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Týden od 19. do 25. ervenceLekce 4

4

Síla modlitby za druhé 
Texty na tento týden
Zj 12,7–9; Ef 6,12; Žd 7,25; Ef 1,15–21; Da 10,10–14; 1J 5,14–16

Základní verš
„Vyznávejte h íchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Vel-
kou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jk 5,16)

První křesťané vnímali velkou důležitost modlitby. „Když se pomodlili, otřáslo se místo, 
kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo 
Boží.“ (Sk 4,31) Jen si všimněme – učedníci se modlili. Naplnil je Duch svatý a začali odvážně 
hlásat Boží slovo.

Z textu vyplývá jasná souvislost mezi modlitbou učedníků, naplněním Duchem svatým 
a mocným hlásáním Božího slova. „Učedníci ... nežádali požehnání jenom pro sebe, ale cítili 
tíhu zodpovědnosti za spasení druhých. Věděli, že evangelium má být hlásáno světu, a pro-
to žádali o sílu, kterou jim Kristus zaslíbil.“ (AA 37; PNL 23)

Jestliže se modlíme v souladu s Boží vůlí, Bůh nás slyší (1J 5,14–17). Jestliže hledáme Boha 
a prosíme za druhé, Bůh mění naše srdce, přivádí nás blíž k sobě a dává nám svou moudrost, 
abychom mohli získat druhé pro jeho království (Jk 1,5). Kromě toho mocně působí i v jejich 
životech způsobem, který si nedokážeme ani představit, a to vše proto, aby je přitáhl k sobě. 

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Vesmírný zápas- Ježíš se modlí za druhé- Pavlova přímluvná modlitba- Projevy neviditelné moci- Cíl modlitby- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
14Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.15A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.16Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti; o takovém neříkám, abyste za něj prosili.17Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti.

-jcHB
Zvýraznění
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
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VESMÍRNÝ ZÁPAS
7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho and lé se utkali s drakem. 8Drak i jeho and lé bojovali, 
ale nezvít zili, a nebylo již pro n  místa v nebi. 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ábel a sa-
tan, který svád l celý sv t, byl svržen na zem a s ním i jeho and lé. (Zj 12,7–9)
Nevedeme sv j boj proti lidským nep átel m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá 
tento v k tmy, proti nadzemským duch m zla. (Ef 6,12)
Zbran  našeho boje nejsou sv tské, nýbrž mají od Boha sílu bo it hradby... (2K 10,4)

Osobní studium
Porovnej dnešní texty. Jak tyto verše ovlivňu-
jí tvé chápání smyslu a důležitosti přímluvné 
modlitby?

Bible odkrývá závoj mezi viditelným a ne-
viditelným světem. Prostřednictvím Písma 
poznáváme, že existuje zápas mezi dobrem 
a zlem, mezi silami spravedlnosti a moc-
nostmi temnoty, mezi Kristem a satanem. 
V tomto vesmírném zápase Bůh respektuje 
svobodu každého člověka. Nikdy námi nebu-
de manipulovat ani nás nebude nutit jednat 
proti našemu vlastnímu přesvědčení. Sesílá 
však svého Ducha, aby nám pomohl poznat 
pravdu (J 16,7.8). Nebeští andělé vstupují 
do tohoto zápasu a pomáhají nám, abychom 
šli cestou věčnosti (Žd 1,14). Bůh kromě toho 
vkládá do našich životů situace, které nás 
mohou přivádět k němu.

Bůh nás nikdy nebude nutit, abychom 
dělali věci, které by se příčily našemu svě-
domí. Násilí je v protikladu s principy Boží-
ho království. Nucení je v rozporu s láskou, 

která je základem Boží vlády. Tady se uka-
zuje důležitost modlitby. Ještě dříve, než 
se za nějakého člověka modlíme, Bůh již 
dělá vše, co může, pro jeho záchranu. Naše 
modlitby však uvolňují nekonečnou Boží 
moc. Bůh bere ohled na naši svobodnou 
vůli modlit se za druhé a může tak ve světle 
sporu mezi dobrem a zlem udělat víc, než 
kdybychom se nemodlili.

Pozorně uvažuj o této myšlence: „Součástí 
Božího plánu je poskytovat nám jako odpověď 
na modlitbu víry to, co by nám Bůh nedal, 
kdybychom o to neprosili.“ (GC 525; VDV 343) 
Ve velkém sporu mezi dobrem a zlem má mod-
litba obrovský vliv. Modlíme-li se za někoho, 
kdo nezná Krista, do života takového člověka 
začínají proudit prameny nebeského požeh-
nání. Bůh oceňuje naše rozhodnutí modlit se 
za lidi a dělá pro ně mimořádné věci.

Když přemýšlíme o tématu přímluvné 
modlitby, nerozumíme úplně tomu, jak Bůh 
jedná. To by nám však nemělo bránit ob-
racet se k Bohu v modlitbě, která přináší 
požehnání nám i lidem kolem nás. 

Pro  podle tebe B h jedná mocn ji, když se modlíme, než když modlitbu zanedbáváme? 
Pro  nás Bible napomíná, abychom se za druhé modlili, p estože zcela nechápeme, jak 
naše modlitba „funguje“?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.8On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:9Hřích v tom, že ve mne nevěří;10spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte;11soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen

-jcHB
Zvýraznění
Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?

-jcHB
Podtržení
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JEŽÍŠ SE MODLÍ ZA DRUHÉ
21Když se všechen lid dával k tít a když byl pok t n i Ježíš a modlil se, otev elo se nebe 22a Duch 
svatý sestoupil na n j v t lesné podob  jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi m j milovaný 
Syn, tebe jsem si vyvolil.“ (L 3,21.22)
On [Ježíš] však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. (L 5,16)
Když se [Ježíš] o samot  modlil a byli s ním jeho u edníci, otázal se jich: „Za koho mne zástupy 
pokládají?“ (L 9,18)

Osobní studium
Co úvodní verše říkají o vztahu mezi Ježíšo-
vým modlitebním životem a účinností jeho 
služby?

Ježíšův život se vyznačoval nepřetržitým 
společenstvím s jeho Otcem. V době křtu, kdy 
začínal svou mesiášskou službu, se Ježíš mod-
lil o nebeskou moc, aby mohl uskutečnit své 
poslání. Duch svatý ho zmocnil, aby jeho jed-
nání bylo podle Otcovy vůle a aby zvládl vše, 
co bylo před ním. Ať šlo o nasycení velkého 
zástupu lidí, uzdravení malomocného nebo 
vysvobození démonem posedlého člověka, 
Ježíš ve všech případech jasně věděl, že v boji 
mezi dobrem a zlem je modlitba mocnou zbra-
ní, která dokáže odrazit útoky mocností zla. 
Modlitba je nebem daným prostředkem, který 
spojuje naši bezmocnost a slabost s Boží vše-
mocností. Prostřednictvím modlitby se umí-
me pozvednout k Bohu, který se jediný může 
dotknout srdcí těch, za které se modlíme.

Uvažuj o textech L 22,31–34 a Žd 7,25. Jaké 
ujištění dostal Petr od Ježíše? Jak ho tím 

Ježíš připravoval na pokušení, kterému měl 
být Petr zanedlouho vystaven? Jaké ujiště-
ní můžeš v této souvislosti přijmout od Je-
žíše ty sám?

Pokud chce někdo pracovat na záchraně 
druhých lidí, musí být člověkem modlitby. 
Ježíš se modlil za Petra přímo, jmenovitě. 
Ubezpečoval svého učedníka a přítele Pet-
ra, že se za něj bude v době jeho největšího 
pokušení modlit. Satan velmi dobře vní-
mal Petrovy schopnosti, kterými mohl vý-
razně ovlivnit šíření nebeského království 
na zemi. Pokoušel se udělat vše, aby zničil 
Petrův pozitivní vliv na vznikající církev. 
Uprostřed všeho pokušení se však Ježíš 
za Petra modlil – a tato modlitba byla vysly-
šena. Není úžasné a povzbuzující vědět, že 
se Spasitel modlí i za nás? Zároveň nás zve, 
abychom se k němu připojili a spolu s ním 
se modlili za druhé lidi a směřovali jejich 
pohled k nebeskému trůnu.

Naše vytrvalost při modlitbě je vyjád-
řením vědomí, že jsme ve snaze přivést lidi 
ke spasení zcela a ve všem závislí na Bohu.

Za koho se modlíš v t chto dnech? Pro  je d ležité nikdy se nevzdávat modlitebního úsilí, 
i když se nám m že zdát situace bezvýchodná?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
31„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.32Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“33Řekl mu: „Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt.“34Ježíš mu řekl: „Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš.“

-jcHB
Zvýraznění
25Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.
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PAVLOVA P ÍMLUVNÁ MODLITBA
15Proto i já, když jsem uslyšel o vaší ví e v Pána Ježíše a lásce ke všem brat ím, 16nep estávám 
za vás d kovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. 17Prosím, aby vám B h našeho Pána 
Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali 18a osvíceným vnit -
ním zrakem vid li, k jaké nad ji vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše d dictví v jeho svatém 
lidu 19a jak nesmírn  veliký je ve své moci k nám, kte í v íme.
20Sílu svého mocného p sobení prokázal p ece na Kristu: Vzk ísil ho z mrtvých a posadil po své 
pravici v nebesích, 21vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, 
která jsou vzývána, jak v tomto v ku, tak i v budoucím. (Ef 1,15–21)

Osobní studium
Přímluvná modlitba je biblickým koncep-
tem. Apoštol Pavel se modlil za ty, kteří 
nově uvěřili ve sborech, jež zakládal během 
svých misijních cest. Pavel byl přesvědčen, 
že když se modlí, může se stát něco, co by 
se bez modlitby nikdy neudálo. A i když 
byl později odloučen od těch, které miloval, 
uvědomoval si, že prostřednictvím modlit-
by mohou být vzájemně propojeni.

Pokus se udělat seznam všeho, o co se apo-
štol Pavel modlí v souvislosti s křesťany v Efe-
zu. O jaký konkrétní dar pro ně prosí?

Pavlova modlitba za křesťany v Efezu je 
obdivuhodná. Apoštol prosí, aby jim Bůh 
dal moudrost, zjevil jim pravdu a dal naději 
na věčný život. Modlí se, aby tito křesťané 
mohli vnímat působení Boží moci. Bůh je na-
tolik svrchovaný a mocný, že vzkřísil Krista 

z mrtvých. Právě tato událost vytvořila zá-
klad naděje učedníků na věčný život v Kristu. 
Pavlova modlitba končí připomínkou velké 
Boží moci a slavného dědictví. Skutečnost, že 
se Pavel za ně modlí, byla určitě pro křesťany 
v Efezu obrovským povzbuzením.

Uvažuj také o textu Fp 1,3–11 a všimni si 
tónu Pavlovy modlitby. Jak by ses cítil, kdy-
bys byl součástí společenství křesťanů ve Fi-
lipech, které by dostalo od Pavla dopis nejen 
o tom, že se za vás modlí, ale popsal by i ob-
sah své modlitby? Jaké zaslíbení můžeme 
najít v Pavlových slovech? Jaké napomenutí 
se v těchto verších nachází?

Uvedený text patří v Bibli mezi ty, které 
nás skutečně povzbuzují. Obsahuje výzvu 
nechat se naplnit láskou a vnímavostí, které 
pocházejí z poznání Ježíše. Díky tomu se 
můžeme měnit, abychom byli takoví, jaké 
nás chce mít Bůh.

Zkus si napsat modlitbu, kterou by ses mohl modlit za svého nev ícího p ítele.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás4a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím;5jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud6a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.7Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium.8Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši.9A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;10abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,11plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.
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PROJEVY NEVIDITELNÉ MOCI
10A hle, dotkla se m  ruka a zat ásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlan  rukou. 11Muž 
mi ekl: „Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tob  budu mluvit. St j na svém míst . Jsem 
poslán k tob .“ Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chv l jsem se. 12 ekl mi: „Neboj se, 
Danieli, nebo  od prvního dne, kdy ses rozhodl porozum t a poko it se p ed svým Bohem, byla 
tvá slova vyslyšena, a já jsem proto p išel. 13Avšak ochránce perského království stál proti mn  
po jedenadvacet dní. Dokud mi nep išel na pomoc Míkael, jeden z p edních ochránc , z stal 
jsem tam u perských král . 14P išel jsem, abych t  pou il o tom, co potká tv j lid v posledních 
dnech, nebo  vid ní se týká t chto dn .“ (Da 10,10–14)

Osobní studium
V boji mezi dobrem a zlem, který nazýváme 
„velký spor“, je přímluvná modlitba účinnou 
zbraní. Velmi jasně je to vidět v knize Daniel 
v 10. kapitole.

U proroka Jeremjáše nacházíme před-
pověď, že Židé budou v babylónském zajetí 
sedmdesát let. Ke konci Danielova života 
se toto prorocké období blížilo k závěru. 
Daniela tato situace znepokojovala, protože 
téměř nic nenasvědčovalo naplnění Jerem-
jášových slov.

Médové a Peršané sice dobyli Babylón, 
ale Židé stále zůstávali v zajetí. Daniel se 
tři týdny postil a modlil a vroucně prosil 
za svůj lid. Po třech týdnech se mu zjevila 
zářivá andělská bytost.

Uvažuj o textu na dnešní den (Da 10,10–14). 
Co se dělo v souvislosti s Danielovou mod-
litbou? Proč musel Daniel na odpověď tak 
dlouho čekat?

Je to fascinující příběh. Abychom ho 
správně pochopili, připomeňme si jednotlivé 
postavy. Kdo je ochránce (kníže, B21; velitel, 
ČSP) perského království? Určitě ne Kýros, 

ten je přece králem Perské říše. Je velmi prav-
děpodobné, že vyjádření „ochránce perského 
království“ představuje satana. Ježíš ho také 
nazývá „vládcem tohoto světa“ (J 12,31; 14,30). 
Pavel mluví o satanovi jako o „vládci nad-
zemských mocí“ (Ef 2,2). Jestliže pojmeno-
vání ochránce perského království opravdu 
označuje satana, kdo je pak Míkael, nebo ji-
nak přeloženo Michael? Toto jméno se v Bibli 
v tomto významu objevuje pětkrát (Zj 12,7; 
Ju 1,9; Da 10,13.21 a Da 12,1). Pozorné studium 
těchto textů nám odhaluje, že Míkael (což 
v překladu znamená „někdo jako Bůh“) je jen 
jiným označením Ježíše jako ochránce a ve-
litele nebeských andělů bojujícího v přímém 
souboji se satanem a jeho anděly. Kristus je 
věčný a všemocný Boží Syn. Jeho posláním 
jako Ochránce a Velitele všech andělů je po-
razit a nakonec zničit satana.

Daniel 10. kapitola odhaluje zmíněný zápas 
mezi dobrem a zlem. Když se Daniel modlí, 
Míkael, všemocný Kristus, sestupuje z nebes, 
aby odrazil síly zla. I když si to možná ne-
uvědomujeme, Ježíš svým jednáním odpoví-
dá i na naše přímluvné modlitby. Ani jedna 
z našich modliteb nezůstává nepovšimnuta. 

Jak vnímáš realitu velkého sporu ve svém život ? Co nám existence tohoto sporu íká 
o tom, jak je d ležité se správn  rozhodovat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.

-jcHB
Zvýraznění
Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.

-jcHB
Zvýraznění
v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.

-jcHB
Zvýraznění
A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.

-jcHB
Zvýraznění
A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin.

-jcHB
Zvýraznění
13Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.21Zajisté, oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Míkaela.“

-jcHB
Zvýraznění
V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.
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CÍL MODLITBY
14Máme v n ho pevnou d v ru, že nás slyší, kdykoliv o n co požádáme ve shod  s jeho v lí. 
15A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o n co žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali 
od n ho. 16Vidí-li n kdo, že jeho bratr se dopouští h íchu, který není k smrti, a  za n ho prosí; 
a B h mu daruje život, jestliže neh ešil k smrti. Jest ovšem h ích, který je k smrti; o takovém 
ne íkám, abyste za n j prosili. (1J 5,14–16)

Osobní studium
V celé Bibli je položen důraz na konkrétní 
cíl modlitby. Modlitba není jen nějaké ne-
konkrétní, nejasné očekávání duše. V mod-
litbě adresujeme Bohu naše prosby. Ježíš 
se velmi konkrétně modlil za své učedníky 
a apoštol Pavel se modlil za konkrétní po-
třeby křesťanů v Efezu, Filipech a Kolosách. 
Modlil se i za své spolupracovníky – Timo-
tea, Tita a Jana Marka.

Uvažuj o textech 1S 12,22–24 a Jb 16,21. Co 
mají tyto dvě statě společného? Co se z nich 
dozvídáme o přímluvné modlitbě?

Samuel a Jób zdůrazňují důležitost váž-
né, upřímné a konkrétní přímluvné modlit-
by. Samuelova slova vyznívají velmi silně, 
když volá: „Jsem dalek toho, abych proti 
Hospodinu hřešil a přestal se za vás mod-
lit.“ (1S 12,23) Se Samuelovými slovy rezo-

nují i slova Jóba: „Nechť může někdo vést 
za muže spor s Bohem, lidský syn za svého 
bližního.“ (Jb 16,21; ČSP) Naším úkolem je 
prosit Boha za ty, kteří Krista neznají. 

Co se podle úvodních veršů děje, když 
se modlíme za druhé? Na co se můžeme při 
přímluvné modlitbě spolehnout?

Když se modlíme, stáváme se prostřed-
níky Božího požehnání pro lidi, za které se 
modlíme. Bůh na ně z nebeského trůnu na-
ším prostřednictvím vylévá řeku živé vody. 
Celé satanovo vojsko se chvěje před zvukem 
upřímné modlitby. Ellen G. Whiteová po-
pisuje moc modlitby těmito slovy: „Satan 
nemůže snést, když se někdo dovolává jeho 
mocného protivníka, protože se bojí a třese 
před jeho silou a majestátem.“ (1T 346) Mod-
litba nás spojuje s tím, kdo dává nebeskou 
moc a sílu v zápase o duše ztracených mužů 
a žen.

Uvažuj o verších Mt 18,18.19. Jak tyto verše souvisejí s p ímluvnou modlitbou? Jak nás 
tento text povzbuzuje, abychom se modlili za ty, kte í neznají Boha?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
22Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne, vždyť z vás hodlá učinit svůj lid.23Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě.24Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil.25Jestliže však budete kupit zlo na zlo, budete smeteni jak vy, tak váš král.“

-jcHB
Zvýraznění
Kéž je muži dáno hájit se před Bohem, lidskému synu před jeho bližním.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Nechť může někdo vést za muže spor s Bohem, lidský syn za svého bližního.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si kapitolu „Síla modlitby“ z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji (SC 93–104; CVP 96–104). 
Když se modlíme za druhé, Bůh oceňuje naši oddanost a naši závislost na něm tím, že 

zapojuje všechny nebeské síly, aby změnil lidské životy. Když naše modlitby vystupují 
k jeho trůnu, andělské bytosti se na jeho příkaz pouštějí do díla. „Sloužící andělé čekají při 
trůnu, aby okamžitě poslechli příkaz Ježíše Krista a odpověděli na každou upřímnou mod-
litbu.“ (2SM 377) Máme jistotu, že žádnou naši modlitbu Bůh nepřeslechne ani nezapomene. 
Všechny modlitby čekají v nebesích na to, aby byly vyslyšeny ve správném čase a tak, jak je 
to podle Boha nejvhodnější. „Modlitba víry není nikdy zapomenuta. Ale je opovážlivostí vy-
žadovat, aby byla vždy vyslyšena přesně tak, jak to očekáváme.“ (1T 231) Toto vědomí je pro 
nás velkým povzbuzením, když se modlíme za své životní partnery, za naše syny a dcery, 
za příbuzné, přátele a spolupracovníky, kteří neznají Krista. Žádná upřímná modlitba nikdy 
nevyzní do prázdna. Neuvidíme vždy okamžitou odezvu v životech těch, za které se modlí-
me, ale Bůh koná v jejich srdcích způsobem, který poznáme až během věčnosti.

Otázky k rozhovoru
1.  Uvažujte o textech Fp 1,19; Ko 4,2.3 a 2Te 3,1.2. Jakou jistotu prožíval Pavel ve v zení 

díky modlitbám k es an  ve Filipech? O jaké modlitby prosil Pavel k es any v Kolosách 
a v Tesalonice? Jak p ímluvné modlitby souvisejí se záchranou lidí pro v nost?

2.  Uvažujte o existenci velkého sporu, který se odehrává na pozadí sv ta, ve kterém ži-
jeme. Jak vám v domí velkého sporu pomáhá pochopit d ležitost modlitby? Ano, Ježíš 
na k íži zvít zil a my víme, že bude i kone ným vít zem na konci v k . Pro  je však nyní 
d ležité, abychom se modlili, abychom usilovali z stat Bohu v rní a abychom s ním 
spolupracovali na záchran  druhých?

3.  Jaké p ekážky vám mohou bránit, abyste se efektivn  modlili za druhé? Jaké výmluvy 
(pokud n jaké) používáte, když se nemodlíte za druhé tak, jak pot ebují?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 

studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 

vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 

p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 20:57

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista.

-jcHB
Zvýraznění
2V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.3Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení

-jcHB
Zvýraznění
1A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás2a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří.3Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.




