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� Texty na tento týden – Zj 12:7–9; Ef 6:12; Žd 7:25; Ef 1:15–21; Da 10:10–14; 1J 5:14–16 
 

� Základní verš 
„Vyznávejte h�íchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má 

vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jk 5:16) 
 

   První k�es�ané vnímali velkou d�ležitost modlitby. „Když se pomodlili, ot�áslo se místo, kde byli shro-
mážd�ni, a všichni byli napln�ni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.“ (Sk 4,31) Jen si všim-
n�me – u�edníci se modlili. Naplnil je Duch svatý a za�ali odvážn� hlásat Boží slovo. 
   Z textu vyplývá jasná souvislost mezi modlitbou u�edník�, napln�ním Duchem svatým a mocným hlásá-
ním Božího slova. „U�edníci ... nežádali požehnání jenom pro sebe, ale cítili tíhu zodpov�dnosti za spasení 
druhých. V�d�li, že evangelium má být hlásáno sv�tu, a proto žádali o sílu, kterou jim Kristus zaslíbil.“ (AA 
37; PNL 23) 
   Jestliže se modlíme v souladu s Boží v�lí, B�h nás slyší (1J 5,14–17). Jestliže hledáme Boha a prosíme za 
druhé, B�h m�ní naše srdce, p�ivádí nás blíž k sob� a dává nám svou moudrost, abychom mohli získat druhé 
pro jeho království (Jk 1,5). Krom� toho mocn� p�sobí i v jejich životech zp�sobem, který si nedokážeme 
ani p�edstavit, a to vše proto, aby je p�itáhl k sob�. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Vesmírný zápas 
- Ježíš se modlí za druhé 
- Pavlova p�ímluvná modlitba 
- Projevy neviditelné moci 
- Cíl modlitby 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 19. �ervence – Vesmírný zápas 
Zj 12:7-9  „7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho and�lé se utkali s drakem. 8Drak i jeho and�lé 

bojovali, ale nezvít�zili, a nebylo již pro n� místa v nebi. 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný �ábel          

a satan, který svád�l celý sv�t, byl svržen na zem a s ním i jeho and�lé.“ 

Ef 6:12  „Nevedeme sv�j boj proti lidským nep�átel�m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá 

tento v�k tmy, proti nadzemským duch�m zla.“ 

2K 10:4  „Zbran� našeho boje nejsou sv�tské, nýbrž mají od Boha sílu bo�it hradby…“ 
J 16:7-11  „7�íkám vám však pravdu: Prosp�je vám, abych odešel. Když neodejdu, P�ímluvce k vám nep�ijde. Odejdu-li, 
pošlu ho k vám. 8On p�ijde a ukáže sv�tu, v �em je h�ích, spravedlnost a soud: 9H�ích v tom, že ve mne nev��í; 
10spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespat�íte; 11soud v tom, že vládce tohoto sv�ta je již odsouzen.“ 
Žd 1:14  „Což není každý and�l jen duchem, vyslaným k služb� t�m, kdo mají dojít spasení?“ 
 

PO 20. �ervence – Ježíš se modlí za druhé 
L 3:21.22  „21Když se všechen lid dával k�tít a když byl pok�t�n i Ježíš a modlil se, otev�elo se nebe        
22a Duch svatý sestoupil na n�j v t�lesné podob� jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi m�j milova-

ný Syn, tebe jsem si vyvolil.““ 

L 5:16  „On [Ježíš] však odcházíval na pustá místa a tam se modlil.“ 

L 9:18  „Když se [Ježíš] o samot� modlil a byli s ním jeho u�edníci, otázal se jich: „Za koho mne zástupy 

pokládají?““ 
L 22:31-34  „31Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás sm�l t�íbit jako pšenici. 32Já jsem však za tebe prosil, aby 
tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, bu� posilou svým brat�ím.“ 33�ekl mu: „Pane, s tebou jsem hotov jít i do v�zení     
a na smrt.“ 34Ježíš mu �ekl: „Pravím ti, Pet�e, ješt� se ani kohout dnes neozve, a ty už t�ikrát zap�eš, že mne znáš.““ 
 

1 



 
 
 

 
                                    

�  0    4 

  JERRY  
 

Síla modlitby za druhé 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2020 - verše         

Síla modlitby za druhé Týden od 19.07. do 25.07. 

� 

 0  4 

 

Jb 16:21  „Kéž je muži dáno hájit se p�ed Bohem, lidskému synu p�ed jeho bližním.“ 
Jb 16:21 �SP  „Nech� m�že n�kdo vést za muže spor s Bohem, lidský syn za svého bližního.“ 
 

PÁ 24. �ervence – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si kapitolu „Síla modlitby“ z knihy Cesta k vnit�nímu pokoji (SC 93–104; CVP 96–104). 
   Když se modlíme za druhé, B�h oce�uje naši oddanost a naši závislost na n�m tím, že zapojuje všechny 
nebeské síly, aby zm�nil lidské životy. Když naše modlitby vystupují k jeho tr�nu, and�lské bytosti se na 
jeho p�íkaz poušt�jí do díla. „Sloužící and�lé �ekají p�i tr�nu, aby okamžit� poslechli p�íkaz Ježíše Krista    
a odpov�d�li na každou up�ímnou modlitbu.“ (2SM 377) Máme jistotu, že žádnou naši modlitbu B�h ne-
p�eslechne ani nezapomene. Všechny modlitby �ekají v nebesích na to, aby byly vyslyšeny ve správném 
�ase a tak, jak je to podle Boha nejvhodn�jší. „Modlitba víry není nikdy zapomenuta. Ale je opovážlivostí 
vyžadovat, aby byla vždy vyslyšena p�esn� tak, jak to o�ekáváme.“ (1T 231) Toto v�domí je pro nás vel-
kým povzbuzením, když se modlíme za své životní partnery, za naše syny a dcery, za p�íbuzné, p�átele        
a spolupracovníky, kte�í neznají Krista. Žádná up�ímná modlitba nikdy nevyzní do prázdna. Neuvidíme 
vždy okamžitou odezvu v životech t�ch, za které se modlíme, ale B�h koná v jejich srdcích zp�sobem, který 
poznáme až b�hem v��nosti. 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte o textech Fp 1,19; Ko 4,2.3 a 2Te 3,1.2. Jakou jistotu prožíval Pavel ve v�zení díky modlitbám 
k�es�an� ve Filipech? O jaké modlitby prosil Pavel k�es�any v Kolosách a v Tesalonice? Jak p�ímluvné 
modlitby souvisejí se záchranou lidí pro v��nost? 
Fp 1:19  „Nebo� vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a p�isp�ním Ducha Ježíše Krista.“ 
Ko 4:2.3  „2V modlitbách bu�te vytrvalí, bd�te a d�kujte Bohu. 3Modlete se také za nás, aby B�h otev�el dve�e našemu 
slovu, abych mohl zv�stovat tajemství Kristovo, pro n�ž jsem te� ve v�zení.“ 
2Te 3:1-3  „1A tak, brat�í, modlete se za nás, aby se slovo Pán� stále ší�ilo a bylo oslaveno jako u vás 2a abychom byli 
vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Nebo� ne všichni v��í. 3Ale Pán je v�rný; on vás posílí a ochrání od zlého. 
 

2. Uvažujte o existenci velkého sporu, který se odehrává na pozadí sv�ta, ve kterém žijeme. Jak vám v�domí 
velkého sporu pomáhá pochopit d�ležitost modlitby? Ano, Ježíš na k�íži zvít�zil a my víme, že bude i kone�-
ným vít�zem na konci v�k�. Pro� je však nyní d�ležité, abychom se modlili, abychom usilovali z�stat Bohu 
v�rní a abychom s ním spolupracovali na záchran� druhých? 
 

3. Jaké p�ekážky vám mohou bránit, abyste se efektivn� modlili za druhé? Jaké výmluvy (pokud n�jaké) 
používáte, když se nemodlíte za druhé tak, jak pot�ebují? 
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Žd 7:25  „Proto p�ináší dokonalé spasení t�m, kdo skrze n�ho p�istupují k Bohu; je stále živ a p�imlouvá se za n�.“ 
 

ÚT 21. �ervence – Pavlova p�ímluvná modlitba 
Ef 1:15-21  „15Proto i já, když jsem uslyšel o vaší ví�e v Pána Ježíše a lásce ke všem brat�ím, 
16nep�estávám za vás d�kovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. 17Prosím, aby vám B�h naše-

ho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali 18a osvíceným vnit�-

ním zrakem vid�li, k jaké nad�ji vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše d�dictví v jeho svatém lidu 19a jak 

nesmírn� veliký je ve své moci k nám, kte�í v��íme. 
20Sílu svého mocného p�sobení prokázal p�ece na Kristu: Vzk�ísil ho z mrtvých a posadil po své pravici   

v nebesích, 21vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, 

jak v tomto v�ku, tak i v budoucím.“ 
Fp 1:3-11  „3D�kuji Bohu svému p�i každé vzpomínce na vás 4a v každé modlitb� za vás všechny s radostí prosím; 5jsem 
vd��en za vaši ú�ast na díle evangelia od prvního dne až doposud 6a jsem si jist, že ten, který ve vás za�al dobré dílo, 
dovede je až do dne Ježíše Krista. 7Vždy� právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spolu-
ú�astníky milosti, i když jsem ve v�zení, zodpovídám se p�ed soudem a obhajuji evangelium. 8B�h je mi sv�dkem, jak po 
vás všech vroucn� toužím v Kristu Ježíši. 9A za to se modlím, aby se vaše láska ješt� víc a více rozhoj�ovala a s ní             
i poznání a hluboká vnímavost; 10abyste rozpoznali, na �em záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Krist�v, 11plní ovoce 
spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k sláv� a chvále Boží.“ 
 

ST 22. �ervence – Projevy neviditelné moci 
Da 10:10-14  „10A hle, dotkla se m� ruka a zat�ásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlan� rukou. 
11Muž mi �ekl: „Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tob� budu mluvit. St�j na svém míst�. Jsem 

poslán k tob�.“ Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chv�l jsem se. 12�ekl mi: „Neboj se, Danieli, 

nebo� od prvního dne, kdy ses rozhodl porozum�t a poko�it se p�ed svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, 

a já jsem proto p�išel. 13Avšak ochránce perského království stál proti mn� po jedenadvacet dní. Dokud 

mi nep�išel na pomoc Míkael, jeden z p�edních ochránc�, z�stal jsem tam u perských král�. 14P�išel jsem, 

abych t� pou�il o tom, co potká tv�j lid v posledních dnech, nebo� vid�ní se týká t�chto dn�.““ 
J 12:31  „Nyní je soud nad tímto sv�tem, nyní bude vládce tohoto sv�ta vyvržen ven.“ 
J 14:30  „Již s vámi nebudu mnoho mluvit, nebo� p�ichází vládce tohoto sv�ta. Proti mn� nic nezm�že.“ 
Ef 2:2  „V nichž jste d�íve žili podle b�hu tohoto sv�ta, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, p�sobícího dosud        
v t�ch, kte�í vzdorují Bohu.“ 
Zj 12:7  „A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho and�lé se utkali s drakem.“ 
Ju 1:9  „A p�ece sám archand�l Michael, když se p�el s �áblem o Mojžíšovo t�lo, neosm�lil se vynést nad ním zatracující 
soud, ale �ekl: Potrestej t� Hospodin.“ 
Da 10:21  „Zajisté, oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v t�ch v�cech, krom� 
vašeho ochránce Míkaela.“ 
Da 12:1  „V oné dob� povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát p�i synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké 
nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné dob� bude vyprošt�n tv�j lid, každý, kdo je zapsán v Knize.“ 
 

�T 23. �ervence – Cíl modlitby 
1J 5:14-16  „14Máme v n�ho pevnou d�v�ru, že nás slyší, kdykoliv o n�co požádáme ve shod� s jeho v�lí. 
15A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o n�co žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od n�ho. 
16Vidí-li n�kdo, že jeho bratr se dopouští h�íchu, který není k smrti, a� za n�ho prosí; a B�h mu daruje 

život, jestliže neh�ešil k smrti. Jest ovšem h�ích, který je k smrti; o takovém ne�íkám, abyste za n�j prosi-

li.“ 
1S 12:22-25  „22Hospodin pro své veliké jméno sv�j lid nezavrhne, vždy� z vás hodlá u�init sv�j lid. 23Jsem dalek toho, 
abych proti Hospodinu h�ešil a p�estal se za vás modlit. I nadále vás budu vyu�ovat dobré a p�ímé cest�. 24Jen se bojte 
Hospodina a v�rn� mu služte celým srdcem. Hle�te, co velikého s vámi u�inil. 25Jestliže však budete kupit zlo na zlo, 
budete smeteni jak vy, tak váš král.“ 
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