
MODLITBA ODOVZDANIA 

„… Nech sa stane tvoja vôľa“ (Matúš 26:42), 

Milujúci Otče, dnes sa ti odovzdávam z celého môjho srdca a duše. Vstúp prosím 
do hĺbky môjho srdca. Dnes ti hovorím „áno“. Otváram pre teba všetky tajné 
miesta v mojom srdci a hovorím: „Poď dnu.“ Ježišu, ty si Pánom celého môjho 
života. Verím v teba a prijímam ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Nič si 
nenechávam pre seba. Duch Svätý, prines mi hlbšie obrátenie k osobe Ježiša 
Krista. Odovzdávam ti všetko: svoje zdravie, rodinu, svoje zdroje, školu 
/zamestnanie/, schopnosti, vzťahy, čas, úspechy i neúspechy. Zriekam sa toho a 
nechávam to tak. Vzdávam sa svojho chápania, ako sa veci majú vyvíjať; mojich 
rozhodnutí a mojej vôle. Vzdávam sa sľubov, ktoré som dodržal a sľubov, ktoré 
som nedodržal. Odovzdávam Ti svoje slabosti a prednosti. Vzdávam sa svojich 
pocitov, svojich strachov, neistôt, všetkého, čo je moje.  

Vzdávam sa  ...  (Tu pokračuj v odovzdávaní ďalších oblastí tak, ako ti ich Duch 
Svätý zjavuje).  

Pane, odovzdávam Ti celý svoj život - minulosť, prítomnosť i budúcnosť. V 
chorobe i v zdraví, v živote i smrti patrím tebe. 

„Vezmi, Pane, a prijmi všetku moju slobodu, moju pamäť, moje porozumenie a 
celú moju vôľu, všetko, čo som a čo vlastním. Ty  si mi dal všetko Pane, a ja ti to 
vraciam. Všetko je tvoje. Použi to úplne podľa svojej vôle. Daj mi svoju lásku a 
milosť, pretože to mi stačí. “ 

Nájdi si texty v Biblii a uvažuj nad nimi:  

„A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň 
som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej 
spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista ...“ (Flp 3, 8 – 9)  

„Daj mi, syn môj, svoje srdce a bár by tvoje oči nachádzali v mojich cestách záľubu!“ (Prís 23, 26)  

„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu 
milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.“ (Rim 12, 1)  

„Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj 
kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24)  

„Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14, 33)  

A ďalšie: Ž 143; 10; Ž 40: 8; Dt 6: 5; Pr 3: 5; Jer 29:13 ; Jn 3:16; 1 Pet 1: 18-19; Tit 3: 5; R 10: 9; 13; Rim 1: 6; 
Rim 14: 8; Sk 16:30; 1. Ján 5: 1,5) 


