
Modlitební nástroj: Jak spravovat modlitební místnost 24-7  

Všichni se modlí 

Modlitební nástroj:  

Jak spravovat modlitební místnost 

24-7  

 
Co?  
Tento modlitební nástroj ti pomůže zahájit ve tvé komunitě modlitby 24-7.  

 

Proč?  
„Ruce spjaté v modlitbě znamenají začátek povstání proti neřádu světa.“ Karl Barth 

 

Biblické odkazy: 

„Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, 

kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví 

Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi.“ Izaiáš 62,6-7 

 

„Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ Matouš 18,20 

 

„Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho 
sourozenci.“ Skutky 1,14 
 

 
 

Stručný úvod k Modlitbám 24-7 

 

Křesťané se bez ustání modlí již dva tisíce let – církev vznikla v modlitební místnosti v Jeruzalémě, kde 

první křesťané „svorně setrvávali v modlitbách” (Skutky 1,14).  

 

Od té doby se nejúžasnější úseky církevní historie vyznačovaly nepřetržitými modlitbami.   

 

Podíváme-li se na věc z biblického hlediska, nemělo by nás to překvapovat. Bůh vždy toužil 

po nepřetržitém společenství s námi. Vidíme to v zahradě Eden, kde se Bůh procházel s člověkem a 

měli spolu nenarušený vztah.  

 

Ačkoli tato úroveň blízkého společenství byla porušena lidskou sobeckou volbou, Bůh vždy hledal 

způsob, jak hloubku a jednotu trvalého vztahu obnovit.  
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Jsme právem fascinováni a inspirováni zápalem, který v prvotní církvi podnítil Duch svatý, ale nemělo 

by nás překvapovat, že jedním z hlavních znaků tohoto období bylo nově nalezené nadšení pro 

modlitbu. Pro ni nás Bůh stvořil – pro nejvyšší úroveň lidstva – neustálé vědomí jeho přítomnosti. 

 

V září 1999 se skupina mladých lidí v Chichesteru v Anglii inspirovala biblickým příběhem rané církve 

a jedinečnými obdobími probuzení v církevní historii – zvláště 100letým modlitebním hnutím 

Moravských bratří v 18. století. Uvědomili se, jak málo se sami modlí, a Duch svatý je volal k tomu, 

aby hledali Boží tvář. Rozhodli se tedy otevřít na jeden měsíc modlitební místnost, kde by modlitby 

probíhaly ve dne i v noci.  

 

Bůh začal úžasným a překvapivým způsobem jednat. Zrodilo se modlitební hnutí Modlitby 24-7  

a původní „modlitební setkání" pokračuje bez přestání dnem i nocí celé toto století na mnoha 

místech.  

 

 
 

Prakticky: Jak spravovat modlitební místnost 24-7  
 

Modlitební místnost 24-7 se může stát adrenalinovou injekcí modlitebnímu životu komunity. Je to 

úžasné místo, kde je možné se naučit novým způsobům modlitby, vidět církev, jak vyjadřuje své 

naděje, sny a potřeby a přimlouvat se za své město. 

 

Na webových stránkách Modlitby 24-7 najdeš vše, co potřebuješ k otevření modlitební místnosti ve 

své komunitě: modlitby24-7.cz  

 

 
 

Knihy pojednávající o modlitebních místnostech 24-7 

• Krvavý měsíc na obzoru – Pete Greig 

• Ušpiněná sláva – Pete Greig 

• Gatecrashing – Brian Heasley 

http://www.modlitby24-7.cz/

