
 1 

Modlitba podle Boží vůle.  
 

Modlitba je ve skutečnosti komunikace s Bohem. Pokud máš biblickou víru, pak se modlíš. 

Musíš vědět 

- ke komu se máš modlit, 

- jak se máš modlit  

- kdy se máš modlit 

- jak často a jak dlouho se máš modlit. 

 

I učedníci prosili Ježíše, aby je naučil se modlit.  

Matouš 6:9  Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 

10  Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 

11  Náš denní chléb dej nám dnes. 

12  A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. 

13  A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. 

 

1. Ke komu se modlit. 

Pán vyučoval, že se máme modlit k nebeskému Otci, k Němu - k Ježíši Kristu  i k Duchu 

svatému.  

 

Jan 14:11  Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky! 

12  Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě 

větší, neboť já jdu k Otci. 

13  A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 

14  Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. 

 

Matouš 21:22  A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit." 

 

2. Jak se máš modlit. 

Bible učí, že se máme modlit podle Jeho vůle. Abys znal jeho vůli, musíš o Bohu něco vědět.  

Modli se svými slovy, ze srdce, ne podle nějaké předlohy. 

V Duchu a v pravdě. 

Jan 4:23  Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v 

Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. 

24  Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě." 

 

Důležité je, aby každý byl pokřtěný ve vodě a Duchem svatým. Duch svatý tě vede i do 

modlitby podle Boží vůle.  

Máš se dotazovat, pátrat po Boží vůli a po  jeho moci. 

Žalmy 105:4  Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. 

 

Mnoho lidí se modlí podle svých potřeb, ale důležitější je znát Boží vůli a jeho moc. Když se 

modlíš bez víry, pak tato modlitba nemá žádnou moc.  

Modlitba v moci Ducha svatého je taková modlitba, která změní zlou situaci k dobrému. 

ovlivní veřejné mínění, zastaví nástup antikrista, zastaví islamizaci v zemi, ničí skutky ďáblovy 

a zastavuje šířící se zlo.  

Modli se tak jako bys svého Pána měl před sebou a viděl ho. Co mu řekneš?  

Když jdeš s nějakým člověkem, pak s ním mluvíš o obyčejných věcech tohoto světa. 

Představ si, že jdeš s Pánem Ježíšem. Budeš se s ním bavit o tom, jak to vidí, kdo vyhraje ligu, 

nebo mistrovství světa v hokeji? Nebo jestli je kančí lepší na šípkách, nebo na smetaně?  

Myslím si, že tě bude více zajímat, jestli můžeš i ty v Jeho jménu uzdravovat nemocné a křísit 

mrtvé. Nebudeš se ptát, na nepodstatné a zbytečné věci.   
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Matouš 6:7  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou 

vyslyšeni pro množství svých slov. 

 

Takže nezáleží na množství slov, ale na obsahu.  

 

Modli se vědomou myslí i v jazycích .  

1 Korintským 14:4  Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví 

prorocky, mluví k užitku církve. 

 

1 Korintským 14:15  Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s 

vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou 

myslí. 

 

Modlitba podle Ducha svatého. Duch svatý ví, za co se máš modlit. 

Římanům 8:26  Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co 

se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. 

 

Někdy nevíš za co se máš modlit a proto se nejdříve modli v jazycích, aby ti Duch svatý zjevil 

skutečnosti kolem tebe.   

Lidé žijí jako v celách. Myslí si, že jsou svobodni, ale jsou otroky svých hříchů. Jsou 

nesvobodní, uzavření, spoutání provazy hříchu a smrti. Tyto provazy se musí rozvázat.  

 

Protože mezi tvým duchem a Bohem je přímá komunikace jedině skrze Ducha svatého, pak je 

nutné se modlit v nových jazycích. Tvůj duch nespí ani v noci. Tělo odpočívá, duše může být 

unavená a vyčerpána, ale duch je stále aktivní. Tak jako Bůh nikdy nespí, tak ani tvůj duch 

nikdy nespí. Máš stejného ducha, jako má Otec. V Otci i Synu je stejný Duch svatý jako je v 

tobě.  Proto Pán Ježíš prohlásil, že jediná jednota mezi Bohem a lidmi a mezi lidmi navzájem je 

jedině skrze Ducha svatého, který nám byl dán.  

Veškeré tzv. jednoty - ekumenismus, humanismus a další, založené na lidské filosofii je jeden 

velký podvod. Každý má jiný názor a chtějí se sjednotit? Je jen tolerance, do doby, než se ujme 

vlády Ježíš Kristus. V bezbožném světě žádná jednota není. Jednota je jen v nebi a mezi těmi, 

kdo přijali skutečného Ducha svatého.  

 

Jan 17:21  aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak 

svět uvěřil, že jsi mě poslal. 

 

Efezským 4:3  a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. 

4  Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; 

5  jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, 

6  jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. 

 

Nemůžeš se modlit s někým, kdo není sjednocen ve stejném Duchu svatém s tebou.  

To se radši modli sám a budeš vyslyšen. Taková ta ekumenická modlitební shromáždění nemají 

žádný význam před Bohem, když tam není jednota v Duchu svatém.  

 

Skupinová modlitba ve shodě. 

Matouš 18:18  Amen, pravím vám, cokoli odmítnete (svážete) na zemi, bude odmítnuto v nebi, 

a cokoli ( rozvážete) přijmete na zemi, bude (rozvázáno) přijato v nebi. 

19  Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský 

Otec jim to učiní. 
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3. Kdy se máš modlit?  

 

Efezským 6:18  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a 

vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, 

19  aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat 

tajemství evangelia, 

 

V Duchu svatém se můžeš průběžně modlit během dne. Dobré je, aby ses naučil modlit v 

jazycích, kdykoliv je to možné a pravidelně. Před jízdou autem, v práci, na cestách, před 

důležitými rozhodnutími. 

 Pak jsou modlitby cílené, za určité problémy. V rodině, v práci, ve tvé zemi.  

Také za bratry a sestry, kteří jsou v nějaké službě. Ti jsou velmi často satanem napadáni, 

pomlouvání a osočováni.  

 

Za koho se máš modlit?  

1 Timoteovi 2:1  Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, 

díkůvzdání za všechny lidi, 

2  za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem 

v opravdové zbožnosti a vážnosti. 

3  To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 

4  aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 

 

Lidé v moci postavení, jsou nejvíce napadáni ďáblem. Přes ně chce satan zotročit svět, odebrat 

lidem mír a pokoj a uvést je do područí náboženského a politického systému a násilí.  

Modlit se hlavně za to, aby v naší zemi se neujala moci žádná náboženská vláda.  

Náboženství je Bohem odsouzeno k zániku. Ježíš Kristus je jediným Pánem a Králem.  

Jeho vláda bude spravedlivá.  

Také se modlete za bratry a sestry, kteří jsou v nějaké službě. Ti jsou velmi často satanem 

napadáni, pomlouvání a osočováni.  

 

Bůh nevyslyší člověka, který chce žít vědomě ve hříchu, proto musíš dbát na své očištění od 

hříchu a zlého svědomí.  

 

Židům 10:22  přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem 

očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. 

 

Svévolné hříchy po obrácení přinášejí soud. 

Židům 10:25  Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale 

napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. 

26  Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s 

žádnou obětí za hříchy, 

27  ale jen s hrozným soudem a `žárem ohně, který stráví Boží odpůrce´. 
 

 

4. Jak dlouho a jak často se máš modlit. 

Modlitba není omezená časově. Někdy se máš modlit krátce, jindy musíš bojovat delší čas.  

Není na to žádný recept. Někdo si určí určitou hodinu, jiný se modlí podle potřeby během dne. 

 

Pán ukázal příklad, jak dlouho se máš modlit a vytrvat.  

 

Lukáš 18:1  Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a 

neochabovat: 
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2  "V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. 

3  V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: `Zastaň se mne proti 

mému odpůrci.´ 

4  Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: `I když se Boha nebojím a z lidí si nic 

nedělám, 

5  dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec 

mě umoří.´" 

6  A Pán řekl: "Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! 

7  Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když 

jim s pomocí prodlévá? 

8  Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?" 

 

Pán chce, aby se lidé modlili tak dlouho, dokud neuvidí pozitivní výsledky svých modliteb.  

Někdy se ti podaří dosáhnout výsledek velmi rychle, ale jindy si musíš počkat. 

 

V duchovní oblasti jsou slabší i silnější démoni, kteří brání v uskutečnění Boží vůle na zemi. 

Ježíš má moc nad všemi démony i satanem. I ty máš moc nad démony i satanem. Potřebuješ se 

vyučit jak tuto moc používat.  

 

Nejlépe se učíš praxí. Teorie nestačí. 

  

Všechny modlitby podle Boží vůle jsou vyslyšené. 

 

Marek 11:24  Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a 

budete to mít. 
 

Všimněte si slova - je vám dáno. V tom okamžiku je ta modlitba vyslyšena.  

A pak druhá část věty - BUDETE TO MÍT. Toto je budoucí čas.  

Modlitba je vyslyšena OKAMŽITĚ. Výsledek na zemi se projevuje v ČASE.  

Bůh neřekl, za jak dlouho přijde do hmotného světa vyslyšená modlitba, ale řekl, že přijde 

výsledek. Budeš to mít.  

 

Abys to mohl dosáhnout, musíš zůstat v průběhu čekání na výsledek stále ve VÍŘE.  

Pokud věříš, výsledek se dostaví. Pokud přestaneš věřit, výsledek se nedostaví. Bůh zastaví 

proces vyslyšené modlitby a nepřijmeš nic z toho, za co ses modlil. Některé věci dá Bůh hned, 

na jiné si počkáš i několik let.  

 

Budeš věřit, i když nevidíš hned výsledek? Rozhodni se věřit! 

 

KJ. 

 

 

 

 

 

  

 

 


