první kapitola

Povolání k modlitbì
Byla to nostalgická procházka. Pøi pohledu na raketoplán, který se
za øekou chystal bìhem nìkolika hodin ke startu, se mi hlavou zaèala
honit spousta mylenek. Tady, v prostorách Kennedyho vesmírného
centra, kde mùj manel LeRoy pracoval jako letecký a kosmický
inenýr, jsme spoleènì vychovali nae tøi dìti.
Cestou po hlavní mìstské ulici jsem se zastavila u bøehu øeky,
kam jsem kdysi vodívala dìti, aby se podívaly na vyputìní rakety.
Témìø jsem slyela známá slova: Pìt-ètyøi-tøi-dva-jedna start!
Právì jsme odstartovali! burácelo z pøenosného rádia.
Do toho, chlapci, do toho! køièeli jsme spolu s Quinette, Keithem a Sherry, zatímco jsme natahovali krky, abychom vidìli, jak
raketa rychle stoupá >oridským nebem do vnìjího prostoru. Sherry,
nae tøíletá dcera, s nadením tleskala svými drobnými ruèkami a
ptala se: Je tatínek v práci? Mohl by u jít domù?
Ano, pøijde domù za pár hodin, aby se mohl prospat, ujiovala jsem ji vdycky. Potom jsme sedìli na kapotì auta a sledovali
oblohu, dokud raketa naim zrakùm nezmizela a jediné, co po ní
zùstalo, byla nepatrná bílá èára.
!
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Na místì, kde se døíve shromaïovaly stovky pøihlíejících, dnes
stála restaurace Hickory House. Z mých vzpomínek na minulost mì
vytrhla a koøenìná vùnì masa, èerstvì upeèeného na roni, která
mì pøenesla zpìt do pøítomnosti a pak i do restaurace.
Kdy jsem se prodírala pøeplnìnou místností, abych nala místo, najednou jsem uslyela, jak na mì nìkdo volá: Quin  pojï si
sednout ke mnì.
Nevidìla jsem Annie celé roky. Spøátelily jsme se v dobì, kdy
spolu nai manelé, oba inenýøi, pracovali a nae dìti se kamarádily. Manel Annie byl vak pozdìji pøeloen a nae rodina se odstìhovala do jiné èásti Floridy. Sedìla pøede mnou se svìenými
rameny a sklíèeným výrazem v oèích, zasmuile usrkávala kávu a
pøitom kouøila. Vypadala o deset let starí ne ve skuteènosti.
Usmály jsme se na sebe a objaly se. Sotva jsme probraly otázky
typu Kde teï bydlí tvé dìti?, odvánì jsem se zeptala, a mì to
samotnou zaskoèilo:
Annie, nemám v úmyslu strkat nos do tvých vìcí, ale vypadá
ztrápenì. Jak jsi na tom duchovnì?
Nulovì, vzdychla a naznaèila svým palcem a ukazovákem
zmínìnou èíslici. Prostì nulovì.
Objednala jsem si sendviè a v duchu jsem poádala Pána, aby mi
pomohl povzbudit moji dávnou pøítelkyni.
Ale co se stalo s tebou? zeptala se, zatímco zamáèkla cigaretu
a vyfoukla kouø pøes rameno. Proè jsi pro vechno na svìtì tak
veselá? A proè se zajímá o mùj duchovní stav? Kdy jsme kdysi
vozily dìti k øece, abychom se dívaly, jak startují rakety, nikdy jsi
o takových vìcech nemluvila.
Ví, Annie, od té doby, co mì zná, se mùj vztah k Bohu hodnì
zmìnil, odpovìdìla jsem. Vdycky jsem chodila do církve, ale teï
cítím, e Jeí je opravdu mým nejlepím pøítelem. To, e jsem se
nauèila modlit, pøineslo do mého ivota velikou zmìnu.
Kdy jsme se odtud odstìhovali, úplnì jsme pøestali do církve
chodit, pøiznala Annie a bezmylenkovitì míchala svou kávu.
Myslím, e Bùh byl s námi, ale nemodlila jsem se a ani jsem Mu
pøíli nevìnovala pozornost. Pøistìhovali jsme se zpátky pøed ne14
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dávnem, ale své problémy jsme si pøinesli s sebou. Edward a já spolu
nevycházíme moji rodièe stárnou a potøebují, aby se o nì nìkdo
staral nae dìti to taktak zvládají. Nevím, jak jim pomoci, tím
ménì jak se za nì modlit  Její poslední slova byla sotva slyet.

Odpovìï na vechny tvé problémy
Pøi rozhovoru s Annie jsem vycítila, e se nejedná o pouhé klábosení s dávnou pøítelkyní. Bylo to nadpøirozené setkání, které pøipravil Bùh, abych si s Annie mohla promluvit. Zhluboka jsem se
nadechla, odloila svùj zpoloviny snìdený sendviè a odvánì jsem
na Annie vyrukovala s tím, e potøebuje zase zaèít mluvit s Bohem.
Bùh je odpovìdí na vechny tvé problémy, øekla jsem. Je vak
tøeba, abys vydala svùj ivot Jeíi a chodila po Jeho cestách, aby ti
mohl pomoci. Modlitba není jen nìjaké poslední záchytné stéblo
nebo zoufalá taktika. Je to dùsledek toho, e pøijme Jeíe jako Pána
a rozvíjí s Ním vztah.
Sklonila hlavu a mezi námi se rozhostilo ticho. Poprosila jsem
Pána, aby mi ukázal, co mám jetì øíci.
Mohu se hned teï s tebou pomodlit, Annie? zeptala jsem se
mírnì. Pøikývla, ani vzhlédla. Zatímco jí slzy stékaly po tváøích,
spoleènì jsme se modlily. Annie poprosila Boha, aby jí odpustil, e
zbloudila, a obnovila vùèi Nìmu svùj závazek, k nìmu se rozhodla
u pøed lety. Vechna tíha z ní oèividnì spadla, její výraz se rozzáøil a skrze slzy se jí zaèal prodírat úsmìv.
Vichni z nás se dopoutíme té chyby, e podceòujeme dùleitost modlitby, Annie, øekla jsem a tiskla jí pøitom ruku. Kdy se
potýkáme se zdánlivì nepøekonatelnými problémy, máme sklony
vzdychnout, pokrèit rameny a øíci: Tak, a vechno, co teï mùeme
dìlat, je modlit se. Ale ve skuteènosti je modlitba pravdìpodobnì tím nejsmysluplnìjím rozhodnutím, které mùeme kdy udìlat.
Urèitì se o tom musím dozvìdìt víc, øekla Annie rozhodnì,
protoe vìtina mých problémù teï skuteènì vypadá neøeitelnì.
Ani vlastnì nevím, kde zaèít.
15
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Èínice nám dolila kávu. Dalí hodinu jsem pak Annie pøedávala
nìkteré biblické principy, které se mi osvìdèily bìhem posledních
sedmnácti let, kdy jsem se uèila poznávat Boí cesty skrze rùzné
zkouky a omyly.
Vyprávìla jsem jí o tom, jak jsem se modlila za nae tøi dìti, které
se nakonec vrátily k Pánu za blízkého pøíbuzného, který se smíøil se svými ètyømi dìtmi za svého vagra, který pøijal Jeíe mìsíc pøed tím, ne zemøel.

Nemusí vemu rozumìt
Odpovídá Bùh vdycky na modlitbu tak, jak si èlovìk pøeje?
zeptala se Annie se zmateným výrazem na tváøi. Ne e bych
nevìøila v modlitby, ale vechno se mi to zdá takové tajemné.
Já vím, ale nemusí rozumìt vemu, co se modliteb týèe, abys
s nimi mohla zaèít, odpovìdìla jsem. Pamatuje, jak nìkterým
z nás obèas v noci nìkdo zavolal, zrovna kdy nai manelé a vichni ostatní mui z okolí pracovali kolem èasomìøièe startovací plochy, a vyhrooval nám?
Ano, na to si pamatuji, pøikývla Annie.
Tehdy jsem opravdu zápasila se strachem. Potom mì ale jednoho
dne povzbudila má nejlepí pøítelkynì Betty Anne, kdy mi øekla:
Quin, jestlie je Jeí Kristus Pánem tvého ivota, proè se tak bojí
vech tìch výhrùných telefonátù vùèi sobì a své rodinì?
Co jsi na to øekla?
Její otázka mì vánì popudila. Ale musela jsem uznat, e skuteènì neiji pøíli blízko Pánu. Vìdìla jsem, e mi to øekla, protoe
jí na mnì záleelo.
Vyprávìla jsem Annie i to, jak o nìkolik dní pozdìji Betty Anne
èekala venku pøed kanceláøí naeho pastora a modlila se za mì, zatímco já jsem uvnitø kleèela na kolenou a prosila Jeíe, aby se stal
Pánem mého ivota a aby mì naplnil svým Duchem svatým. Toho
veèera Pán skuteènì zmìnil mùj ivot a zaèal mì vyuèovat, jak se
modlit.
16
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Ví, Annie, modlitby jsou jako rakety, které vysíláme k Boímu
trùnu, pokraèovala jsem. Dostala jsem odpovìï na mnoho svých
modliteb a mohu jen prohlásit: Mise vyplnìna! Jiné z nich, které
jsem odpálila, jsou takzvané èekací modlitby, které své mise zatím
jetì nedosáhly. Ale v Boí èas se tak stane. Musím jen dùvìøovat
Bohu a Jeho Slovu. Budu se s tebou modlit za tvou rodinu a vìøím,
e brzy uvidí, jak Bùh jedná v jejich prospìch.
Annie odloila svùj álek s kávou. No, vìøím, e dneek je pro
mì novým zaèátkem, øekla a s úsmìvem na tváøi se zvedla k odchodu.

Mé modlitební dobrodruství
Cestou zpátky domù k pøítelkyni, u ní jsem pobývala, se mi pøipomnìlo, jak se tím, e jsem vydala svùj ivot Jeíi, odstartovalo
mé vlastní vesmírné dobrodruství v duchovním svìtì, bìhem nìho jsem zaèala odhalovat naprosto novou rovinu komunikace
s Bohem.
Mé první pokusy modlit se nahlas byly ponìkud neohrabané.
Prostì to nedokáu, stìovala jsem si Lauøe, která se nabídla, e
mì nauèí se modlit. Jednodue mluv k Bohu, jako teï mluví se
mnou. Zkouej se modlit nahlas. Zdatnou modlitebnicí se nestane,
ani bys mìla praxi a byla vytrvalá, pøemlouvala mì. Musela jsem
si na to, e se modlím nahlas i o samotì, postupnì zvyknout. Èasem vak mé zábrany rozmlouvat se svým nebeským Otcem zaèaly slábnout.
Postupnì jsem k Nìmu mluvila stále èastìji a také jsem déle èekala v Jeho pøítomnosti, a promluví On ke mnì. Studovala jsem
Bibli, abych se dozvìdìla, jak se modlili mui a eny pøede mnou.
Také jsem poslouchala, kdy køesantí vedoucí mluvili nahlas
k Bohu a zapisovala jsem si jejich modlitby, abych si je pozdìji mohla
prostudovat a nìèemu se z nich nauèit.
Protoe jsem v naem ponìkud technicky zamìøeném prostøedí
mìla monost èasto poslouchat vesmírné hovory, souvislost mezi
17
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prùzkumem meziplanetárního prostoru a mým modlitebním dobrodrustvím se stala dostateènì zjevnou.
Jak jsem se nauèila, kadá modlitba má konkrétnì vymezený
zámìr, smìøující k pøesnému cíli  podobnì jako je tomu v pøípadì
vyputìní rakety. Stejnì jako inenýøi poèítají s tím, e kadá odpálená raketa splní svou misi, na mnì bylo, abych zaèala oèekávat, e
i mé modlitby pøinesou konkrétní výsledky.
Na rozdíl od lidí s omezenou myslí, kteøí sedí za navigaèním panelem a øídí pohyb stroje tím, e otáèejí èíselníky a ovládají spínaèe,
jsem já mohla  bez pouití jakéhokoli technického vybavení  vysílat své modlitby pøímo k nekoneènému, vemohoucímu Bohu
Stvoøiteli! Tomu, který uèinil nebesa i zemi a vechno, co je v nich.
Tomu, který stvoøil tebe i mì.
Dnes pro mì modlitba znamená pøijít k osobnímu milujícímu
Otci, který øíká: Pojï, mé milované dítì, a zavolej na Mì! Já ti
odpovím! Pøistup s dùvìrou k trùnu milosti Je pro mì nìco obtíné? (viz idùm 4,16; Jeremjá 32,27; 33,3).
Jak se k Nìmu pøiblííme? Jak s Ním zaèneme komunikovat? Pøi
svém hledání jsem objevila, e døíve, ne vyleme své modlitby
k nebi, je tøeba splnit urèité pøedpoklady  stejnì jako se pøed vyputìním odpoèítává start rakety.

Jeí je cesta
Je tøeba, abychom osobnì znali Boího Syna Jeíe, který sedí
po Otcovì pravici jako ná prostøedník. Nenech se nikým oklamat.
Jeí je jedinou cestou k Bohu. Není jednou z moností.
Nikdo nepøichází k Otci ne skrze mne, prohlásil Jeí. Kdo
vidìl mne, vidìl Otce. (Jan 14,6.9) A o cokoli byste poprosili
v mém jménu, to udìlám, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li
o nìco prosit v mém jménu, já to udìlám. Milujete-li mì, zachovávejte má pøikázání. (Jan 14,13-15)
Jan, jeden z nejbliích Jeíových následovníkù, øíká:  A kdyby nìkdo zhøeil, máme u Otce pøímluvce, Jeíe Krista, toho spra18
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vedlivého. A on je obì slitování za nae høíchy a nejen za nae, ale
i za celý svìt. (1. Janùv 2,1-2)
Nezná-li Jeíe jako svého Spasitele a Pána, pøestaò teï èíst a
pøijmi Ho prostøednictvím následující modlitby:
Pane Jeíi, uznávám, e jsem høíník, a èiním pokání. Prosím,
odpus mi, e jsem chodil po svých sobeckých cestách, a oèisti
mì. Pøijímám Tì jako svého Pána a Spasitele. Vìøím, e jsi Boí
Syn, který pøiel na zem, zemøel na køíi a prolil svou krev za mé
høíchy. Vìøím, e jsi vstal z mrtvých a sedí po pravici svého Otce
v nebesích. Chci ít svùj ivot tak, aby Tì to tìilo. Prosím, poli
svého Ducha svatého, aby mì posílil a zmocnil. Dìkuji Ti za Tvùj
dar spásy, který mi umoní s Tebou navìky ít. Amen.

Odstartování naí modlitby
Nepøedstírám, e znám vechny správné zpùsoby, jak se pøiblíit k Bohu. Za dokonalý pøíklad modlitby je povaována ta, které
øíkáme Modlitba Pánì a kterou Jeí nauèil své uèedníky. Mnoho lidí
ji kadý den automaticky odøíkává, ani by se pøíli zamýleli nad
jejím skuteèným významem. Budeme-li vak tuto modlitbu pøináet Bohu s tím, e jí rozumíme, jsme na dobrém zaèátku.
Potom co se ráno probudím, pøesouvám se na svou startovací
plochu  opotøebovanou idli se zlatým sametovým potahem, kde
se schoulím se svojí Biblí, poznámkovým blokem a perem. Protoe
oèekávám, e mi Bùh bude ukazovat smìr a dávat moudrost, chci
být pøipravena si Jeho pokyny a pøipomínky zaznamenat.
Své modlitby mùeme odpálit rùzným zpùsobem. Stejnì jako
je prùbìh vesmírné mise zapsán do nejmeních detailù, také Bùh
nám dává ve svém Slovu pøesné pokyny. Modlitba je vak mnohem
spontánnìjí záleitost ne start rakety. Jeí nám øekl: Kdy se
modlí, vejdi do svého pokojíku, zavøi za sebou dveøe a modli se
k svému Otci, který zùstává skryt; a tvùj Otec, který vidí, co je skryto,
ti odplatí. (Matou 6,6, EP)
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Souèásti modlitby
Je vhodné zaèít modlitební chvíli díkùvzdáním, chválou a uctíváním. Vstupujeme do Jeho bran s díkùvzdáním a do Jeho nádvoøí
s chválou. Mùeme s radostí zpívat, nahlas køièet, vyvyovat Ho
hudbou, klanìt se, poklekat, tleskat nebo pozvedat ruce (viz almy:
100,4-5; 95; 47,2; 63,5). Mé ztiení pøed Pánem se tak nìkdy stává
prostøednictvím mého dìkování, chvály a uctívání velmi ivým a
hlasitým.
Pøed zahájením pøímluvy je dùleité èinit pokání z jakéhokoli
vìdomého i nevìdomého høíchu. Bible øíká, e pokud nás nae høíchy oddìlují od Boha, neuslyí nás (viz Izajá 59,2). Proto prosím
Boha, aby mì pøed tím, ne se budu modlit za ostatní, oèistil od
mých høíchù a uvedl mì do správného postoje.
Teï jsem pøipravená se pøimlouvat. Bìhem pøímluvy  která
znamená stát v mezeøe  stojím mezi Bohem a tím, za nìho se
modlím, a prosím Boha, aby zasáhl. Zároveò stojím mezi satanem
a tím, za koho se modlím, a zaháním duchy temnoty, které dotyènému brání porozumìt pravdì.
Jedním z nejdojemnìjích verù Písma je Boí prohláení: Hledal jsem mezi nimi mue, který by zazdíval zeï a postavil se v trhlinì pøed mou tváø za tuto zemi, ale nenael jsem. (Ezechiel 22,30,
EP) Bùh volal po nìkom, kdo by se modlil proti høíchu národa. Dnes
touí po tom, abychom se modlili a pøimlouvali ve prospìch tìch,
kteøí jsou mu vzdáleni.

Modlete se za vyslání dìlníkù na eò
Pøestoe mnoho èlenù naich rodin a pøátel je ztraceno bez Pána,
Bible nám konkrétnì neøíká, abychom Boha naléhavì prosili o jejich
spásu.
Ve 2. Petrovì 3,9 vidíme, e Bùh nechce, aby nìkdo zahynul. Pøeje si, aby kadý doel k pokání. Vekerým zámìrem Jeíova pøíchodu na zem bylo hledat a spasit ztracené (viz Luká 19,10). Andìlé
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