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BLBÁ MODLITBA

Titulek prý rozhodne o tom, zda si článek začnete číst nebo ne. Pokud jste došli až sem,
tak je to nejspíš pravda. Teď zbývá nezkazit ten zbytek tak, aby měl nějakou hlavu a patu a
myšlenku, která vás obohatí. Tahle metamorfóza myšlenek na text mi nikdy moc nešla a
fakt, že se na lékařské fakultě nepíše diplomová práce, mi asi umožnil úspěšně dostudovat.
Modlitba je úžasná věc. Můžeme mluvit s Bohem, uctívat jej, děkovat mu za vše, co pro
nás udělal, a prosit ho o požehnání, po kterých toužíme. Je krásné radovat se z
vyslyšených modliteb. Proč ale Bůh naše modlitby někdy nevyslyší? Důvody mohou být
různé. Bůh má s námi jiný plán, chce nám dát něco lepšího, dát to v pravý čas. Jakub, bratr
Ježíše, ve své knize církvi, píše o tom, že naše prosby Bohu mohou být také nevyslyšené
ne proto, že je Bůh nechce naplnit, ale proto, že naše modlitba je špatná. (Jakub 4:1-3):
"Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve
vás perou? Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a
válčíte, ale nemáte, protože nežádáte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste
uspokojili vlastní choutky." Někdy mám tendenci Boha prosit přesně takhle blbě. Moje
choutky a touha po pohodlí se v modlitbě dostávají do popředí, jen zabalené do hezčích
slov, aby působily jako oprávněné potřeby, na které mám přece nárok! Modlitba někdy tak
trochu připomínající objednávání v McDrive. Taky to znáte? Jakub nepíše o špatné
formulaci slov nebo špatné technice modlitby. Píše o našich motivech a přesně na nich
Bohu záleží. Pokud je důvodem našich proseb o požehnání především uspokojení často
skrytých choutek jako touha po moci, vlastním uznání, luxusu a pohodlí, vyslyšení se
nejspíš nedočkáme a skončí to naštváním na Boha a na lidi, kterým se daří lépe.
Jsem přesvědčen, že Bůh miluje každého z nás a má radost, když s ním mluvíme. Zná nás
lépe než my sami. Ví, co potřebujeme, a chce nás zahrnout požehnáním. Chce taky ale,
abychom víc než „dárky“, které nám dává, milovali jeho samotného a chtěli být jeho
odrazem tady na zemi se vším, co máme. Až budete tedy Boha prosit o požehnání, zkuste
se zastavit a popřemýšlet, zda se nemodlíte blbě.
P.S. pokud by byli na Vás pánové z Chorvatska moc hlasití, přijděte se podívat za lékaři
do Ghany.
MUDr. Henryk Waloszek

MODLITBY OBRŮ

"Požehnaný jsi, Hospodine, Bože můj, neboť veliký jsi v moci, a moudrost Tvá
nevyzpytatelná, a milosrdenství Tvé nade všechny skutky Tvé. Oslavovati tě budu,
Hospodine, dokud jsem živ, a jménu Tvému svatému zpívati, dokud stojím, neboť si mne
rozveselil milosrdenstvím svým a naplnil plesáním ústa má, vychvátil mne z proudů
násilných, z vírů hlubokých vyňal mne, a na bezpečnost postavil nohy mé."
Jan Ámos Komenský, Učitel národů z 16. - 17. století

JÍDELNÍČEK

POČASÍ

Snídaně: celozrnný rohlík, džem, med, paštika, bílá káva Převážně polojasno. Maximální teploty 23/25 °C.
Svačina: Ovoce
Slabý vítr. Slunce vychází v 04:56 a zapadá v
Oběd: slepičí vývar s masem a nudlemi, vepřový vrabec,
20:47.
hlávkové zelí, houskový knedlík
Svačina: skořicový kroužek
Večeře: těstoviny s boloňskou omáčkou a čaj
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SATANOVA STRATEGIE
Warren W. Wiersbe
Warren W. Wiersbe
vysvětluje základní
biblické instrukce,
jak se vypořádat se
strategiemi, které proti
nám ďábel používá.
Zdůrazňuje, že ve
chvílích, kdy na nás
satan zaútočí jako svůdce, ničitel, vládce
nebo žalobce, je nutné nepříteli vzdorovat
tím, že se budeme řídit Boží pravdou.
Kniha obsahuje kapitoly pojednávající o
tom, jak dosáhnout vítězství nad satanem
v církvi a v rodině.

30 %
DOTÁZANÝCH
preferuje anglické
chvály před
českými nebo
polskými

Ha"elujah!

X

INFO
K zakoupení ve
stánku Didasko.
S ISIC kartou sleva 20 % na
všechny knihy!

KONEČNĚ VOLNÝ - BOJUJTE O
ČISTOTU S MOCI MILOSTI
Hea! Lambert
Od života plného
zápasů k životu
v čistotě. Osm strategií,
jak s mocí evangelia
zvítězit nad pornografií.
Pornografie je všude
kolem nás. Ničí
manželství a pokřivuje
pohled na sexualitu. S jejím vábením se
musí potýkat i mnoho křesťanů. Mnozí s ní
bojují, jiní jsou však již zcela závislí a
naprosto zotročení. Každá kapitola knihy je
založená na Ježíšově milosti a jasně
vysvětluje, jak máme praktickým způsobem
aplikovat evangelium.

Přiznání PADESÁTI
účastníků
76 %
XCAMPÁKŮ

se někdy více než
tři dny nemylo

Vděčná teta

70 %
RESPONDENTŮ

60 %
ÚČASTNÍKŮ
tvrdí, že ananas
na pizzu patří

tráví v průměru více
než 3 hodiny na
internetu denně
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