
Modlitební téma: duben 2014

                                                                                                                                                             

V březnu se v New Yorku sešla na svém 58. setkání Komise pro postavení žen a po 10 dní se 
zabývala tématem “Výzvy a úspěchy při zavádění Cílů rozvoje pro tisíciletí”. Ekumenická skupina 
žen, jejímiž členkami jsou také salutistky, se setkávala každé ráno k ranním modlitbám na toto 
téma. Níže následuje část materiálů, které ženy k modlitbám využívaly.  

1. Téma dne: Společná odpověď

Čtení z Bible: Lukáš 18:1-8  
 
Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat:"V 
jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i 
vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: 'Zastaň se mne proti mému odpůrci.'Ale 
on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: 'I když se Boha nebojím a z lidí si nic 
nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude 
chodit a nakonec mě umoří.'" 

A Pán řekl: "Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná 
on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí 
prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až 
přijde?"

Hodnoty z tohoto čtení, na které se zaměřit: spravedlnost a vytrvalost.

Modlitba: 
Všemohoucí a věčný Bože, ať v nás tvá milost probudí lásku k lidem, kteří neměli takové 
štěstí a jsou chudí, trpí a žijí v žalostných podmínkách. Vzbuď v srdcích všech, kteří tě 
nazývají Otcem touhu po sociální spravedlnosti a po lásce, která je vyjádřena dobrými 
skutky a v pravdě. Dej nám Pane pokoj do našich dnů, do našich duší, našich rodin, 
naší země a pokoj mezi národy. Amen.

2. Téma dne: Cíl rozvoje pro tisíciletí č. 1: Vyhlazení extrémní chudoby a hladu

Čtení z Bible: 2. Královská 6: 24-30a 

(Varování – Následující text je šokujícím příběhem o zoufalství a lži!) 

„Po nějakém čase Ben-hadad, král aramejský, shromáždil celý svůj tábor, vytáhl a oblehl 
Samaří.  V Samaří nastal veliký hlad, neboť je dlouho obléhali, až byla oslí hlava za 



osmdesát šekelů stříbra a čtvrtka dížky holubího trusu za pět šekelů stříbra.  
Když izraelský král obcházel hradby, vykřikla na něho jedna žena: "Pomoz, králi, můj 
pane!"  Odpověděl: "Nepomůže-li ti Hospodin, jak bych ti mohl pomoci já? Něčím z 
humna nebo lisu?"  A král se jí zeptal: "Co je ti?" 
Odvětila: "Tato žena mi řekla: ›Dej sem svého syna a dnes jej sníme. Mého syna sníme 
zítra.‹ Tak jsme mého syna uvařily a snědly. Ale když jsem jí druhého dne řekla: ›Dej 
sem svého syna a sníme jej‹, ona svého syna ukryla." Když král uslyšel slova té ženy, 
roztrhl své roucho“. 

Na co se v tomto čtení zaměřit: na realitu zoufalství. 

Modlitba: Modlitba, když jsme zdrcení a zoufalí 

 “Volám k Hospodinu, úpím, 
volám k Hospodinu, prosím,
 před ním vylévám své lkání, 

o svém soužení mu vypovídám.

 Jsem na duchu skleslý,
ale ty znáš moji stezku! 

Na cestě, jíž kráčím, 
osidlo mi nastražili.

 Pohleď napravo a uzříš: 
není tu nikoho, 

kdo by se ke mně znal, 
nemám kam utéci, 

není tu, kdo by měl o mě péči.

 Úpím k tobě, Hospodine, pravím: 
Tys mé útočiště, 

tys můj podíl v zemi živých!

 Věnuj pozornost mému bědování, 
jsem zcela vyčerpán. 

Vysvoboď mě od pronásledovatelů, 
jsou zdatnější než já.
 Vyveď mě ze žaláře, 

abych vzdával chválu tvému jménu. 
Obstoupí mě spravedliví, 

ty se mě zastaneš“.

Žalm 142



3. Téma dne: Cíl rozvoje pro tisíciletí č. 7: Zajistit ekologickou udržitelnost 

Čtení z Bible: Job 12:7-10 

„Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, 
nebeského ptactva, ono ti to poví, 
poučí tě i křoviska země, 
mořské ryby vyprávět ti budou.
Kdo z nich všech by nevěděl, 
že ruka Hospodinova to učinila 
a že v jeho ruce je život všeho, co žije, 
duch každého lidského tvora“.

Téma k zamyšlení: pouč se ze stvoření.

Modlitba: 
Pane, náš Otče, svěřil jsi do naší péče Zemi a nabídl jsi nám, abychom se dělili o její 
bohatství. Dej nám odvahu tvrdě pracovat a udělat nezbytné oběti, abychom uskutečnili 
tvou vůli. Prosíme tě o to ve jménu Pána Ježíše. Amen.

4. Téma dne: Cíl rozvoje pro tisíciletí č. 8: Globální partnerství pro rozvoj 

Čtení z Bible: Zjevení Janovo 22:1-5 

„A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. 
Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce 
dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro 
všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho 
služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. 
Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán 
Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků”.

Témata k zamyšlení: naplnění proroctví, společné úsilí o mír, spravedlnost a rovnost. 

Modlitba: 
Svatý Duchu, ty můžeš změnit naše srdce a probudit v nás lásku. Změň prosím srdce 
těch, kteří usilují o válku, kteří chtějí jiným vzít svobodu či chléb. Dej sílu těm, kteří čelí 
útlaku. Oživ znovu v srdcích všech touhu po míru a spravedlnosti a odvahu je nastolit. 
Amen. 


