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Celosv ětový modlitební den 
 
Brat ři a sestry v Kristu, 
v červenci 2000 jsme od Pána přijali výzvu křesťanům k pořádání dnů pokání a modlitby. 
Nejprve v Africe a potom po celém světě. Z toho vznikla pozoruhodná „vlna“ společné 
modlitby – v Africe i po celé Zemi. 
 
27. května 2007 byl opět zorganizován Světový den modliteb. Miliony křesťanů z 204 zemí 
světa se sjednotily v pokání a společné modlitbě. Ze stadionů, otevřených prostranství a 
komunitních center zněly naléhavé modlitby za proměnu národů a jejich naplnění Boží 
slávou. 
 
Bůh znovu volá národy ze severu, jihu, východu i západu, aby se s ním 11. května 2008 
vydali na tuto cestu modlitby. Bůh projevuje svou úžasnou moc a vyzývá nás, abychom se 
této cesty zúčastnili. Je to cesta, která se netýká nás, ale světa, který zoufale potřebuje Jeho 
slávu a lásku plnou slitování. Je to výzva k uposlechnutí Jeho výzvy: „Pokořte se, modlete 
se, hledejte Mou tvář a odvraťte se od svých zlých cest“ (2. Paralipomenon 7,14 NBK). Kéž 
vyslyší naše modlitby, odpustí nám naše hříchy a uzdraví naši zemi. 
 
Pokorně vás zvu: Přidejte se k stamilionům křesťanů, kteří hledají Boží tvář. Mám naději, že 
v každém z 220 států světa se najdou věřící, kteří stojí v mezeře mezi svým národem a 
Bohem. 
 
Kéž spatříme Jeho slávu. 
Graham Power 
předseda Světového dne modliteb (Global Day of Prayer) 
 
„P řijde čas 
k shromážd ění 
všech národ ů 
a jazyků. 
I přijdou a uvidí 
mou slávu.“ 
— Izajáš 66,18 
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Světový den modliteb 
Všichni společně... na mnoha místech 
„Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě.“ — Skutky 2,1 
STRANA 3 
Výzva k pokání a modlitb ě Na přelomu tisíciletí v Kapském městě v Jižní Africe mnoho 
věřících rozpoznalo Boží volání k tomu, aby ho v pokání a modlitbě hledali. Vnímali také, že 
mají lidi ve své zemi vyzvat, aby se shromáždili ke společné modlitbě za svá města a země. 
V reakci na to lidé opravdu zaplnili haly a stadiony všech velikostí. 
 
Podobná setkání, kdy se ve stejný den v roce sejde mnoho věřících, se rychle šířila po celé 
Africe. Každý rok přibyly miliony dalších, kteří společně hledali Boha. Lidé z téměř všech 
částí křesťanské církve, v každé zemi celého kontinentu. Afričtí křesťané předali stejnou 
výzvu k pokání a modlitbě věřícím celého světa. Výsledkem byl první Světový den modliteb o 
letniční neděli roku 2005, kterého se zúčastnilo odhadem asi 200 milionů lidí. 
 
Po celé zemi V roce 2006 a pak znovu v roce 2007 se o letniční neděli v téměř každé zemi 
světa opět shromáždil rostoucí počet křesťanů. Toto hnutí se dále rozšiřuje, prohlubuje a plní 
velké stadiony. Lidé se také scházejí v rámci domácích skupinek, na otevřených 
prostranstvích vesnic, a to po celých 24 hodin. Tento den spojuje mnoho církví v modlitbě za 
větší zjevení Kristovy slávy a požehnání pro všechny národy. 11. května 2008 se křesťané 
znovu sejdou, aby se s upřímným srdcem a společnou nadějí modlili a činili pokání. 
 
Deset , potom jeden a nakonec devadesát 
Světový den modliteb je inspirován třemi etapami vzniku církve: Začalo to deseti dny 
neustálé modlitby před letnicemi, potom následoval jeden modlitební den, jehož svědkem 
bylo celé město, a nakonec vše pokračovalo dny požehnání. Proto má i Světový den 
modliteb tři části. 

10 Deset dní neustálé modlitby: 1. – 10. kv ětna 2008 V den nanebevstoupení Páně, 1. 
května, si miliony křesťanů najdou způsoby, jak se po deset dní předcházejících letnicím 
dnem i nocí modlit, podle vzoru Kristových následovníků, kteří tak činili před prvními 
letnicemi. 

1 Světový den modliteb: 11. kv ětna 2008 O letniční neděli se křesťané z téměř všech 
zemí světa sejdou k modlitbě. Mnoho z nich se setká v domácích skupinkách. Mnoho dalších 
se shromáždí na velkých stadionech a jiných veřejných místech. V některých oblastech nám 
ke sjednocení našich modliteb pomůže i televize, rozhlas a internet. 

90 Devadesát dní požehnání: 12. kv ětna – 9. srpna 2008 Stejně jako po prvních 
letnicích proměnění křesťané mění svou společnost, když sami sebe vydají Bohu s touhou, 
aby je použil jako své nástroje, skrze něž mohou být jejich modlitby naplněny. Světový den 
modliteb předjímá vytváření či prohlubování spojenectví místních pastorů, sborů, misijních 
organizací a podnikatelů, aby společně přinesli praktické požehnání, které promění jejich 
okolí. 
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Modlitba za velké věci 
Pro Kristovu slávu a požehnání národů 
 
Když byl Ježíš vzat do nebe, jeho první následovníci se shromáždili v horní místnosti, aby 
činili to, co jim Ježíš řekl – čekali na „Otcovo zaslíbení“. Modlili se za víc než jen osobní 
duchovní obohacení. Přijetí Ducha svatého bylo pouhým začátkem všeho, co pak Bůh dělal, 
aby naplnil vše, co zaslíbil celému světu. 
 
Vášnivá touha po napln ění Božích zaslíbení 
Když slyšíme, co Bůh skrze ony lidi po letnicích udělal, napadne nás, jakým způsobem se 
během těch deseti dní modlili. Jejich modlitby byly plné naděje a vášnivé touhy po splnění 
Božích zaslíbení na celé zemi. Jejich modlitby měly základ v psaném Božím slově. Kristovo 
učení o Božím království rozdmýchalo jejich naději v šíření Boží lásky a moci mezi národy. 
 
Modlitba, která jde dál – za v ěci p řesahující letnice 
Kniha Skutků nám ukazuje, že jakkoliv byli učedníci zasaženi o Letnicích, i potom 
pokračovali ve vytrvalé modlitbě. Kdyby tu dnes byli s námi, pravděpodobně by se modlili, 
aby Bůh vylil svého Ducha a 
použil si svůj lid ještě mocněji. 
 
Neboť země bude napln ěna poznáním Hospodinovy slávy 
tak jako voda pokrývá mo ře. — Abakuk 2,14 
 
 
Jestliže se m ůj lid, jenž se nazývá mým jménem, 
poko ří a budou se modlit, budou hledat mou tvá ř a odvrátí se od svých zlých cest, 
pak je vyslyším z nebe, odpustím jejich h řích a jejich zem uzdravím. — 2Pa 7,14 NBK 

 
 
 
Připrav se na setkání s Bohem 
 
Odpov ěz na Boží volání Světový den modliteb je ve své podstatě Boží výzvou, abychom se 
společně s mnoha dalšími setkali s ním, aby nás mohl měnit a ukázat nám, co touží mezi 
národy dělat. Pokud čteš tohoto průvodce, pravděpodobně jsi také uslyšel, že tě Bůh volá. A 
vkládá do tvého srdce naději, jakýsi pocit, že nenechá věci tak, jak jsou, ale promění nás, 
abychom byli podobní Ježíšovi. I přes temnotu způsobenou rostoucím zlem Bůh uzdraví tolik 
rodin, zemí a národů, že tím naplní zemi jasem své slávy a lidským smíchem přímo před 
očima temnoty. 
 
Hledání Boha podle 2. Paralipomenon 7,14–16 
Toto známé místo z Písma ti bude po celých 10 dní pomáhat, jak se modlit. Modli se s 
veškerou upřímností, jako kdyby tě Bůh předvolal a tys před ním vypovídal. 
 
Pokání je dar 
Požádejme Pána, aby nám dal čas odvrácení se od temnoty, abychom mohli kráčet ve světle 
tak jako nikdy předtím. Vymaň se ze své rutiny pomocí půstu nebo tím, že se budeš modlit 
společně s dalšími lidmi. 
 
Je čas Připravme se na setkání s Bohem. 
STRANA 4 
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Deset dní neustálé modlitby 

1. – 10. května        10-1-90 
 
Modlete se globáln ě. Setkávejte se místn ě. Už teď 
 
1. Hledejte r ůznorodé zp ůsoby setkávání. Mnoho lidí vytváří modlitební řetězy, aby po 
celých 10 dní udržovali oheň nepřetržité modlitby. Jiní se setkávají na hodinu nebo dvě a 
soustředěně se modlí. Někteří se postí. Další si domlouvají telefonní konferenční hovory, 
během nichž se modlí s lidmi, kteří jsou daleko. Ptejte se Ducha svatého a hledejte svěží 
způsoby, jak můžete svou rodinu nebo přátele vybízet k modlitbám. 
 
2. Modlete se v r ůzných jazycích. Tento modlitební průvodce se překládá asi do padesáti 
jazyků, aby se tyto modlitby mohlo modlit mnoho milionů křesťanů celého světa. Řadu 
překladů najdete na  www.globaldayofprayer.com . 
 
3. Děti se modlí! Existuje i zvláštní varianta tohoto modlitebního průvodce určená pro děti. 
Najdete ji na www.globaldayofprayer.com/children . Mnoha rodinám to pomůže modlit se 
společně. Hledejte různorodé způsoby, jak dětem pomoci společně pozvedat hlas. 
 
4. Mladí lidé se budou modlit nep řetržit ě. V současnosti hledají mladí lidé Boha s takovou 
intenzitou jako zřídkakdy v historii. V mnoha zemích se budou scházet při nepřetržitých 
modlitbách po celých deset dní. Mladí lidé si připravili svůj výklad tohoto modlitebního 
průvodce, který má pomoci, aby modlitby mladých lidí různého věku byly lépe zacílené. Tuto 
pomocnou verzi najdete na www.globaldayofprayer.com/youth . 
 
 
Jak používat tohoto modlitebního průvodce 
 
1. Prohlubte své modlitby používáním Písma. Na každý den je připravena pasáž z knihy 
Skutků. Každý z nich dává pevný základ pro modlitbu s čistou nadějí. Více se dozvíte v 
praktických poznámkách rozdělených na jednotlivé dny, které najdete na této adrese: 
www.globaldayofprayer.com/tendayhelp 
 
2. Zaměřte své modlitby na zcela konkrétní problémy. V tomto průvodci najdete seznamy 
konkrétních námětů podle zacílení jednotlivých dní. Zaměřte své modlitby na tyto závažné 
otázky tím, že budete přemýšlet, jaký mohou mít tyto věci vliv na vaši společnost. Obecné 
úvahy najdete na www.globaldayofprayer.com/tendayhelp . 
 
3. Modlete se spole čně s ostatními. Samozřejmě se můžete modlit i soukromě, ale proč 
nezískat ostatní, aby se modlili s vámi? Nebo tato modlitební témata použijte na nějakých již 
zavedených modlitebních setkáních. Pokud chcete najít rady, jak uspořádat tvůrčí, 
dynamické modlitební setkání na základě zmíněných témat, podívejte se na 
www.globaldayofprayer.com/tendayhelp . 
STRANA 5 
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PRVNÍ DEN 
čtvrtek 1. května 

Prosazování KRISTOVA KRÁLOVSTVÍ 
Za proměňující moc Kristova království 
Témata: duchovní temnota, rozdělení církve, ekonomický útlak 
 
• Za srdce Božích lidí, aby hořela láskou a poslušností k Ježíši jako Králi a Pánu všeho. 
• Aby mnoho lidí z našich měst zakusilo, jak dobrá a slavná je Kristova královská láska. 
• Aby Kristus vedl věřící k tomu, aby se zabydleli ve městech, kde ještě nedošlo k průlomu 
požehnání. Modli se, aby trpělivě usilovali o zaslíbená požehnání Kristova království na 
místech, kde je to těžké. 
• Aby moc Kristovy lásky přinesla trvalou proměnu do celých společenství. 
 
 
 „...a říkal jim o Božím 
království... 
...nařídil jim, aby... 
očekávali Otcovo 
zaslíbení.“ 
— Skutky 1,3–4 
 
„Jestliže se můj lid...“ — 2. Paralipomenon 7,14 NBK 
Připravte se na setkání s Bohem jako jeho lid: Nabídni sám sebe Bohu jako jeho 
milovaný služebník vykoupený Kristovou smrtí. Odpověz na jeho výzvu a služ mu spolu s 
ostatními. Modli se za mnoho dalších, aby se před ním shromáždili jako rodiny, jako sbory a 
jako jeden lid ze všech národů. 
 

 
DRUHÝ DEN 
pátek 2. května 
Růst SPOLEČNÉ MODLITBY 
Za pokračující hnutí společné modlitby 
Témata: nedostatek modliteb, okultní praktiky, materialismus 
 
• Aby nás Bůh sjednotil v jednomyslné modlitbě (Skutky 1,14; 2,46; 4,24), a tím nás zmocnil, 
abychom se společně a s vášní se modlili za Kristovu slávu pro celý svět. 
• Aby Bůh vyslyšel modlitby chudých, mladých a těch, kdo jsou přehlíženi či na okraji 
společnosti, a byl oslaven jejich chválou. 
• Aby Boží Duch inspiroval a zmocňoval věřící k modlitbě za konkrétní požehnání pro jejich 
sousedy a známé. 
• Aby lidé v našich společenstvích volali k Bohu o pomoc jako nikdy předtím. 
 
„...můj lid, jenž se nazývá mým jménem...“ — 2. Paralipomenon 7,14 NBK 
Připravte se na život v jeho sláv ě: Vyznávejte, čím jste možná dělali Bohu ostudu. 
Zřekněte se hloupé žárlivosti a nízkých ambicí. Zaměřte své touhy na zjevení jeho velké 
slávy v našich zemích. 
 
„Ti všichni z ůstávali 
jednomysln ě oddáni 
modlitb ě.“ 
— Skutky 1,14 
NA 7 
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TŘETÍ DEN 

sobota 3. května Naplnění DUCHEM SVATÝM 
Aby Bůh vylil svého Ducha na všechny 
Témata: intelektuální pýcha, démonický útlak,duchovní slepota, deprese 
 
• Aby Bůh vylil svého Ducha na všechny lidi žijící na zemi. 
• Aby byla církev čerstvě naplněna Božím Duchem a zmocněna ke svědectví světu. 
• Aby Boží Duch zjevoval Ježíše lidem, kteří jsou v duchovní temnotě. 
• Aby Boží Duch probudil národy a pomohl jim slyšet jeho hlas a vidět jeho skutky (Skutky 
2,33). 
• Aby mnozí lidé byli dostávali podnětné sny od Ducha svatého a to jim pomohlo vidět Ježíše 
jako toho, který je živý a který jedná v jejich životech.. 
 
„A bude v posledních 
dnech, praví B ůh, že 
vyleji ze svého Ducha 
na každé t ělo.“ 
— Skutky 2,7 
 
„...se pokoří...“ — 2. Paralipomenon 7,14 NBK 
Příprava na setkání s Bohem se zlomeným srdcem: Proste Boha, aby obměkčil naše 
ztvrdlá srdce. Připusťte svou zlomenost. Uctívejte Ježíše v jeho dokonalosti, s obnovenou 
úctou a obdivem. 
 
 
 

ČTVRTÝ DEN 
neděle 4. května 
Obrácení se v POKÁNÍ k Bohu 
Za mnohé, aby se odvrátili od hříchu k novému životu v Kristu 
Témata: pornografie, závislosti, vzpoura, nemorálnost 
 
• Aby se Kristus ve své odpouštějící lásce setkal se svým lidem a aby se miliony lidí odvrátily 
od svých hříchů k radosti z následování Ježíše. 
• Aby slovo o Kristovu kříži zlomilo pouta hříchu a aby mnoho lidí nalezlo naději, že jejich 
hříchy „budou vymazány“. (Skutky 3,19). 
• Aby Bůh požehnal svému lidu tím, že jim pomůže být prvními, koho „odvrátí od jejich 
špatností“ (Skutky 3,26). Aby vzniklo mohutné hnutí pokání, které provane celá společenství. 
• Aby hnutí pokání přineslo „čas osvěžení“ (Skutky 3,20) a aby muži, ženy i děti zakusili Boží 
přítomnost. 
 
„Učiňte tedy pokání 
a obra ťte se, aby byly 
vymazány vaše h říchy 
a přišly časy osv ěžení od 
Pánovy tvá ře.“ 
— Skutky 3,19–20 
 
 „...a budou se modlit...“ — 2. Paralipomenon 7,14 NBK 
Příprava na modlitby nejen za sebe: Vylijte své srdce před Bohem. Děkujte mu za to, co 
už udělal. Odlehčete břemena druhých, dovolte svému srdci, aby bylo pohnuto a volalo za 
zoufalé potřeby vaší společnosti a země. 
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PÁTÝ DEN 
pondělí 5. května 

Usilování o KRISTŮV POKOJ 
Za proměnu vztahů 
Témata: rasismus, chudoba, násilí, zločinnost 
 
• Aby rozdělení a nepřátelství mezi církvemi bylo nahrazeno smířením. Aby byly vztahy mezi 
křesťany poznamenány láskou, jednotou a radostí v srdci. 
• Aby Kristus jednal tak mocně a zjevně, takže jeho lid i přihlížející svět budou „naplněni 
posvátnou úctou“ (Skutky 2,43 NBK). 
• Aby se Boží lid odvrátil od chamtivosti a světských žádostí a stal se štědřejším než kdy 
dříve. 
• Aby Bůh zasáhl do válečných konfliktů, potlačil duchovní síly zla, přemohl terorismus a 
chránil životy těmito věcmi ohrožené či postižené. 
• Aby si Bůh použil křesťany k pozvednutí lidí z útlaku a extrémní chudoby. 
 
 „Všichni v ěřící byli 
pospolu… po domech 
lámali chléb a p řijímali 
pokrm s veselím a 
prostotou srdce. 
Chválili Boha a byli 
oblíbeni u všeho lidu.“ 
— Skutky 2,44–47 
 
„...budou hledat mou tvář...“ — 2. Paralipomenon 7,14 NBK 
Příprava na hledání Boží tvá ře: Zaměřte touhy svého srdce dále než na vlastní potřeby. 
Přibližte se k Bohu, abyste ho lépe poznali a aby on poznal vás. Buďte před ním tiší. Mluvte 
s ním s důvěrou a pozorně mu naslouchejte, jako kdybyste mluvili tváří v tvář s Ježíšem. 
 

ŠESTÝ DEN 
úterý 6. května 
Zmocnění PŘÍŠTÍ GENERACE 
Za Boží záměry ohledně rodin a dětí 
Témata: rozbité domovy, sexuální zvrácenost,zneužívání dětí, potraty 
 
• Aby Kristus posílil manželství a rodiny. 
• Za mladé lidi, aby následovali Krista už od mládí a po celý život mu sloužili s nesmírnou 
vydaností. 
• Aby křesťané odvážně ukazovali lásku Boží rodiny k sirotkům, vdovám, bezbranným a 
lidem bez domova. 
• Aby křesťané šířili Boží otcovskou lásku k milionům dětí, které osiřely kvůli válce nebo 
epidemii AIDS. 
• Aby Bůh zmocnil nadcházející generaci k naplnění jeho zaslíbení po celé zemi. 
 

„Nebo ť to zaslíbení 
platí vám a vašim 
dětem.“ 
— Skutky 2,39 
 
 „...a odvrátí se od svých zlých cest...“ — 2. Paralipomenon 7,14 NBK 
Příprava na pokání: Hledejte více než pouhá slovní vyznání. Místo toho žádejte Boha, aby 
vám dal moc odvrátit se od jakéhokoli náznaku zla a opustit každou cestu, která zraňuje. Aby 
Bůh pozvedl vaše srdce nadějí a přinesl trvalou změnu do vašich společenství a vztahů. 
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SEDMÝ DEN 

středa 7. května Rozeznění BOŽÍHO VOLÁNÍ 
Aby národy slyšely Boží hlas 
Témata: nezasažené národy, modlářství, nevěra, negramotnost 
 
• Aby bylo Boží slovo hlásáno lidem všech jazyků, kmenů a národů (Skutky 1,8; 2,5). 
• Aby každý národ slyšel o „mocných Božích skutcích“ ve svém vlastním jazyce a způsobem 
odpovídajícím jeho kultuře (Skutky 2,11). 
• Aby Krista následovali lidé z každého národa, zvláště mezi tisíci nezasaženými 
společenstvími lidí, která stále postrádají živé a rostoucí církve. 
• Aby byla Bible přeložena pro tisíce lidských společenství, která nemají ve svém jazyce ještě 
ani jeden verš. 
• Aby Bůh povolal množství lidí (Skutky 2,39), kteří ho budou vzývat a budou zachráněni 
(Skutky 2,21). 
 
„...i všem, kte ří jsou 
daleko a které si povolá 
Pán, náš B ůh.“ 
— Skutky 2,39 
 
„...pak je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích...“ — 2. Paralipomenon 7,14 NBK 
Příprava na vyznávání: Otevřete svůj život Kristu. Uznejte svůj hřích před celým nebem. 
Vyznejte svá provinění těm, které jste možná zranili. Proste Boha, aby z vás sňal břemeno 
viny a uvolnil vás z moci hříchu. 
 

 
OSMÝ DEN 

čtvrtek 8. května Snášení utrpení Boží mocí ke 
SLÁVĚ JEŽÍŠI 
Za odvahu jeho lidu k věrnosti 
Témata: pronásledování, nespravedlnost, terorismus 
 
• Aby ti, kdo snáší protivenství, protože slouží Kristu, ve svých reakcích odráželi laskavý a 
odvážný charakter Ježíše (Skutky 4,13). 
• Aby křesťané, kteří trpí pro Kristovo jméno, byli pevní v radosti a víře. 
• Aby se Bůh oslavil svými mocnými skutky na místech, kde ho odmítají (Skutky 4, 21). 
• Za požehnání pro naše vůdce a vládu. 
• Aby se lidem v moci postaveným, kteří se staví proti Kristu (Skutky 4,25–27), dostalo 
požehnání moudrosti a „nebyli nalezeni jako ti, kdo bojují proti Bohu“ (Skutky 5,39). 
 
„Radovali se, že byli 
uznáni za hodné, 
aby byli potupeni 
pro to jméno.“ 
— Skutky 5,41 
 
 „...a jejich zem uzdravím.“ — 2. Paralipomenon 7,14 NBK 
Příprava na prom ěnu: Očekávejte, že Bůh ve vaší společnosti a celé zemi vypůsobí velké 
změny – některé pomalu, jiné znenadání. Obnovte svou naději, že země bude obnovena, 
nemocná společnost pozvednuta a vztahy uzdraveny. 
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DEVÁTÝ DEN 
pátek 9. května 
Přinášení KRISTOVA UZDRAVENÍ 
Aby Kristus přinesl hojné uzdravení 
Témata: nedostatek lékařské péče, epidemie AIDS, čarodějnictví, znečištění 
 
• Aby společenství lidí viděla vztahující se Kristovu ruku přinášející zázračné uzdravení 
nemocným (Skutky 5,14–16). 
• Aby Ježíšovo jméno bylo hlásáno se znameními a divy před očima mnoha lidí (Skutky 
3,16). 
• Aby křesťané s moudrostí, soucitem a vytrvalostí pracovali na vymýcení nemocí. Za 
ukončení epidemie AIDS v naší generaci. 
• Aby se křesťané zapojovali do poskytování základní péče o nemocné, kterým se jí 
nedostává. Každý den zemřou na celém světě tisíce dětí na nemoci, kterým lze předcházet. 
• Aby se Boží lid choval moudře a důvěřoval Bohu, že bude mocně jednat a přinese zemi 
uzdravení. 
 
„Vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála 
uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého 
svatého Služebníka Ježíše.“ 
— Skutky 4,30 
 
„Ano, mé oči budou otevřené a mé uši nakloněné...“ — 2. Paralipomenon 7,15 NBK 
Příprava na setkání Bohu tvá ří v tvá ř: Obraťte svá srdce s očekáváním k Bohu. Dovolte 
svému srdci, aby bylo ohromeno tím, že Bůh bude naslouchat každému vašemu slovu a 
upřeně se na nás s životodárnou láskou dívat. 

 
DESÁTÝ DEN 
sobota 10. května 

Rozšiřování KRISTOVA POŽEHNÁNÍ 
Za zaslíbené požehnání pro všechny národy 
Témata: hlad, války, gangy, korupce 
 
• Za křesťany, aby žili v očekávání, že se brzy naplní dávné zaslíbení o požehnání, které 
přinese proměnu do jejich společností a zemí. 
• Za církve, aby v Ježíšově jménu spolupracovaly jako jedna rodina a spolu s Bohem se 
podílely na změně života lidí, měst a národů. 
• Aby Boží spravedlnost měla vliv na podnikání a politiku a očistila celou společnost od 
prokletí korupce. 
• Aby radost Kristova království přecházela ve všech skupinách lidí na zemi v oslavy plné 
vděčné chvály. 
 
„ řekl Abrahamovi: ,A v tvém semeni budou 
požehnány všechny rodiny zem ě.‘“ 
— Skutky 3, 25 
 

 „Nyní jsem vyvolil a posvětil tento dům, aby v něm navěky zůstávalo mé jméno. Mé oči i mé 
srdce tam zůstanou navždy.“ — 2. Paralipomenon 7,16 NBK 
Příprava na posv ěcení nás samých jako jeho p říbytku: Zvi Ducha svatého, aby naplnil 
tebe, tvou rodinu i přátele. Zvi Krista, aby si uprostřed svého lidu učinil příbytek, aby tak jeho 
srdce plné nádherné lásky přetékalo z našich srdcí a aby byla jeho sláva rozšířena po celé 
zemi. 
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STRANA 10 

10-1-90 
Světový den modliteb 
letniční neděle, 11. května 
STRANA 11 

O letni ční neděli se modlete se svým spole čenstvím 
Tuto neděli vyhraďte části ranní bohoslužby ke společné modlitbě. 
Je spousta myšlenek, které každému pomohou, aby si uvědomil, že tento den se všichni 
modlíme s celým světem a za celý svět. Mezi osvědčené rady patří: 
• Oznamte, že se po celém světě scházejí miliony křesťanů a prosí o Kristovu slávu a 
proměnu všech národů. 
• Jako sbor společně přečtěte nahlas část „modlitby za svět“ (str. 12–14). 
• Sdílejte se o tom, jak se kdo modlil během uplynulých deseti dní. 
• Zvažte, zda neuspořádat společnou bohoslužbu s jinými sbory v okolí. 
 
Sejděte se po domech nebo na ve řejným místech 
Odpoledne a večer o letnicích se křesťané mnoha různých směrů na celém světě sejdou po 
domech, nebo kde je to vhodné, na stadionech, ve veřejných sálech či halách nebo na 
otevřených prostranstvích. Někde se sejde jen několik lidí, jinde půjde o velká setkání, ale 
všichni se budou modlit se stejnou vizí pokání a naděje. Jako o prvních letnicích – to bylo 
Kristovo požehnání viditelné v ulicích – budeme Boha otevřeně uctívat ve jménu Krista a 
modlit se za uzdravení a požehnání národů. Jakkoli je to jen možné, usilujeme o setkání na 
místech 
mimo zdi našich církevních budov.  
• Pomozte s organizací setkání ve vašem městě. Poraďte se se svým pastorem a jinými 
důvěryhodnými místními vedoucími. Na www.globaldayofprayer.com najdete jednoduché 
a osvědčené rady, jak zorganizovat setkání jakékoliv velikosti. 
• Ne vždy půjde o velká setkání. Mnoho lidí se schází ve skupinkách po domech nebo na 
veřejných místech ve svém okolí. Pokud není poblíž tebe plánováno žádné velké setkání, 
proč bys nemohl hostit jedno malé u vás doma? 
 
Modlete se jednohlasn ě: Modlitba za sv ět 
Následující modlitba byla připravena členy Mezinárodní modlitební rady. Byla přeložena do 
mnoha jazyků. Řada z těchto překladů je k dispozici na www.globaldayofprayer.com . Tato 
modlitba bude jednohlasně přečtena na každém setkání v rámci Světového dne modliteb. 

 
Modlitba za sv ět 
„...jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu…“ – Skutky 4,24 
 
Všemohoucí Bože – Ot če, Synu a Duchu svatý, 
společně s věřícími celého světa 
jsme se dnes sešli, abychom oslavovali tvé jméno. 
Ty jsi Stvořitel nebe a země. 
Není nikdo jako ty, svatý a spravedlivý ve všech svých cestách. 
Poddáváme se tvé autoritě Krále vesmíru. 
Modlíme se jedním hlasem, abys byl korunován v našich srdcích 
a aby ti byla před celým světem vzdána čest. 
 
Shromáždění: Pane Bože, jen ty jsi hoden naší chvály a uctívání.  
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Otče nebeský, 
děkujeme ti, že tolik miluješ svět. 
Dal jsi svého Syna, Ježíše Krista, 
aby zemřel na kříži za naše hříchy, 
aby nás smířil s tebou. 
Jsme vděční, že tě můžeme nazývat svým Otcem a sebe tvými dětmi. 
Nic nás nemůže oddělit od tvé lásky. 
 
Shromáždění: Děkujeme ti, Ot če, že jsi nás p řijal do své rodiny pro Ježíše Krista, 
našeho Spasitele. 
 
Pane Ježíši Kriste, 
jen ty jsi hoden otevřít svitek dějin, 
protože jsi byl zabit a svou krví jsi nás vykoupil pro Otce. 
Vyznáváme, že jsi hlavou církve 
a Pánem nebe a země. 
Kéž se lidé všech kmenů a jazyků stanou tvými následovníky, 
aby tvé požehnání přineslo proměnu do všech národů. 
Ať je v každé zemi světa upevněno tvé království, 
aby vlády vládly podle spravedlnosti a práva. 
A kéž jé tvé jméno vyvýšeno od východu slunce až do jeho západu. 
 
Shromáždění: Ježíši Kriste, ty jsi Spasitel sv ěta a Pán všech. 
STRANA 13 
Otče milosrdenství a milosti, 
uznáváme, že jsme zhřešili 
a náš svět propadl moci hříchu. 
Naše srdce jsou zarmoucena nespravedlností, nenávistí a násilím. 
Jsme zahanbeni útlakem, rasismem a proléváním krve v naší zemi. 
Litujeme životů, které byly ztraceny vraždami, válkou a terorismem. 
Naše domovy jsou rozbité a naše sbory jsou rozdělené vzpourou a pýchou. 
Naše životy jsou pošpiněné sobectvím, chamtivostí, modlářstvím a sexuálními hříchy. 
Zarmoutili jsme tvé srdce a dělali jsme ostudu tvému jménu. 
Smiluj se nad námi, celým srdcem činíme pokání. 
 
Shromáždění: Bože milosrdenství, odpus ť nám naše h říchy. Vylej svou milost a uzdrav 
naši zemi . 
 
Duchu živého Boha, 
bez tebe nemůžeme udělat nic. 
Proměň svou církev do podoby Ježíše Krista. 
Uvolni svou moc, aby přinesla uzdravení nemocným, 
svobodu utlačeným a útěchu truchlícím. 
Vylej svou lásku do našich srdcí a naplň nás soucitem, 
abychom reagovali na volání lidí bez domova a hladových, 
abychom obklopili sirotky, vdovy a staré lidi tvou péčí. 
Dej nám moudrost a vhled do složitých problémů, kterým dnes čelíme. 
Pomoz nám využívat zdroje, které tato země dává, pro dobro všech. 
 
Shromáždění: Duchu svatý, pot řebujeme tvou út ěchu a tvé vedení. Prom ěň naše srdce. 
 
Pane Ježíši Kriste, 
ty jsi byl mrtvý, ale nyní jsi vzkříšený 
a Otec ti dal jméno nad každé jméno, 
proto porazíš všechny mocnosti zla. 
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Strhni pevnosti a myšlenkové systémy, které se staví proti poznání Boha. 
Odstraň závoj temnoty, který přikrývá národy. 
Potlač zlo, které prosazuje násilí a smrt. 
Přines vysvobození z duchovního útlaku. 
Zlom moc otroctví, násilnictví a nemoci. 
Naplň nás odvahou kázat tvé slovo 
a věrně se přimlouvat za ztracené. 
 
Shromáždění: Všemohoucí Bože, vysvobo ď nás od zlého. 
 
Slavný Králi, 
přijď a dokonči své dílo v našich městech a národech. 
Jednohlasně pozvedáme své hlasy spolu s věřícími z Afriky, Asie, 
z Blízkého východu a z Evropy, ze Severní i Jižní Ameriky, 
z Austrálie a ostrovů Tichého oceánu — společně voláme: 
 
Shromáždění: Pozvedn ěte, brány, svá pr ůčelí! již vzh ůru, vrata odv ěká, ať vejde slavný 
Král! 
 
Tvé skutky se množí po celé zemi, 
máš hojné požehnání pro všechny národy, 
proto tě budou hledat a ptát se: „Kdo je ten slavný Král?“ 
Společně odpovíme: 
 
Shromáždění: Hospodin, udatný a silný! Požehnaný, jenž p řichází v Hospodinov ě 
jménu! 
 
Přijď a naplň zemi svou slávou, jako vody pokrývají moře. 
Duch i Nevěsta praví: 
 
Shromáždění: Amen! P řijď, Pane Ježíši! 
 

Devadesát dní požehnání 

12. května – 9. srpna 10-1-90 
 
Stát se Kristovým požehnáním 
Světový den modliteb se může stát přelomovou událostí. Ti, kteří se spolu modlí, se mohou 
stát těmi, kdo spolu slouží, a tak do svého okolí přinášejí praktické, proměňující požehnání. 
Chcete-li pomoc pro své sny a plány, jak byste se mohli stát součástí odpovědi na své 
modlitby, podívejte se na „90 dní požehnání“ na www.globaldayofprayer.com . 
 
Pokračujte v modlitbách! 
Na www.globaldayofprayer.com najdete tři kvalitní statě, které vám pomohou v růstu a 
prohlubování společných modliteb během těchto 90 dnů (nebo i před nimi): 
• Průvodce 90-ti denními modlitbami. Průvodce každodenními modlitbami vedoucími k 
proměňujícímu požehnání. 
• Hledejte jeho tvá ř. Naučte se vydat sami sebe Bohu v každodenní hodinové modlitbě. 
• Nepřetržitá modlitební stráž. Mnoho křesťanů různými způsoby usiluje o nepřetržitou 
modlitební stráž. 
 
Světový den modliteb je naplánován až do roku 2010 
Sledujte www.globaldayofprayer.com , kde později najdete informace ohledně dalších 
Světových dnů modliteb plánovaných na letniční neděle 31. května 2009 a 23. května 2010 . 


