Modlitební téma: Vláda

Prayer Theme: Government

“Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je
jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země.”
(2 Samuelova 23:3-4)
The God of Israel spoke. The Rock of Israel said to me: The one who rules righteously, who rules in the fear of God, is
like the light of morning at sunrise, like a morning without clouds, like the gleaming of the sun on new grass after
rain."
(2 Samuel 23:3–4)

U české populace je individuální zaměření na
veřejnou a politickou sféru poměrně vzácné.
Centrum výzkumu veřejného mínění zveřejnilo, že
“řádná informovanost o událostech země a jinde ve
světě” je dnes již méně důležitá, než tomu bylo v
roce 1990. Důvod je jednoznačný. Politická situace
je nyní stabilizována a lidé nekladou takový důraz
na to, aby se informovali o současných událostech,
jako tomu bylo v období zmatku a změn.

Individual orientation to the public and political sphere is
rather rare in the Czech population. The Centre for Public
Opinion Research Survey reported that “to be well
informed about events in my country and elsewhere” is
less important today than in 1990. The reason is obvious.
The political situation is now stabilized and people do
not find it as important to be informed about current
events as they did during periods of turmoil or change.

Lidé z České Republiky mohou být hrdí
na stabilní vládu, kterou mají od
Sametové revoluce. Dnes je to
parlamentní demokracie, jejíž nej-silnější
strana volí svého představitele,
premiéra. Také prezident je volen
většinou v parlamentu.

The people of Czech Republic have
every right to be proud of the stable
government they have had since the
revolution. Today, there is a
parliamentary democracy whose
majority party chooses a leader, the
Prime Minister. There is also a
president, voted into power by
Parliament.

Modlitby / Prayers


Králi slávy, s díkčiněním a prosebnou modlitbou přicházím před Tvůj trůn za vládu České republiky a města Plzně, aby lidé mohli
žít tiché a klidné životy. Modlím se, abys vyzdvihl vládní představitele, kteří mají z bázeň před Bohem a následují jej. Ukaž všem
vládním představitelům, co je dobré a co od nich žádáš. Pane, dej jim sílu vládnout moudře a pravdivě. Modlíme se za moudrost
a schopnost našich vládních představitelů. Ať vláda podporuje svobodu. (1Timoteovi 2:1-3) King of Glory, with thanksgiving and
intercessory prayer I come before Your throne for the government of Czech Republic and the city of Plzeň that the people may live
peaceful and quiet lives. I pray that You will raise up government leaders that learn to fear and follow God. Show all government
officials what is good and what You require from them. Lord, equip them to lead wisely and with Your truth. We pray for wisdom
and competence in the leaders. May the government uphold freedom. (1 Timothy 2:1-3)



Ježíši, náš nejvěrnější vládce světa, spravedlnost a právo jsou pilířem Tvého trůnu; před tebou jde milosrdenství a věrnost. Působ
v srdci představitelů města, aby svou práci dělali poctivě a aby milovali milosrdenství. Kéž jsou zřídlem spravedlnosti. Ať jsou
ochraňována lidská práva. Ať vláda jedná čestně a spravedlivě. Ať vedení města s lidmi jedná tak s úctou a férově, jako to děláš
Ty. (Žalmy 89:14,15) Jesus, our Righteous Ruler of the Universe, righteousness and justice are the foundation of Your throne;
mercy and truth go before Your face. Work in the hearts of the government leaders in Plzeň to work justly and to love mercy.
May the leaders be a fountain of justice. May human rights be protected. Let the government deal honestly and with fairness
showing compassion on the people as You did. (Psalm 89:14,15)



Synu Boha nejvyššího, modlím se, aby vládní představitelé Plzně poznali Ježíše Krista jako nejlepší příklad toho, jak vést. Kéž
vedou s postojem služebníků a starají se o to, co je v nejlepším zájmu lidí, a ne jen o své vlastní zájmy nebo o svůj vlastní
prospěch. Odejmi z jejich srdcí chamtivost a ochraňuj je před korupcí a před braním úplatků. Zbav naše představitele zlých a
špatných rádců. (Lukáš 22:26, 2 Petr 3:17) Servant of the Most High God, I pray that the leaders of the government of Plzeň will
come to see Jesus as the best example of how to lead. May they lead as servants with the best interest of the people at heart,
providing for the needs of all the people, not self-interest or personal gain. Take greed from their hearts and protect them from
corruption and from taking bribes. Remove the wicked counselors from the presence of the government leaders. (Luke 22:26, 2
Peter 3:17)



Ježíši, Dokonalý Soudce všech živých a mrtvých, modlím se za představitele našeho města, aby ohledně morálky čerpali z Bible.
Ať není žádný rozpor mezi jejich veřejnými a osobními životy. Prosím sešli svého Svatého Ducha do vládních budov a na místa,
kde se shromažďují vůdčí představitelé, kde se tvoří zákony a kde se dělají rozhodnutí, usvědčuj je ze hříchu a nastol pravdu a
spravedlnost. Ať stojí pevně za morálkou a proti všemu, co poškozuje jednotlivce a rodiny, jako pornografie, prostituce, obchod s
lidmi a homosexualita. Jesus, Perfect Judge of the Living and the Dead, I pray that leaders may be drawn to the morals of the
Bible. May government leaders exhibit integrity in both their public and personal lives. Please send Your Holy Spirit into the
government buildings and places where the rulers gather, pass laws and make decisions, to convict of sin where necessary and to
establish them in truth and righteousness. May they stand strong for morality and against things in society that are hurtful to
individuals and families, such as pornography, prostitution, human trafficking, homosexuality.



Ježíši, můj štíte a obhájče, modlím se za ty, kteří poskytují ochranu obyvatelům města Plzně. Daruj jim odvahu a ochraňuj je před
vším zlým. Dej jim moudrost a dodej jim sílu, aby splnili svoje povinnosti jako policisté nebo hasiči. Kéž jsou obyvatelé Plzně
ochráněni před zločinem. Kéž se ti, kdo nás chrání ničeho neobávají, ale ať si zvolí bázeň před Tebou. Pane, ty se “vojensky
kladeš” kolem těch, kdo žijí v Tvé bázni a vysvobodíš je. (Žalmy 33:18-22, Žalmy 34:7-10) Jesus, My Shield and Defender, I pray for
those who provide protection for the citizens of Plzeň. Grant them courage and protect them from those who choose to do evil.
Grant them wisdom and grace as they exercise their duties as police officers or fire fighters. May the citizens be protected from
crime. May they not have cause to fear anything, but choose to fear You. Lord, You encamp around those who fear You and
deliver them. (Psalm 33:18-22, Psalm 34:7-10)



Králi králů, v minulosti byli obyvatelé Plzně požádáni, aby dali svoji důvěru vůdcům a vládcům, kteří ji buď zneužili nebo
zklamali. Kéž lidé přijmou svou zodpovědnost být poslušnými občany, kteří si zodpovědně volí své politické představitele. Pomoz
jim pochopit, že tím jediným, kterému lze stoprocentně důvěřovat, jsi Ty. Děkujeme Ti za pokoj v Plzni. Chválíme Tě, Bože, že
obyvatelé Plzně Tě mohou uctívat svobodně a beze strachu. Tvůj pokoj převyšuje naše chápání, kéž jsou lidská srdce změněna,
kéž si lidé vyvolí poslušnost Tobě, aby s nimi Tvůj pokoj přebýval a mohli zakusit pokoj s Bohem. (1 Timoteovi 6:15, Římanům 5:1)
King of Kings, in the past, the people of Plzeň were asked to put their confidence in rulers who abused or at least disappointed
them. May the people accept their responsibilities to be obedient citizens, electing trustworthy government officials. Help them
to realize that the only one in whom they can have complete confidence is You. Thank you for peace in the city of Plzeň. We
praise God that the citizens of Plzeň are free to worship God without fear. Your peace passes my understanding, but may the
people’s hearts be changed, may they be obedient to You so that your peace will continue to dwell with them and they may
experience peace with God. (1 Timothy 6:15, Romans 5:1)

