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Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se Mu líbí. 
 
Minule jsme se naučili modlit se: Pane, potřebuji Tě tak moc, že bez Tebe Tě ani 
nedokážu chtít. Pomoz mi, Bože! Potřebuji Tě ke všemu! 
 
Dnes se naučíme modlit: Děkuji, Bože, že jsi věrný a ve všem spolehlivý. Děkuji, že 
uspokojuješ mé nejhlubší potřeby. Děkuji za Tvůj slib, že mi dáš touhu po zdraví a 
touhu po Tobě. Děkuji za to, žes prohlásil před celým nebem a zemí, 
 

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se Mu líbí. 
 
Dáváš mi naději. Nabízíš mi odvahu a důvěru. Neboť zdravé touhy a nebeské skutky 
nezávisí na mně, na mé síle. Naopak, i v tomto se mohu na Tebe spolehnout, tak jako 
ve všem. Vyjádřil jsi svou vůli ohledně mě a ta je dobrá. Děkuji Ti, že ses mne nevzdal, 
přestože já jsem schopen Tě opustit, zapřít a zradit. Ty vskutku jsi hoden slávy, chvály 
a uctívání. Pracuj ve mně, abych Tě dnes uctíval. To Ti působí potěšení a i mě to bude 
těšit. Proto prohlašuji: Buď vůle Tvá. Přijď království Tvé. Tvé jméno buď posvěceno. 
Chci dávat najevo, že jsi můj Otec. 
 
Jsme závislí na Bohu coby našem Otci víc, než si dokážeme představit. Naštěstí je 
také On spolehlivý víc, než si dokážeme představit. 
 
Možná teprve začínáte objevovat, že vaše závislost na Bohu je absolutní; možná už 
to víte léta. V každém případě potřebujete poznat, že náš Otec je absolutně 
spolehlivý. Na Něho se můžeme spolehnout v každé dobré věci, kterou 
potřebujeme. Není nic, co můžeme potřebovat, a přitom by nám to On nemohl 
poskytnout a neposkytl. 
 
Ach Ježíši, Ty jsi tak plný slávy, že mi dokonce poskytuješ touhu být zdravý, když já 
toužím být nemocný. Můj stav nemůže změnit to, jaký jsi a kdo jsi. Ty jsi Ten, který 
přišel osvobodit vězně. Konej to, co konáš, Pane. Buď, kdo jsi, Pane. Buď můj Pán a 
Spasitel. Zachraň mě ode mne samého. Zachraň mě pro sebe samého. Buď ke mně 
věrný, abych mohl být plný víry ve svých skutcích. 
 
Pomoz mi se před Tebou sklonit. Pomoz mi nyní a pomoz mi ve chvílích, kdy to jediné, 
co mohu upřímně prohlásit, je: 'Potřebuji Tě tak moc, že Tě ani nechci.' Spoléhám se 
na Tebe, Bože, protože jsi mě k tomu vyzval.


