nejprve si prostuduj příklady uvedené na tomto listu, které ti
ukáží, jak označit své odpovědi.

ČÁST 1 - POŽADAVKY K SEKCI II

Pokud na tyto otázky odpovíš ANO, začerni čtvereček a na svém listu
odpovědí. Jestliže tvá odpověď zní NE, začemi čtvereček b.

1 Přečetl sis pečlivě všechny lekce II. sekce?

2 Odpověděl jsi na všechny studijní otázky?

3 Dokončil jsi všechny kontrolní testy?

4 Vrátil ses znovu ke všem otázkám kontrolního testu, na které jsi
. neodpověděl správně?

S Prověřil sis ve slovníku definice klíčových slov, která jsi předtím
neznal?

ČÁST 2 - OTÁZKY TYPU PRAVDA - LEŽ

Následující výroky jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Pokud je vyrok
PRAVDIVÝ - začerni čtvereček a

NEPRAVDIVÝ - začerni čtvereček b.

6 Můžeme uctívat Boha, a při tom nemusíme uctívat Ježíše.

7 Služba Bohu nás může zaměstnávat více, než je dobré.

8 Satan již nemá moc nad věřícím.

9 Boží království je jen v nebi.

10 Pro věřící není důležité, aby se společně shromažďovali,

11 Potíže mohou být pro věřícího dobré.

12 List Židům, kapitola 11, nám ukazuje, že lidé víry nikdy netrpí.
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ČÁST 3 - OTÁZKY TYPU VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ

K následujícím otázkám existuje jedna nejlepší odpověď. Začerni čtve-
reček označený stejnym písmenem jako odpověď, kterou jsi zvolil.

13 To, co Bůh od nás jako od občanů jeho království požaduje, je
a) naprostá poslušnost.
b) zaneprázdněnost službou.
c) úcta a láska.

14 Korintští věřící byli rozděleni, protože
a) měli několik různých učitelů.
b) ctili více lidi než Boha.
c) starali se jeden o druhého.
d) měli několik špatných učitelů.

15 Satan již více neovládá věřícího, protože
a) věřící je ovládán Kristem.
b) věřící není ovládán nikým.
c) věřící ovládá sám sebe.

16 Víme, že Božím zaslíbením můžeme věřit, protože
a) jim rozumíme.
b) je Bůh "podepsal svým jménem".
c) slibují dobré věci.

17 Boží království začíná
a) tehdy, až se vrátí Kristus.
b) v den soudu.
c) v srdcích věřících.

18 Co se týká načasování Božího království,
a) Boží královstvíje pouze nyní, a to v srdcích věřících, kterým Bůh

vládne.
b) Boží království je nyní v srdcích věřících a bude také, až se vrátí

Ježíš.
c) Boží království bude tehdy, až se Ježíš vrátí vykonávat vládu nad

světem.
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19 Velké poslání je dáno lidem, kteří
a) jsou povoláni Ježíšem.
b) mají dobré vzdělání.
c) znají církevní nařízení.
d) rozumí tomu, co znamená křest.

20 V oddíle Zj 1,9 - 20 je uvedeno, že Ježíš
a) se prochází mezi skutečnými svícny.
b) se nezajímá o sbory.
c) přichází pouze do větších sborů.
d) schvaluje, když se věřící společně scházejí.

21 Potřebujeme se modlit za
a) každé rozhodnutí, které činíme.
b) to, co nenapomáhá nebo zabraňuje Božímu plánu.
c) věci, které ovlivňují Boží království.

22 Věřící je schopen se modlit za Boží vůli, protože
a) Duch svatý mu pomůže.
b) ví, jaká správná slova použít.
c) Boží vůle je to, na co obvykle myslí.

23 Která věta z následujících vyjadřuje modlitbu úplného odevzdání?
a) "Budu věřící, když mě ochráníš před všemi nemocerni."
b) "Budu činit tvoji vůli, ať se děje cokoli."
c) "Budu pro tebe pracovat, pokud mě lidé budou respektovat."
d) "Budu tě následovat, pokud to mí přátelé schválí.". \

24 Která z následujících modliteb by měla obsahovat slova "pokud je
to tvá vůle"?
a) "Prosím, ať je spasena moje sestra."
b) "Ať přijde tvé království."
c) "Učiň mě takovým, jako je Ježíš."
d) "Vysvoboď mě z trápení."

KONEC POŽADA VIď; K SEKCI II. Svůj list odpovědí vyplň podle
zbývajících instrukcí a odevzdej jej instruktoru lCl nebo kanceláři lCl
ve své oblasti. Ve studiu své učebnice pokračuj 8. lekcí.
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STUDENTSKÁ ZPRÁVA - III. SEKCE

Odpovědi na všechny otázky zaznamenej na list odpovědí studentské
zprávy III. Nejprve si prostuduj příklady uvedené na tomto listu, které ti
ukáží, jak označit své odpovědi.

ČÁST 1 - POŽADAVKY K SEKCI III

Pokud na tyto otázky odpovíš ANO, začerni čtvereček a na svém listu
odpovědí. Jestliže tvá odpověď zní NE, začerni čtvereček b.

1 Přečetl sis pečlivě všechny lekce III. sekce?

2 Odpověděl jsi na všechny studijní otázky?

3 Dokončil jsi všechny kontrolní testy?

4 Vrátil ses znovu ke všem otázkám kontrolního testu, na které jsi
neodpověděl správně?

S Prověřil sis ve slovníku definice klíčových slov, která jsi předtím
neznal?

ČÁST 2 - OTÁZKY TYPU PRAVDA - LEŽ

Následující výroky jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Pokud je výrok
PRAVDIVÝ - začerni čtvereček a

NEPRAVDIVÝ - začerni čtvereček b.

6 Kdokoli se může modlit a očekávat, že Bůh naplní jeho potřeby.

7 Dávání desátků není součástí uctívání.

8 Věřící potřebují odpustit pouze těm, kdo o to žádají.

9 Pro soběstředné lidi je obtížné, aby žili navzájem v míru.

10 Věřící je dospělý tehdy, když jedná správně na základě požadavků
zákona.

11 Nehody, nemoce a chudoba jsou vždy špatné.

12 Bezpečí křesťana spočívá ve skutečnosti, že má věčný život.
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ČÁST 3 - OTÁZKY TYPU VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ

K následujícím otázkám existuje jedna nejlepší odpověď. Začemi čtve-
reček označený stejným písmenem jako odpověď, kterou jsi zvolil.

13 Rozdíl mezi v přístupu k zabezpečení mezi věřícím a nevěřícím je
ten, že věřící
a) se nestará o zabezpečení svých potřeb.
b) nemá tolik potřeb.
c) hledá nejprve Boží království.
d) nemusí o svých potřebách říkat Bohu.

14 Věřící, kteří mají "dar rozdávání",
a) používají své peníze pro Boží království.
b) dávají spoustu peněz stranou.
c) nemají mnoho peněz.
d) mají hodně peněz.

15 Věřící je dobrým správcem, když dává
a) jen to, co požaduje zákon.
b) a doufá, že Bůh ho učiní bohatým.
c) sám sebe a vše, co má, Bohu.

16 Odpustit druhým tak,jak tomu Ježíš vyučoval v oddíle Mt 6,14 - 15,
je možné pouze tehdy, když
a) jim chceme odpustit upřímně.
b) hledáme nejprve Boží království.
c) se zajímáme o jejich blahobyt.
c) jednáme s nimi jako s přáteli.

17 Člověk usuzuje na to, které věci jsou "dobré" a "špatné" podle
a) svého vzdělání.
b) sociální vrstvy, ke které patří.
c) země, ve které žije.
d) toho, co je středem jeho života.
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18 Když Ježíš nazval kříž zapírání sebe sama "jhem", učil nás tomu,
že jho je
a) břemeno, které s Ježíšem sdílíme.
b) velmi obtížná věc k nošení.
c) něco, co neseme sami.
d) to, co křesťané nosit nemusejí.

19 Když chce být věřící vnitřně čistý, měl by hledat
a) spravedlnost.
b) Boží království.
c) svatost.
d) odpuštění.

20 Oddíl Ef 6,14 -18 nás vyučuje tomu, že křesťan
a) by měl vypadat jako voják.
b) by měl mít jen meč Ducha.
c) potřebuje kompletní Boží zbroj.
d) se nepotřebuje modlit, pokud má Boží zbroj na sobě.

21 JaQ a David jsou členy sboru. Jan říká Davidovi, aby dělal to, co je
správné, protože tomu vyučuje jejich sbor. Janův přístup je přístup
duchovního
a) dítěte.
b) mladíka.
c) dospělého.

22 Apoštol Pavel ztroskotal s lodí a byl bičován. Tyto věci se mu staly,
protože
a) to Bůh dovolil.
b) nečinil Boží vůli.
c) Bůh z něj neměl radost.
d) neměl dost víry.
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23 Marie, křesťanka, se snaží překonat svůj strach ze zlých duchů tím,
že používá amulet. Co by měla dělat namísto toho?
a) Přestěhovat se do jiného domu.
b) Snažit se věřit tomu, že duchové ve skutečnosti neexistují.
c) Mluvit o svém strachu s přáteli.
d) Učit se více znát a milovat Boha.

24 Modlitba v oddíle Mt 6,9 -13, kterou nám Ježíš dal, nám ukazuje,
že
a) nemusíme žádat Boha o potravu.
b) potřebujeme na první místo postavit Boží jméno, Boží království

a Boží vůli.
c) bychom se vždy měli modlit krátké modlitby.
d) se máme modlit pokaždé stejnými slovy.

KONEC POŽADA VKO K SEKCJ III. Svůj list odpovědí vyplň podle
zbývajících instrukcí a odevzdej jej instruktoru JO nebo kanceláři JCJ
ve své oblasti. Dokončil jsi studium tohoto kurzu. Požádej svého in-
struktora, aby ti doporučil ke studiu další kurz.
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Adresa kanceláře ICI
příslušející místu tvého bydliště,

kam mají být vráceny
studentské zprávy

(vyplněné listy odpovědí)
pro jednotlivé sekce:

Pokud není výše uvedena žádná adresa,
vrať své listy odpovědí na adresu:

ICI UNlVERTSITY
6300 North Belt Line Road

Innng, Texas 75063
U.S.A.



ŽÁDOST O SLOŽENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
(Tento [ormulái použij pouze pokud chceš získat kredit k dosažení titulu.)

třebuji složit závěrečnou zkoušku programu Křesťanská služba pro násle-
dující kurs:

CS21, MODLITBA A UCTívÁNÍ

10 zkoušejícího .
udje známo)

~sa zkoušejícího ' .
udje známa)

i nebylo smluveno datum a hodina zkoušky, použij tento dotazník jako žádost o sjednání termínu.

DATUM dopoledne odpoledne večer

První volba O O O
Druhá volba O O O
Třetí volba O O O
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