
„Co ti říká Bůh, když se modlíš?“ 

kázání:  KS Praha – region Střed, 19.3. 2023  –  Petr Kácha 
 
 

Jeremiáš 1, 4 – 5 

Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: Dříve, nežli jsem tě utvořil v nitru, znal jsem tě a 

dříve, nežli jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. 
 

 

Efezským 1, 3 – 6 

Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým 

duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral před 

založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, když nás 

podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista ke chvále slávy 

jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném Synu. 

 

 

1. Pro každého člověka tedy existuje Boží záměr, určení, plán.  

    Případně to nazveme Boží vůle. 

 

 

2. Nezbytnou podmínkou je uvěřit tomu, že Boží vůle je pro mne dobrá.  

    To nejlepší, co by mě mohlo v životě potkat. 

 

 

Římanům 12, 2 

 A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak 

abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá. (Kral.) 

 

 

3. Potřebuji ji hledat. Primárně na MODLITBÁCH, v Písmu a ve společenství Božího 

lidu. Někdy je to ZJEVENÍ a většinou to NENÍ INSTANTNÍ!  Někdy to trvá a někdy je 

to zápas! (Většinou zase na modlitbách!) Ne vždy je to hned na začátku skvělé! 

(Není důvod, aby nám Bůh nechtěl zjevit to, co pro nás má!) Někdy do toho 

potřebujeme DOZRÁT nebo DORŮST a nebo čekat na SPRÁVNÝ ČAS. (Mojžíš čekal 

docela dlouho..... :-)  

Zápasíš s Bohem? 

 



 

 

1. Mojžíšova 32, 25 – 28 

Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, 

že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, a Jákobovi se vykloubil kyčelní 

kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl: Pusť mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob 

odpověděl: Nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu: Jaké je tvé jméno?  

Odpověděl: Jákob. Nato řekl: Tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael. Protože jsi 

zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. 

 

 

4. Co když nikdy nepoznám Boží vůli pro svůj život? 

Většinou je to tak, že lidé vědí, jaký je Boží plán pro jejich život. Ale prostě ho 

ignorují anebo nenaplňují. Pak je jejich život ochuzený!  

Pokud nebudeš NAPLŇOVAT Boží vůli pro svůj život, tak budeš sám NENAPLNĚNÝ / 

NENAPLNĚNÁ. 

 

 

Jan 4, 34 

Ježíš jim řekl: „Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mne poslal, a dokonal jeho 

dílo. 

 

 

 
 

POKUD NEVÍŠ, NEBO SI NEJSI JISTÝ/Á, K ČEMU TĚ BŮH POVOLAL, 

ZAČNI SE HO NA TO PTÁT HNED DNES.  

ZAČNI SE MODLIT! 

A NEPŘESTÁVEJ, DOKUD NEBUDEŠ MÍT JASNOU ODPOVĚĎ! 

 

 

 

 
 


