
KĽÚČE K OSOBNEJ MODLITBE 

 

 

 Modlitba v Duchu Svätom - každodenný olej pre tvoju lampu 

 

“Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a 

proste za všetkých svätých!" Ef 6,18 

 

 “Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom." Júd 1,20 

 

Modliť sa v Duchu, pod jeho vedením, žiť s jeho pomocou a silou. Duch naším modlitbám dáva tvar a 

dáva nám chuť modliť sa. 

 

 

Osobná modlitba bola Kristovou prioritou - je modlitba pre nás priorita? 

 

Možno si povieš, že máš pred sebou ťažký deň. Potrebujem sa dobre vyspať. Ježiš sa šiel modliť 

zavčasu ráno alebo v noci, keď všetko stíchlo. Vtedy mohol započuť Boží hlas a jeho vôľu. Pre Ježiša 

bol modlitebný život priorita - modlitba bola prvá vec, ktorú robil ráno a nezaspal, kým sa nerozprával s 

Nebeským Otcom. Modlil sa počas dňa za rôznych ľudí, za rôzne veci.  

 

Prečo nie je pre nás modlitba prioritou? Niekedy si robíme s modlitby vianočný stromček (atmosféra 

modlitby na chválach) a nezaujíma nás samotný strom. Ale nezasadený strom, ktorý má ozdoby 

postupne začína vysychať. Svoj život, svoju modlitbu musíš zasadiť do reálneho života počas týždňa, 

keď sa nedá modliť s kapelou , aparatúrou a svetlami.  

 

“Začni deň s Bohom - navoňavkuj sa Duchom Svätým v modlitbe - voňavkuješ sa v noci pred 

spaním? 

 

Začiatky v modlitbe - ako svalovica pri cvičení, neskôr sa dostavia výsledky a nechuť a 

ťažkosti už budú menšie alebo zmiznú 

 

Kľúče k osobnej modlitbe 

 

Modli sa v Ježišovom mene 

 

Skutočná modlitba je Kristologická. Je veľa novozákonných odkazov, ktoré hovoria o dôležitosti 

modlitba v mene Ježiš.  Ježiš dokonca povedal, "Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť 

Otca v mojom mene, dá vám to." Jn 16,23. Keď sa modlíme v mene Ježiš, Boh Otec nás vypočuje. 

Odpovedá na modlitbu, ktorú prednášame v mene jeho Syna Ježiša.  

 

Modli sa podľa Božej vôle 

 

Boh nie je automat na cukríky a nápoje, nedá nám všetko, čo si zažiadame, keď hodíme mincu. 

(pomodlíme sa). Ale v 1 Jn 5,14 sa píše "že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle."  

 

Modlitba s Bibliou.  

 

V Jn 15,7 sa píše, "Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa 

vám to." Ak Božie Slovo je v nás, potom aj Jeho túžby sa stanú našimi túžbami a máme uistenie, že 

on vypočuje naše modlitby. Uisti sa, či tvoje modlitby sú v súlade s Písmom.  

 

Dodržuj prikázania. 



 

 "a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, 

čo sa jemu páči. " 1 Jn 3,22. Boh si uctí tých, ktorí si ctia jeho príkazy. Ak sa ich budeš držať a robiť, o 

čo ťa žiada, môžeš si byť istý, že ťa vypočuje. 

 

Buď pokorný 

 

V Lk 18,9-14, farizej a mýtnik prichádza pred Boha. Farizej bol pyšný a chvastavý, zatiaľ, čo mýtnik 

bol pokorný a prosil Boha o milosrdenstvo. "Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa 

ponižuje, bude povýšený."  

 

Modli sa s vierou 

 

 "A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe."  Mt 21,22.  

"Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa 

tých, čo ho hľadajú. "  

Hebr 11,6.  

 

 

Buď vytrvalý.  

 

Nevzdávaj sa , ak si ešte nedostal odpoveď na svoje modlitby. V Biblii je veľa príbehov ľudí, ktorí 

vytrvalo zotrvávali na modlitbách. V Lk 18,1-8, je spomenutá stará vdova , ktorá neodbytne prosila.   

"7 A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim 

nevšímavý? 8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni. " 

 

Modli sa v Duchu 

 

  "Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako 

treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. "  Rim 8,26  
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