Naslouchající Bůh

Týden od 4. do 10. března

10

Naslouchající Bůh
Texty na tento týden
Ko 4,2; Ř 12,12; Mt 26,34–44; Žd 11,6; Jk 4,2; 1Te 4,1–5
Základní verš
Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. – Vyslyšel můj hlas! (Ž 55,18)
Hlavní myšlenka
Hospodin nás na mnoha místech Bible vyzývá, abychom se modlili. Modlitba je základní součástí našeho vztahu s Bohem.
Přečtěte si na úvod našeho společného uvažování o modlitbě znepokojující slova z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji: „Nebeský Otec očekává, že nám bude moci dát bohatství svých darů. Během modlitby
můžeme zakusit jeho nekonečnou lásku. Proč využíváme možnost rozmlouvat s Bohem tak málo? Bůh
je připraven ochotně naslouchat upřímným prosbám i malého dítěte. Proč se ostýcháme říci mu, co
potřebujeme? Co si asi myslí andělé o lidech, kteří jsou slabí, často bezradní a stále naváděni k něčemu
nesprávnému, a přesto nežádají Boha o pomoc? Bůh nás má tak rád, že nám chce dát mnohem více, než
kolik prosíme nebo jsme schopni domyslet. A my se přesto tak málo modlíme a tak málo mu důvěřujeme.
Andělé se ochotně sklánějí před Bohem a jsou rádi, když mohou být v jeho blízkosti. Největší radostí pro
ně je, když s ním mohou hovořit a trávit čas. Potřebujeme pomoc, kterou nám může poskytnout jedině
Bůh. A přesto, jak se zdá, rádi žijeme bez něj a bez poznání, které poskytuje jeho Duch.“ (CVP 110; SC 94)
Jak podle tebe nebeské bytosti vnímaly tvou modlitbu během uplynulého týdne?
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Neděle 4. března

Naslouchající Bůh

Síla modlitby
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
(Ř 12,12)
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží
v Kristu Ježíši pro vás.
(1Te 5,16–18)
Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.
(1Pt 4,7)

16

17

18

Osobní studium
Jaké myšlenky se opakují v dnešních třech textech? (Viz také Mt 26,41; L 18,1 a 1Tm 2,8.)
Jednoho dne dostal mladý muž dopis od bývalého spolupracovníka, který před lety odešel do důchodu. Tito bývalí kolegové si, jemně řečeno, nerozuměli. Muž, který odešel, se ke svému mladšímu kolegovi
choval od začátku velmi špatně. Mladý muž, který dosud pracoval na stejném místě, otevřel dopis a začal
číst. Mezi jiným tam byla i následující slova: „Nevím, jak modlitba funguje. Nikdy jsem to nechápal a moc
jsem tomu nevěřil. Ale během posledních několika týdnů jsem se modlil. Na modlitbě jsem si uvědomil,
jak špatně jsem se k tobě choval. Byl jsem velmi špatným svědkem o své víře. Vím, že jsem to měl udělat
už dávno, ale upřímně se omlouvám. Prosím Krista o odpuštění za to, co jsem udělal. A teď prosím o odpuštění i tebe.“
Tento příběh v mnohém odhaluje sílu modlitby. Nejde o to, aby Bůh pohnul horami, i když i to se může
stát. Modlitba dokáže způsobit něco zázračnějšího – má moc přivést ke změně lidské srdce. Jak to vyjádřil
onen muž v dopise, modlitba je těžko racionálně pochopitelná. Proč prosit Boha o něco, o čem už dávno
ví? Neudělá Bůh nic, pokud jej o to nepoprosíme? Mohou naše modlitby skutečně něco změnit?
Ať už rozumíme tomu, jak modlitba funguje, nebo je to pro nás spíše záhadou, jedna věc je jistá –
bez modlitby je náš vztah s Kristem odsouzen k zániku. Jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom
se modlili. Nezáleží na tom, že přesně nechápeme, jak modlitba funguje. Je i mnoho dalších věcí, které
většina z nás nezná (jak pracují počítače, raketové motory, jaký je vliv genetiky…). Pokud bychom čekali
na chvíli, kdy budeme všemu ohledně naší víry rozumět, pak by už nešlo o víru. Samotné slovo víra předpokládá existenci něčeho mimo náš intelektuální dosah. Jednu věc však může dosvědčit každý, kdo se
modlí vytrvale, upřímně a podle Boží vůle: Modlitba mění naše životy.

Aplikace
Jak rozumíš modlitbě? Jaký vliv má na tvůj život? V čem ti modlitba pomohla? Kdy se modlíváš? Za které
lidi se pravidelně modlíš?
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Pondělí 5. března

Ježíš, modlící se Mesiáš
21

Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe 22a Duch
svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný
Syn, tebe jsem si vyvolil.“
(L 3,21.22)
12
V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. 13Když nastal den,
zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly.
(L 6,12.13)
28
Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se
modlil. 29A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo.
(L 9,28.29)
On za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a prosby Tomu,
který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen.
(Žd 5,7; B21)

Osobní studium
Prostuduj si výše uvedené verše (včetně jejich kontextu) a podívej se také na další texty o Ježíšově modlitbě (Mt 14,23; Mt 26,34–44; L 22,31.32).
Ježíš, bezhříšný Boží Syn, na kterém nebyla žádná vada a který žil dokonalý život v souladu s vůlí svého
Otce, měl bohatý modlitební život. Pokud se Ježíš potřeboval modlit, aby obstál ve zkouškách a pokušeních, jimž byl vystaven, a uměl se dobře rozhodnout, o co víc se potřebujeme modlit my? Kristův příklad
nám jasně ukazuje, jak důležitá je modlitba v našem vztahu s Bohem. Je velmi těžké představit si někoho,
kdo by měl vztah s Bohem, aniž by se modlil. Pokud je komunikace nezbytná k tomu, abychom udrželi
náš vztah s jinými lidmi, o co víc to platí ve vztahu s Bohem. Záleží na nás, jak se rozhodneme.

Aplikace
Jaký je tvůj modlitební život? Modlíš se pravidelně, občas, náhodně? Vyruší tě snadno něco z modlitby?
Modlíš se neustále, nebo jen když jsi v problémech? Jak může modlitba budovat tvůj vztah s Bohem?
Za koho (za co) se modlíš nejčastěji?

Poznámky
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Úterý 6. března

Naslouchající Bůh

Modlitba víry
Bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.
(Žd 11,6; B21)
3
Obrátil jsem se k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žíněném rouchu a popelu. 4Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy:
„Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě
milují a dodržují tvá přikázání!“
(Da 9,3.4)

Osobní studium
Dalo by se říci, že modlitba je jednou z cest, které nás přibližují k Bohu. Při modlitbě se otvíráme Bohu.
Nemodlíme se proto, aby Bůh věděl, co potřebujeme. Vždyť Ježíš řekl, že „váš Otec ví, co potřebujete,
dříve než ho prosíte“ (Mt 6,8). Modlíme se, protože modlitba je jedním z vyjádření naší víry. Prostřednictvím modlitby se naše víra stává silnější, opravdovější, praktičtější. Modlitbou komunikujeme s Bohem
a vyjadřujeme své pocity, obavy, naděje a touhy, ale i svůj strach a svou bolest.
Modlitba je prostředkem, který nám pomáhá uvědomit si naše postavení ve vztahu k Bohu. Pomáhá
nám vnímat naši závislost na Bohu. Je to způsob, jak denně zemřít. Umožňuje nám spojit se s Bohem na velmi osobní rovině. Je to připomenutí, že nepatříme sobě, že jsme byli vykoupeni za velikou cenu.
V dnešním textu Daniel říká, že Boha „hledal modlitbou“ (Da 9,3.4; viz také Za 8,21). Modlitba je
do značné míry projevem víry. Často se modlíme, aniž bychom viděli okamžité výsledky. Přesto jdeme
vpřed s vírou, že nás Bůh slyší a na naše otázky či prosby odpoví tím nejlepším způsobem. Modlitba je čin
víry, kterým se dostáváme za to, co jsme schopni smysly nebo rozumem postihnout.

Aplikace
Je tvůj modlitební život povrchní a nudný, nebo hluboký, naplněný neustálými změnami? Jak se dá modlitba „oživit“? Kdy je pro tebe modlitba přirozenou reakcí na to, co prožíváš? Kdy ti naopak dělá problém
se modlit? S kým hovoříš o svých modlitbách? Vědí lidé, že se za ně modlíš? Jaká je tvoje reakce na to, když
ti někdo řekne, že se za tebe modlí?

Poznámky

70

lekce číslo 10

Naslouchající Bůh

Středa 7. března

Protože neprosíte
9

A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
(L 11,9.10)
2
Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. 3Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní
choutky.
(Jk 4,2.3; B21)
15
Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu
odpuštěno. 16Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. 17Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě
modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. 18Když se pak modlil znovu, nebe vydalo
déšť a země úrodu.
(Jk 5,15–18; B21)
10

Osobní studium
Lidé, kteří se pravidelně modlí, se občas ptají: „Mohou moje modlitby skutečně způsobit, že Bůh udělá
něco, co by jinak neučinil?“ Je to logická otázka. Nejlepší odpověď můžeme najít v Božím slově. Co dnešní
texty vypovídají o modlitbě a o Božích činech?
Modlitba nás mění a ovlivňuje náš vztah k Bohu i k ostatním lidem. Bible však jasně říká, že naše modlitby mají vliv i na Boží jednání. Můžeme s Bohem mluvit a On odpovídá.
Přečti si Gn 18,22–23. Jak můžeme v uvedeném textu vidět platnost zmíněného principu?
Ať jsou filozofické problémy s porozuměním této pravdy jakékoli, Bůh odpovídá na lidské modlitby.
Říká: „Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou
tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich
zem“ (2Pa 7,14). Všimněte si, že Bůh neuzdraví jejich zem jen proto, že ho prosí. Celý národ je vyzván, aby
se modlil, ale modlitba je pouze jeden aspekt oživení.
Krásný příklad tohoto principu se nachází v dopise apoštola Jana: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on
je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1J 1,9). Vidíme
zde silné propojení mezi modlitbou (v tomto případě vyznáním) a Božím jednáním v našich životech.
Vyznáváme hříchy a on nám je odpouští, očišťuje nás od všech našich nepravostí. Jasně je zde ukázáno,
že pokud na modlitbě nevyznáváme své hříchy, nebude nám odpuštěno. Bůh v těchto případech jedná
jako odpověď na naši modlitbu.

Aplikace
Kdy jsi naposledy prosil o Boží odpuštění? Kdy jsi prožíval silné vědomí toho, že ti Bůh odpustil? Jaké jsou
tvé zkušenosti s vyslýcháním modliteb? Které tvoje modlitby zůstaly nevyslyšené?
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Čtvrtek 8. března

Naslouchající Bůh

V souladu s podmínkami
1

Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte… 3Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. 4Každý se naučte
zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, 5nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají
Boha. 6Nikdo ať v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra.
(1Te 4,1–5; B21)
37
Vždyť už jen „docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. 38Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.“ 39Ale
my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života.
1
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
(Žd 10,37–11,1)

Osobní studium
Představte si člověka, jak sedí v restauraci a pojídá velkou porci tučného jídla, které zapíjí sladkým nápojem. Oběd pak zakončí porcí čokoládové zmrzliny polité sladkou polevou. V tu noc, dříve než tento člověk
jde spát (a vezme si malou sladkost na dobrou noc), klekne si na kolena, aby se pomodlil. Součástí jeho
modlitby je možná i prosba: „Pane Bože, pomoz mi zhubnout.“
Je takováto modlitba v pořádku?
Můžeme sice očekávat, že Bůh odpoví na naše modlitby, ale něco bychom předtím měli udělat. Dozvěděli
jsme se, že máme žít to, co se modlíme. Máme dělat všechno, co je v naší moci, abychom dostali odpověď
na modlitby. To není projev nedostatku víry. Právě naopak, je to součást toho, co znamená živá víra.
„Když svévolně děláme něco nesprávného, Bůh naše prosby nevyslyší. Vždycky však slyší prosby
člověka, který lituje, že udělal něco špatného. Jestliže si dáme věci v životě do pořádku, můžeme si být
jisti, že nás Bůh slyší. Boží lásku si nemůžeme zasloužit. Záchranu nám přináší dobrota Ježíše Krista.
Očistí nás krev, kterou za nás prolil na kříži. My však musíme splnit určité podmínky, aby nás mohl
přijmout.“ (CVP 110; SC 95)
Neříká se zde, že musíme být dokonalí, aby Bůh odpověděl na naše modlitby. Bůh nás nepřijímá pro
naše zásluhy, ale kvůli zásluhám Krista. Naším úkolem je mít postoj víry, pokory a podřídit se Boží vůli, aby
Bůh mohl pracovat v našich životech.
Jak nám následující texty pomáhají porozumět tomu, co znamená výraz „v souladu s podmínkami“?
Žd 10,38; Dt 4,29; L 9,23; J 14,15; 1Te 4,3.
Pravděpodobně tou nejdůležitější podmínkou nutnou k tomu, abychom měli efektivní modlitební život,
je poznání, že jsme hříšníci, kteří potřebují milost, a že naše jediná naděje je v Hospodinu, jenž pro nás tolik
vykonal. Arogance, sebejistota a pocit vlastní dostatečnosti naopak vedou k duchovní katastrofě.

Aplikace
O co se úpěnlivě modlíš? Když se modlíš, zeptej se sám sebe: Co mohu ještě udělat já pro to, o co žádám?
Vyčerpal jsem veškeré své možnosti?
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Pátek 9. března

Podněty k zamyšlení
„Modlitba je dýcháním duše. Je tajemstvím duchovní síly. Nic nenahradí milost, která nám byla dána,
nic jiného neuchrání zdraví naší duše. Modlitba zajišťuje přímý kontakt se Zdrojem života a posiluje naši
náboženskou zkušenost.“ (GW 254.255)
„Bůh věrně plní své sliby. Někdy se možná o něco modlíme, ale Bůh naši prosbu ihned nesplní. Přesto
je namístě věřit, že naše prosby slyší a že je svým způsobem naplní. Nedokážeme předvídat budoucnost.
Někdy prosíme o věci, které by nám nebyly k dobrému. Náš nebeský Otec nás má tak rád, že nám dá jen
to, co je pro nás nejlepší. Dá nám to, oč bychom žádali, kdybychom mohli vidět skutečný stav věcí. Důvěřujme Božím slibům, i když se zdá, že na naše prosby nereaguje. V pravý čas nám dá dary, které potřebujeme nejvíce. Nemůžeme žádat a očekávat, že splní naše modlitby přesně takovým způsobem, jak si to
přejeme. Bůh nedělá omyly. Ve své dobrotě nám neodepře nic, co by nám opravdu prospělo. Nepřestaň
mu důvěřovat, i když hned nevidíš odpověď na své modlitby.“ (CVP 111; SC 96)

Otázky k rozhovoru
1. Jak byste odpověděli na pochybovačnou otázku: „Nač se modlit, když Bůh stejně ví o všem, co se
stane?“
2. Zřejmě každý z nás čas od času zápasí s otázkami zodpovězených a nezodpovězených modliteb.
Někdo se možná modlí, aby se mu na dovolené nepokazilo auto, a když pak dojede v pořádku domů,
cítí vděčnost za vyslyšené modlitby. A je to tak správně. Co pak ale můžeš říct lidem, kteří se modlili,
aby bylo jejich dítě uzdraveno, a přesto se to nestalo? Jak chápeme tyto věci? Dá se to vůbec pochopit?
Buďte připraveni na to, že v životě víry je někdy nejčestnější odpovědí bolestné: nevíme.
3. Jaká je úloha Ducha svatého v našem modlitebním životě?
4. Představte si, že do vaší skupinky sobotní školy přijde někdo nový a zeptá se: „Můžete mi vysvětlit,
co znamená modlit se? Jak se mám modlit? Proč se mám modlit? Co očekávat, když se modlím, a co
neočekávat?“ Jak odpovědět na tyto otázky?

Shrnutí
Je mnoho věcí, kterým v souvislosti s modlitbou nerozumíme. Ale ti, kteří se modlí, vědí jednu věc s jistotou: Bůh slyší naše modlitby a modlitba mění náš život – k lepšímu.

Poznámky
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