WORKSHOP DOVEDNOSTÍ

PŘIJÍMAT KRISTA DÁL V MODLITBÁCH

Hlavní TEZE:
Osobní, upřímná a důvěrná modlitba otevírá osobní (intimní) vztah s trojjediným Bohem. Bez modlitby nemůže tvůj vztah s
Bohem růst. Proč? Protože Bůh je živý. Nemohu mít vztah s někým, s kým nemluvím. Je to jako ve všech vztazích – bez rozhovoru
nemůže růst žádný vztah. Bůh sám je bytostně sociální bytost a člověk jako jeho obraz také – jsme zváni ke komunikaci.
Modlitba je jako dýchání. Bez dýchání není život. Modlitební život člověka má dvě fáze:
Fáze nádechu = Člověk víc naslouchá. (Zastavení se, ztišení, čtení Bible, meditace a rozjímání o textech, sny, vidění, proroctví)
Fáze výdechu = Člověk víc mluví. (Prosby, přímluvy, děkování, pokání, nářek, zpěv, uctívání, žehnání, vyznání víry, vydání se)

Ježíš učil své následovníky modlit se.
Okruhy k společné práci:

OTČE NÁŠ – Lk 11,1-4
K rozboru:

- Znáš tu modlitbu nazpaměť? Proč ses ji naučil?
- Proč myslíš, že Ježíš chtěl, aby se jeho následovníci modlili zrovna tato slova?
- Co chce Ježíš skrze tuto modlitbu své děti naučit?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

ROZHOVOR s Bohem. Očekávat, že Bůh také promluví. Ztišit se a naslouchat mu. – Gn 18 (2.Kor 12,7-9)
K rozhovoru:

- (v. 1-10) Jak nebo skrze koho Bůh promluvil, aby oslovil Abrahama?
- (v. 10-15) Jak Abraham poznal, že to, co slyšel, řekl Bůh?
- (v. 16-19) Proč myslíš, že si to Hospodin nechtěl nechat pro sebe?
- (v. 22-33) Abrahamova modlitba byla dialog, nikoli monolog. Bůh mu zjevně odpovídal a mluvil s ním.
Proč se Bůh nechal přemlouvat člověkem?
- Jak vnímáš (slyšíš) Boží hlas? Co ti Bůh říká?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:
Kniha Posvátné stezky i následný test pomáhají zjistit, jak nejpravděpodobněji vnímáš Boží řeč. Udělej si test.

TRPĚLIVOST v modlitbách – Lk 18,1-8 (Lk 11,5-13)
K rozhovoru:

- Ježíš mluví o schopnosti být neodbytný, neochabovat, nevzdávat se při modlitbách. Mluví o tom, že Bůh
nezřídka s pomocí prodlévá. Proč neodpoví hned?
- Proč v textu mluví o víře?
- Co vlastně Bůh dělá, když zatím nevidíme jeho odpovědi?
- Proč Ježíš poukazuje na neodbytnost (trpělivost) při očekávání, že Bůh odpoví na naši modlitbu?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

VĚŘIT a důvěřovat Bohu, že ON SÁM bude jednat podle svých zaslíbení – Mk 11,19-26 (Žd 11,1-6)
K rozhovoru:

- Co podle tebe Ježíš myslel tím, že mají mít víru v Boha (víru Boží)?
- Ježíš chce, aby mu lidé věřili a nepochybovali. Nepochybovat je ale těžké; jak se zbavuješ pochybností?
- Jakou souvislost mají naše modlitby s odpuštěním druhým?
- Dostaneme opravdu všechno, zač se s vírou modlíme? Co tomu může chybět? (Jk 4,2-4; Mk 9,16-29)

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

NOVÉ JAZYKY jako nadpřirozený dar Ducha nápomocný k modlitbám – 1.Kor 14,1-19
K rozhovoru:

- O čem to apoštol Pavel vlastně mluví?
- K čemu jsou nové jazyky dobré? (1. Kor 14,4; Ř 8,26-27)
- Jak se dá začít mluvit v nových jazycích? (Jan 7,37-39)

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

MOC SLOVA aneb význam hlasitých slov vyznání, modliteb i víry – Ř 10,8-13
K rozhovoru:

- Text mluví o slovu v ústech a v srdci. Vidíš v tom nějaký rozdíl? V čem spočívá?
- Proč se vyznání modliteb i víry má dít nahlas, ne jen v srdci, v duchu, v mysli?
- Jaké rozdíly vidíš v modlitbě srdcem, zpěvem, tichem, mluveným slovem?
- Jakou roli v našich modlitbách mají jiní lidé, kteří nás mohou slyšet? (Mt 6,5-8)

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

VDĚČNOST, POKORA a CHVÁLA aneb emoce a postoje při modlitbách – Ž 100 (Fp 4:4-7)
K rozhovoru:

- Žalm vyzývá věřící k radosti a chvalozpěvu. Proč? Za co? Jak by taková radost mohla vypadat?
- Patří radost, poděkování, pochvala, vděčnost do důvěrných vztahů? Proč?
- Proč myslíš, že se bohoslužby neobejdou bez písní a modliteb vděčnosti a radostného poděkování?
- Dá se děkovat Bohu, i když zrovna moc není za co (třeba v těžké chvíli)?
- Koho v modlitbě oslovujeme? Boha Otce, Ježíše Krista, Ducha svatého? Koho ještě?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

KONTROLNÍ OTÁZKY KE SPLNĚNÍ CÍLE TÉTO LEKCE:
- Dokážeš se modlit nahlas? Z čeho máš při modlitbách největší obavy?
- Co z toho všeho, co jsme tu probírali, považuješ pro sebe osobně za nejpřínosnější pro tvůj modlitební život?
- Zkus vyjmenovat tři věci z této lekce, které jsou pro tebe nové.
- Dokážeš říct zpaměti modlitbu Otče náš?
- Jsi otevřen pro to, abys ses začal modlit nahlas v nových jazycích?

