Modlitební desatero pomoci proti koronaviru
(www.JezisTeMaRad.cz)

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny modlitby jako příklad pro tvou inspiraci. Bůh
touží po tvých modlitbách ze srdce, ne z hlavy. Čím více a častěji se budeš modlit,
tím lépe ti to půjde a uvidíš, že půjde o úžasný zážitek, nikoliv o nudné opakování
slov. Zvláště, pokud se k tobě připojí další lidé .
1. Děkujme Bohu za Jeho otevřenou otcovskou náruč, že k Němu můžeme
přicházet. ("Pane Bože, děkuji, že k tobě mohu přicházet a poznávat Tě

osobně skrze Pána Ježíše Krista. Díky, že jsi milující Otec, který miluje mě,
mou rodinu i můj národ.")
2. Právě díky Boží blízkosti si uvědomme, co jsme (osobně i jako národ) v
minulosti všechno pokazili svou vlažností, či sobectvím. Pokud ti přijde na
srdce něco, co bys Bohu chtěl za sebe nebo za náš národ vyznat jako hřích,
udělej to. ("Prosím, odpusť mi/nám, všechny hříchy, kdy jsme si nevážili
Tebe, Tvé dobroty, žili sobecky a ubližovali mnohým.").
3. Vyvyšujme jméno Pána Ježíše nad naší zemí a prohlašujme, že je - i přes to
co vnímají naše smysly - plná Hospodinovy slávy. ("Pane Ježíši Kriste, vládni

nad naším národem jako náš Král a vyveď nás z pandemie, strachu a
trápení do požehnaného života s Tebou! Ve tvém jménu Ježíši vyhlašuji, že
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celá česká země je plná Hospodinovy slávy a že to nejlepší má náš národ
teprve před sebou.")
Děkujme Bohu za obětavé lidi v národě a žehnejme jim. ("Pane Ježíši, děkuji
Ti za všechny zdravotníky, vládce, policisty a lidi jakkoliv bojující proti
pandemii. Žehnej jim a jejich rodinám, ochraňuj je, dávej jim sílu a
moudrost a pomáhej jim dělat ta nejlepší rozhodnutí.")
Prosme cíleně v boji s koronavirem. ("Pane, žehnej všem výzkumníkům a
badatelům, aby rychle našli bezpečný lék a vakcíny proti viru. Dej, ať ten vir
zmutuje do neškodné podoby, a dopřej nám si vytvořit výbornou imunitu
proti němu. Uzdravuj a potěšuj infikované lidi, ukazuj jim, co mají dělat,
aby jim bylo lépe a nešířili vir dál.")
Modleme se za změnu postoje lidí k životu. ("Pane Bože, pomoz mnohým
změnit své postoje, abychom si jako národ zase začali opravdově vážit
života, ctili své rodiče a prarodiče, milovali děti, vážili si manželství a rodiny
– a naučili se zase žít spolu v Boží lásce.")
Nezapomínejme na ekonomickou stránku v národě. ("Pane Bože, zjevuj
vládě, ekonomům, manažerům i rodinám, jak nejlépe provést náš národ a
firmy touto dobou i po ekonomické stránce.")
Žehnejme potřebným. ("Pane Ježíše, prosím požehnej všem slabým,
osamoceným a potřebným - seniorům, dětem, samoživitelkám, lidem bez
příjmů, krachujícím podnikatelům a všem, co si zoufají a bojí se".)

9. Žehnejme druhým křesťanům, aby vnímali hlubokou sounáležitost jedni s
druhými ("Pane Bože, chci Ti poděkovat za Tvůj lid, požehnat každému

bratru a sestře v Kristu. Modlím se za sebe a ostatní co v tebe upřímně
věří, abychom věděli, že patříme k jedné Boží rodině a že je čas uzdravení
vztahů a spolupráce na Božím díle. Ať roste vzájemná láska mezi námi i
porozumění, že jsme jedním tělem.")
10. Modleme se za nevěřící, ať právě v této době poznají Boží lásku a pravdu v
Ježíši Kristu ("Pane Bože, modlím se za lidi, kteří Tě ještě neznají, aby právě

v této složité době slyšeli o Tvé lásce k nim a mohli svobodně a radostně
vejít do úzkého vztahu s Tebou.")

A tak jak na začátku, vždy je dobré skončit u díkuvzdání a chvály, On je toho

("Děkuji Ti, Pane Bože, za veškerou Tvou dobrotu a pomoc, i za to, že jsi
věrný a vyslýcháš mé prosby, jak jsi zaslíbil. Amen.")
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