Hovorte s Bohom, on na svojej linke dôvery
nemá nikdy obsadené.
OTČE NÁŠ
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Lebo tvoje je kráľovstvo
i moc, i sláva na večné veky. Amen.
Biblia, Matúš 6,9-13

Ďalšie informácie o téme získate na adrese:
Stredisko korešpondenčných kurzov
Horný Šianec 17, 911 01 Trenčín
tel: 032 / 652 18 78
skk@isternet.sk, www.skskk.sk

Tento letáčik si môžete objednať na adrese:
Vydavateľstvo Advent-Orion s.r.o., Šafárikova 9
038 61 Vrútky, tel: 0918 493 713
objednavky@adventorion.sk, www.adventorion.sk
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Tiež ste sa dostali do situácie, ktorá sa vám
zdala neriešiteľná a zrazu ste mimovoľne zašepkali tieto slová?
„Pane Bože, prosím, pomôž mi...“
Ako je možné, že často aj presvedčení ateisti
konajú v podobných situáciách rovnako?
Aj keď o existencii Boha pochybujeme alebo
sme o ňom nikdy príliš nepremýšľali, podobnú
skúsenosť má väčšina z nás. V takýchto chvíľach pripúšťame, že tam hore ASI NIEČO JE,
a ticho dúfame, že za nás našu nepriaznivú
situáciu vyrieši.

Biblia – Božie slovo – nám o modlitbe hovorí:
„Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte
a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa
otvorí.“ Matúš 7, 7.8
otvorí.
„A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.
A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo
prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme žiadali.“ 1. Jánov list 5,14.15
Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa. Dal im
ako vzor modlitbu známu ako Otčenáš. (Biblia,
Matúš 6,9-13)

Keby modlitba nemala mať význam, prečo by
to robil?
Ellen Whiteová vo svojej knihe Maranatha
píše: „Modlitba je dýchanie duše, cesta, ktorou prúdia všetky požehnania. Keď človek v pokání predkladá svoju modlitbu, Boh vidí jeho
zápasy, sleduje jeho konflikty, všíma si jeho
úprimnosť.
Svojou dlaňou sa láskyplne dotýka jeho srdca a cíti jeho tlkot, každý jeho pulz.
Tento človek bol vykúpený za
nekonečnú cenu. Boh ho
miluje nepodmienenou láskou.“

