1. Modlitba Páně – vzorový modlitební program (Mt 6:9-13; L 11:2-4)
Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého,
neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
2. Chvála za zjevení moci Božího království maličkým (Mt 11:25-27; L 10:17-22)
Vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země,
že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.
Ano, Otče, protože tak se ti zalíbilo.
3. Děkování za vyslyšení modliteb (J 11:41-43)
Otče, děkuji ti, že jsi mne vyslyšel. Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš.
4. Modlitba vylévání srdce a předání všech hořkých a bolavých zkušeností
(1P 2:19-23; srov.: Ř 12:17-21)
Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše
tomu, jenž soudí spravedlivě. (1P 2:23)
5. Modlitba za oslavení Otcova jména (J 12:23-32)
Otče, oslav své jméno!
6. Ježíšova velekněžská modlitba (J 17:1-26)







za poznání a oslavení Otcova a Ježíšova jména
za zachování věřících od zlého v Božím jménu
za posvěcení v pravdě Božího slova
za poznání, že Otec miluje nás, jako miluje Krista
za poznání a vidění Boží slávy a našeho postavení v Kristu
za dokonalou jednotu Božího lidu v posvěcení, pravdě, poznání Boží
slávy a lásce
 za uvěření světa v Krista

Otče, … oslav svého Syna…
Za ně prosím … za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji - a v nich jsem oslaven…
Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako
jsme jedno my…
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého…
Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda…
Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne;
aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli
jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty.
Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v
nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že
jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne.
Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli
mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa.
Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I tito poznali, že ty jsi
mne poslal.
Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval,
byla v nich, i já abych byl v nich.
7. Modlitba vydání se do vůle Boží (Mt 26:36-45; Mk 14:32-41; L 22:39-46;
Žd 5:7-8)
Můj Otče, … staň se tvá vůle. (Mt 26:42)
Abba, Otče, tobě je všechno možné, … ale ne, co chci já, ale co ty. (Mk 14:36)
8. Modlitba odpuštění (L 23:34)
Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.
9. Modlitba Kristova odmítnutí pro naše přijetí (Mt 27:46; Mk 15:34; Ž 22:2)
Ježíš se na kříži s námi ztotožnil, vzal na sebe naše hříchy a dokonce se stal
ztělesněným hříchem (viz 2K 5:21; Iz 53:10-12). Proto ho na kříži Bůh opustil, což
bylo tím největším Kristovým utrpením. Kristus byl opuštěn a odmítnut na kříži
Bohem, abychom my mohli být přijati za syny a dcery. Proto se místo Kristovy
vykupitelské modlitby: Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil? modleme:
Otče pro Ježíšovu oběť na kříži mi říkáš: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě
nezřeknu. (Žd 13:5 ČEP)
10.Modlitba odevzdání v životě i smrti (L 23:46)
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
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