
Modlitební téma: prosinec 2013

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit 

a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho 

smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za 

přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové 

smýšlení, jako v Kristu Ježíši:  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám 

sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 

se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše 

a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - 

na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: 

Ježíš Kristus jest Pán.

Filipským 2:1-11

Aby před Jeho jménem pokleklo každé koleno

Zamyšlení 

S příchodem Vánoc a oslavou Ježíšova příchodu je dobré si připomenout, že slavíme také začátek nové 
zkušenosti a  příležitosti pro náš život. Ovšem to není vše. Je to také příležitost, žít tak, že Jeho přítomnost 
prostupuje vším, co děláme. Je to možnost znát Ježíše Krista jako našeho Pána a Spasitele. Ježíš přišel, aby 
nám byl příkladem a aby nám ukázal, jak máme přistupovat ke svému životu a svou smrtí na kříži se stal našim 
Vykupitelem. Díky tomu máme dnes možnost žít v odpuštění a mít naději a životní směr. 

 

“Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."

Matouš 1:21

Není jiné jméno, než toto jméno
a žádné jiné jméno jej nemůže nahradit.

Není jiné jméno než Ježíš,
pro lidi jako jsme ty a já.

Protože žádné jiné jméno nepřináší odpuštění,
a nepřináší vysvobození.

Není jiné jméno, než Ježíš,
ani pro mne, ani pro tebe.

Text přeložen z písně od Johna Gowanse



Řekněte, existuje jméno, podle kterého máme žít?

Modlitba
Pane Ježíši, často máme problémy žít tak, aby náš život měl smysl a abychom cítili, že to, co děláme je 
správné a dobré. Bojíme se výzev, které k nám přicházejí. Nechápeme, proč se v dnešním světě dějí špatné 
věci a bojíme se o své děti. Chceme radost, uzdravení a mír. Chceme se osvobodit od věcí, které nás špatným 
způsobem svazují. Tvoje slovo, Pane, říká, že to všechno nalezneme v tobě. Ve tvém jménu 
a skrze tebe najdeme vše, co potřebujeme. 
Ježíši, prosíme tě, pomoz nám žít ve tvém jménu a skrze tebe.
Pane, požehnej nám ve tvém svatém jménu. Amen.

Řekněte, existuje jméno pro smysl?

Modlitba

Pane Ježíši, jak se blížíme k oslavě tvého narození, pomoz nám pochopit smysl, který přinášíš do našeho 
života a hledat tvůj plán pro náš život. Pomoz nám moudře vést ty, kteří hledají pomoc a směr. Pomoz nám žít 
tak, aby byl zřejmý tvůj vliv na naše postoje, naše rozhodnutí a naši schopnost milovat. Pomoz nám při 
modlitbách za tento nemocný svět nikdy neztratit naději a vždy pomáhat těm, kteří to potřebují. Amen. 

Řekněte, existuje jméno pro odpuštění?

Modlitba

Pane Ježíši, když se podíváme na dnešní svět vidíme extrémy. Vidíme krásu v protikladu s ohavností lidských 
hříchů a jejich důsledky. Prosíme tě, aby se tvá krása promítala do našeho života. Pomoz nám žít jako lidé, 
kterým jsi odpustil a kteří jsou také připraveni odpustit. Ať si uvědomujeme, že bez tvého odpuštění by byl náš 
život v mnoha ohledech tak omezený. Pane Ježíši, přišel jsi na tento svět jako dítě, abys nám přinesl mír a 
důvěru, abys posílil naši víru a učil nás lásce. A když se podíváme na vše špatné kolem nás zjistíme, že vše, co 
jsi nám svým příchodem umožnil potřebujeme i dnes. Pane Ježíši, ať jsou 
v nás tvá láska, pokoj a odpuštění obnoveny a ať tví lidé po celém světě vyjadřují skrze svou víru lásku 
a pokoj, protože ty jsi milostivý a odpustil jsi nám. Amen. 

Pro mne ani pro tebe neexistuje jiné jméno než JEŽÍŠ.

Modlitba

Pane Ježíši, v tomto vánočním čase slavíme tvůj příchod na zemi. Pomoz nám vidět, jak tvoje přítomnost 
ovlivňuje náš život. Prosíme, obnov nás svou přítomností. Ať v našich srdcích zpíváme s anděly 
a modlíme se: 

„Slávu Tobě na nebesích,

pokoj na Zemi a dobrou vůli lidem....“

Amen.


