
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.
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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.
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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.



72 MODLITBA A UCTíVÁNÍ

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.



KRÁL, KTERÉHO UCTíVÁME 73

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.


