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Modlitba, která pot?ší Boha, je velmi prostá a lze ji jednoduše pochopit. U?edníci ?ekli Ježíšovi: „Pane, nau? nás
se modlit“ (Lukáš 1,11). Tato žádost odráží up?ímnou touhu nau?it se modlit zp?sobem, který Pána pot?ší.
Mnoho k?es?an? se modlí pouze ze smyslu pro povinnost, ale modlitba není ur?ena pro náš osobní blahobyt ?i
úlevu. Je ur?ena k tomu, aby v ní Pán nalezl zalíbení. B?h ?íká svým u?edník?m: „P?i modlitb? nemluvte
naprázdno jako pohané … Nebu?te jako oni; vždy? váš Otec ví, co pot?ebujete, d?íve než ho prosíte" (Matouš
6,7-8). Jinými slovy, „Když p?icházíš do mé p?ítomnosti, soust?e? svou pozornost na obecenství se mnou - na
poznávání mne samotného.“
P?íliš mnoho z našeho modlitebního ?asu trávíme žádáním Boha o lepší práci, p?ídavek, jídlo, oble?ení a jiné
nezbytnosti. Ale náš otec již zajistil zaopat?ení našich každodenních pot?eb: „Proto vám pravím: Nem?jte starost o
sv?j život, co budete jíst, ani o t?lo, co budete mít na sebe“ (Matouš 6,25).
Bible ?íká: „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, o? požádá tvé srdce.“ Hledání blaha v Pánu neznamená být
jednoduše š?astný v jeho p?ítomnosti; znamená to také být schopen ?íci: „Toužím být s ním, protože všechno
ostatní m? nechává prázdným a nenapln?ným. Pouze Ježíš se umí dotknout mých nejnitern?jších pot?eb.“
P?istupovat k Pánu s rozkoší neznamená, že k n?mu nem?žeme p?ijít v dob? smutku a žalu. B?hem takových
období dáváme p?ednost tomu být s ním než s kýmkoli jiným. Byli jsme stvo?eni pro obecenství s ním, dokonce i
v našich nejt?žších chvílích.
Miluješ p?ebývání s ním? Dáváš mu p?ednost p?ed vším ostatním? Požádej Boha, aby do tebe vložil srdce, které
je prost? vábeno do jeho p?ítomnosti. A když s ním máš obecenství, pozorn? naslouchej Svatému Duchu, on ti
zjeví jeho Slovo novými zp?soby, protože on t? u?í modlit se.

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/31849/

Page 1 of 1

