
Modlitební dopis 2023 

Slyšet, reagovat, vyjít 

Chceme se v těchto dnech modlit a postit – především proto, 

aby během tohoto roku bylo mezi námi mnoho těch, kteří 

zaslechnou, nebo znova uslyší hlas Panovníka a zareagují podobně 

jako Izajáš: „Hle, zde jsem, pošli mne“. Aby vyšli v moci a síle Ducha 

svatého. Verše pro týden modliteb jsou:  

Izajáš 6:8 Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám 

půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" 

Jan 13:20 Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, 

mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. 

Slyšíme různé hlasité zvuky, které přitahují naši pozornost a 

zaneprázdňují naši mysl. Avšak uslyšet hlas Panovníka Hospodina je 

naprosto zásadní. Izajáš potom, co byl jeho hřích sňat a jeho vina 

odňata, uviděl Panovníka, uslyšel Boží hlas a reagoval na něho. Izajáš 

uslyšel, reagoval a vyšel. A o to nám dnes jde, jak v osobních 

životech, tak i ve společném sborovém životě. Ne, že bychom 

neslyšeli Jeho hlas, nereagovali a ani nevěděli kam jdeme a jaké 

máme cíle, bez toho bychom se nebyli schopni posouvat, ale chceme 

zřetelněji uvidět Hospodina a jasněji uslyšet Jeho hlas. Izajáš také 

Boha nějak znal, ale teď ho poznal víc a lépe. 

Abychom obstáli v Boží přítomnosti, potřebujeme přijmout Boží 

odpuštění – podobně jako Izajáš. Ježíšova krev, kterou prolil namísto 

nás je schopná obmýt každou naši nečistotu. Všechnu naší svévoli – 

kdy jsme si šli vlastní cestou a dostatečně se nezajímali o to, co chce 

Bůh. 

Hospodin se ptá: Koho pošlu? Kdo půjde? (Aby hlásal 

evangelium, aby kázal Boží slovo, aby propouštěl zajaté, aby 

vyhlašoval radostnou zvěst, aby učil, křtil, vedl…) Koho mám poslat? 



Najde se někdo, kdo řekne: Hle zde jsem, pošli mne? Anebo celý 

tento rok budou zahleděni do svých kšeftů, koučování sebe sama, 

svých aktivit a své práce tak, že ani neuslyší to, co je na mém srdci? 

Uslyším dnes Jeho hlas pro můj život? Uslyším dnes jeho hlas pro 

směřování mé služby? Uslyším dnes jeho hlas a budu ho následovat 

tam kde jde, jako ovečka následuje pastýře?  

Jestliže uslyšíme a uposlechneme tento tichý hlas, jestliže 

vykročíme v síle a moci Ducha svatého, jestliže začneme naplňovat 

Jeho vůli – pak v tom druhém zmíněném verši Pán Ježíš Kristus říká: 

„Kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, 

přijímá toho, který mě poslal.“ 

Jan 13:16 Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a 

posel není větší než ten, kdo ho poslal. 17 Když to víte, blaze vám, 

jestliže to také činíte. 

Představme si, že Bůh tě někam pošle, ty uposlechneš a jdeš 

tam v Jeho jménu, avšak na onom místě, kde tě Bůh poslal, tě 

nepřijmou a vyhodí tě. Koho vyhodili? Koho nepřijali? Otce! Z jedné 

strany, sluha není větší než jeho Pán, avšak z druhé strany, jestliže 

sluhu poslal Pán, pak běda těm, kteří se takovému „služebníčkovi“ 

postaví a nepřijmout ho. Kéž nás to naplňuje bázní, jak „riskantní“, 

ale zároveň jedinečné je odpovědět Bohu: Zde jsem, pošli mne! Když 

to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. 

Mé ovce slyší můj hlas a následují mně. A PJK nás zve: "Pojďte za 

mnou a učiním z vás rybáře lidí." 

Pouze tím, že budeme slyšet Ježíše a následovat Ho všude kde 

jde, naplníme touhy našeho i Jeho srdce. Ano, věřím, že všichni 

chceme být rybáři lidí. Mnohokrát však naše uši jsou zahlcené hlukem 

a my vyjdeme ve své síle, se svými představami, se svou vizi a 

uchylujeme se k metodám či prostředkům, které Ježíš nemůže 

akceptovat a přijmout. Dokonce můžeme mít okolo sebe mnoho 

vody, ale ryby nemůžeme ulovit. Musíme se vydat za Ježíšem, slyšet 



Jeho hlas, aby On nám dal požehnaný rybolov. Musíme zůstávat 

v Jeho slově, kázat plné evangelium v moci Ducha svatého, s Jeho 

odvahou, s Jeho láskou, s Jeho pokorou. Koho pošlu? Kdo půjde? - Zde 

jsem, pošli mne. 

Pojď za PJK nezůstávej někde vzadu, ani Ho nepředbíhej, také nesejdi 

na jiné stezky.  

--- 

Slyšet 

Modleme se, aby naše uši se nezabývaly „hlasitými zvuky“, 

které se snaží strhnout naši pozornost od nejpodstatnějšího.  

Modleme se, abychom uslyšeli dnes jeho hlas a touhy Božího 

srdce. Kéž skrze dary Ducha svatého uslyšíme jeho vůli. 

Reagovat 

Modleme se, abychom se nezahltili strachování se o živobytí, 

starostmi, či hodnocením věci, které by nás od oné reakce odradily.   

Modleme se, abychom reagovali podle Ducha svatého, 

důvěřovali mu a na svoji rozumnost se nespoléhali. 

Vyjít 

Modleme se, abychom nebyli jen posluchači, kteří klamou sami 

sebe. Možná správně zareagují, ale to je vše. 

 Modleme se, abychom to, co jsme přijali (osobně, pro sbor, 

službu, práci…) vykonali. Posunuli se tam, kde nás Pán chce mít. Dělali 

to, co Pán chce – v Jeho moci a síle. 

  


