
Sprievodca hodinovou modlitbou.

Vitajte, pri sprievodcovi hodinovou modlitby.Hodinová modlitba je inšpirovaná slovami Pána Ježiša z
Mt 26,40b: “Či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku?” Pripájame sa bdieť s Ním, či už doma,
alebo na modlitebnej prechádzke.  Čaká nás 12 - približne 5 minútových oblasti.  Pripravte sa, začíname.

Prvá oblasť je zameraná na:
Chválospev - v evanjeliu podľa Lukáš 1, 68 čítame: „Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud
a vykúpil ho."
Nasledujúce minúty
○ Vzdávajte Bohu  chválu  za dielo Pána Ježiša, ktoré pre vás vykonal, keď sa z lásky  obetoval.
○ Oslavujte Ho za jednu špecifickú vec, ktorú vykonal za posledný  týždeň vo vašom živote.

Druhá oblasť je zameraná na:
Tiché očakávanie - v Žalme 27, 14 čítame: „Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje
srdce a očakávaj Hospodina!"
○ Zostaňte teraz nasledujúcich niekoľko minút v tichom očakávaní na Hospodina.
○ Vnímajte to, čo vám  prichádza na um.
○ Prípadne si to poznačte.

Tretia oblasť je zameraná na:
Rozpoznávanie a vyznávanie hriechov - V Žalme 32, 5 čítame: „Vtedy som Ti vyznal svoj hriech a
nezastrel som svoju vinu. Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho
hriechu.“
○ Poproste v modlite Ducha Svätého, aby vám poukázal na hriech vo vašom živote, ktorý je potrebné

zanechať.
○ Poproste Ho, nech vám  ukáže vaše zlé postoje, alebo skutky, ktoré ste  mali urobiť a neurobili si.
○ Vyznajte Mu ich a poproste Ho o odpustenie.

Štvrtá oblasť je zameraná na
Posilnenie vnútorného života viery - v liste Ef 1,15-18 čítame: “15Preto i ja, keď som počul o vašej
viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, 16neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v
modlitbách, 17aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v
poznávaní Jeho 18a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je
to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, 19a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci
pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.”
○ modlite sa teraz o Ducha múdrosti a Zjavenia v poznávaní Pána Ježiša
○ modlite sa, aby skrze vaše vnútorné oči viery ste:

■ poznali nádej do ktorej ste povolaní.
■ vedeli, že ste dedičia Boží.
■ vnímali Božie konanie, Jeho silu pôsobiacu vo vašom živote.

Piata oblasť je zameraná na:
Osobné Prosby - v liste Filipským 1, 6 čítame: „A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré
dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša."
○ Prinášajte Pánu Bohu svoje osobné potreby, ktoré máte na srdci.

Šiesta oblasť je zameraná na:
Príhovorné modlitby – V 1. liste Timoteovi 2, 1 čítame: „Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali
prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí,“
○ Proste za  potreby druhých ľudí.
○ Alebo poproste Pána Boha, aby  vám niekoho konkrétne pripomenul a potom sa za neho modlite.



Siedma oblasť je zameraná na
Modlitbu Božím slovom - v liste Ef 3,14-20 čítame: “14Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15po ktorom
sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 16aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha
mocne zosilnieť na vnútornom človeku; 17aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení
a založení v láske, 18aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, 19a
poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou
plnosťou.20Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme,
a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, 21Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až
naveky vekov. Amen.”
○ Teraz si môžete nahlas, či v tichosti  pripomínať a opakovať biblické verše  spojené s modlitbou.
○ Alebo si vezmite Bibliu a čítajte pasáže z Písma zamerané na modlitbu a modlite sa ich.

Ôsma oblasť je zameraná na:
Vďaky - V prvom liste Tesalonickým 5,18 čítame: „Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás
v Kristovi Ježišovi“
○ Ďakujte Trojjedinému Pánu Bohu za svoj život.
○ Ďakujte Mu za  svoju rodinu, za  svoj cirkevný zbor, či spoločenstvo, ktoré navštevujete.

Deviata oblasť je zameraná na:.
Oslavu Pána Boha spevom - V liste Kolosenským 3, 16 čítame: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás
bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne
spievajte v srdciach Bohu!“
○ Spievajte alebo počúvajte piesne oslavujúce Trojjediného Pána Boha.

Desiata oblasť je zameraná na:
Rozjímanie - v knihe Józua 1, 8 čítame: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale
rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja
cesta a budeš mať úspech."
○ Poproste v modlitbe Pána Boha, aby k vám  zaznelo Jeho slovo.
○ Poznačte  si to, čo Vám prišlo na um a premýšľajte nad tým.

Jedenásta oblasť je zameraná na
Načúvanie - v prorockej knihe Izaiáš 55, 3 čítame : „Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete
žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi.“
○ Postupne si prechádzajte, čo sa  doposiaľ počas modlitby dialo, čo ste  sa modlili, čo ste  spievali.
○ Premýšľajte nad tým, ako to všetko Pán Boh spája dokopy a uvažujte, čo to znamená pre váš život.

Pred nami je posledná dvanásta časť hodinovej modlitby, ktorá je zameraná opäť na:
chvály a vďaky - V liste Efezským 1, 3 - 8 čítame: „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista,
ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte
pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, keď nás z lásky podľa
milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti,
ktorou nás omilostil v Milovanom. V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa
bohatstva Jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou,“
○ Oslavujte Pána Boha za tento vzácny čas, ktorý ste strávili hodinovou modlitbou.
○ Ďakujte za všetko, čo ste  si dnes uvedomili.
○ Chváľte  Ho za Jeho dobrotu a lásku.

Sme  sa v závere hodinovej modlitby. Veríme, že to bola to pre vás vzácna a požehnaná chvíľa.
Prijmite nakoniec na cestu života slová požehnania: Chodte požehnaní a v Kristu vyvolení, choďte v
radosti a pokoji a Boh nech žehná a vedie vaše kroky. Amen.


