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Vítejte v programu Deset dnů modliteb 2018! Jsme tak vděční, že i letošní rok můžeme zahájit modlitbami. Bůh  

v minulých letech vykonal mnoho zázraků. Duch svatý způsobil oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci 
a uzdravil mnohé vztahy. Opravdu, modlitba je místem, kde se rodí oživení.

Věříme, že váš život i životy těch, za které se modlíte, se změní, když se připojíte ke členům církve, kteří se modlí 
za vylití Ducha svatého, kterého Otec přislíbil dát těm, kdo o něj prosí.

Přečtěte si reakci těch, kteří se zúčastnili posledních Deseti dnů modliteb:
„Děkujeme! Naše shromáždění prožilo oživení a stali jsme se svědky velkého sjednocení tam, kde kdysi došlo k roz-

dělení. Viděli jsme Krista v nebeské svatyni a naší modlitbou je nadále zůstávat v něm. Jednota, jakou jsme dosud viděli, 
je výraznou odpovědí na naše modlitby. Následně pošlu další jednotlivé zkušenosti tak, jak je budeme prožívat.“ Shadreck 
Charumbira

„Děkuji za úžasný program. Byl jsem zvolen asistentem vedoucího modlitební skupiny v našem malém sboru. Celý pro-
gram jsme zahájili sobotou půstu a modliteb ještě před samotným počátkem Deseti dnů modliteb, které začaly ve středu. 
Měli jsme dobrou účast členů. Jako odpověď na naše modlitby zdejší misie přidělila našemu sboru kazatele. Stalo se tak 
po několika letech, kdy jsme žádného neměli. Prosím, modlete se za mne a za náš malý sbor!“ Gwen Pakua, Sarakolok  
Kimbe, Západní provincie Nové Británie, Papua Nová Guinea

„Náš sbor zařídil autobus, který každý večer vyzvedával členy sboru, kteří se chtěli zúčastnit Deseti dnů modliteb. 
Dotyčný řidič často přivážel členy na pravidelná nedělní a středeční večerní setkání a pak se vracel, aby je vyzvedával. 
Už během našeho prvního večera v rámci tohoto programu někdo řidiče pozval, aby na modlitebním setkání zůstal.  
A on skutečně zůstal! Když pozdě večer odešel domů, podělil se o svou zkušenost se snoubenkou a vyzval ji, aby se i ona 
zúčastnila dalšího setkání. Oba další den přišli a pak přicházeli každý večer. Na konci Deseti dnů modliteb hovořili  
s prvním starším sboru o svých plánech se brzy vzít a následovat Pána. Prosím, myslete na ně ve svých modlitbách.

Každé setkání z těchto deseti dnů bylo požehnáním. Postupovali jsme podle doporučení a každý večer jsme přidávali 
jednu položku. Četli jsme biblické úryvky z Kristova života od poslední večeře až po vzkříšení. Každé setkání bylo naplněno 
přítomností Ducha svatého. Byly večery, kdy se sešlo až čtyřicet lidí, přičemž dvacet z nich byli hosté z místní komunity. 
Cítili jsme Boží přítomnost a vím, že se v té době za nás mnozí lidé modlili. Kéž Bůh i nadále vylévá Ducha svatého na 
svou církev.“ Danny Moonie, Des Barras, St. Lucia

„Deset dnů modliteb bylo požehnáním. Zakoušeli jsme vylití Ducha svatého na našich řečnících, účastnících a na všech, 
kteří se dovolali na naši modlitební linku. Volající pocházeli z pěti různých států a byli součástí nejrůznějších denomi-
nací. Děkujeme Pánu Bohu za tuto službu k získání mnohých duší pro Boží království.“ Doris Johnsonová, Richmond  
ve Virginii, USA

„Jakou úžasnou zkušenost jsem zažil během Deseti dnů modliteb! Modlil jsem se, aby mi Pán zajistil prostředky na 
školu – neměl jsem tušení, odkud by mohly přijít. Sloužíme živému Bohu! Moje žádost byla vyslyšena již druhý den. Chci 
navždy chválit Pána za jeho věrnost, kterou svému lidu prokazuje.“ Beaulity Dube

Modlitební téma: Náš velekněz
Během Deseti dnů modliteb 2018 budeme zkoumat oděv starozákonního velekněze, abychom poznali, jaká 

ponaučení si z toho můžeme vzít pro svůj život.
V knize „Touha věků“ čteme: „Vše, co nosil kněz, muselo být neporušené a bez vady. Překrásná obřadní roucha 

představovala charakter velkého vzoru – Ježíše Krista. Nic jiného než dokonalost v oblečení, postoji, ve slovech i duchu 
není pro Boha přijatelné. On je svatý a jeho sláva a dokonalost musejí být odráženy i v pozemské službě. Jen dokonalost 
může správně reprezentovat posvátnost nebeské služby.“ (The Desire of Ages, s. 709)

Všechno, co kněz nosil a dělal, mělo za cíl zanechat na lidech určitý dojem: „Všechno, co souviselo s oblečením a vy- 
stupováním velekněze, mělo v pozorovateli vyvolat pocit Boží svatosti, posvátnosti jeho uctívání a čistoty, která je 
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požadována od těch, kdo přicházejí do jeho přítomnosti.“ (Patriarchs and Prophets, s. 351) Během těchto dnů mod-
liteb objevíme některé duchovní lekce znázorněné kněžským oblečením.

Návrhy k modlitebním chvílím

l Dbejte na to, aby modlitby byly krátké – jedna nebo dvě věty k jednomu tématu. Pak dejte možnost ostatním. 
Můžete se modlit, kolikrát budete chtít, podobně jako v běžném rozhovoru. 

l Nebojte se ticha, neboť všem poskytuje možnost naslouchat Duchu svatému.
l Zpívání společných písní pod vedením Ducha je rovněž obrovským požehnáním. Nepotřebujete k tomu  

klavír, zpěv bez hudebního doprovodu je také skvělý.
l Spíše než vyčerpat cenný čas pro modlitby tím, že se budeme bavit o tom, zač se modlit, je lepší se rovnou mod-

lit. Pak se i ostatní mohou modlit za vaše prosby a dovolávat se zaslíbení, která potřebujete.

Dovolávání se zaslíbení
Bůh nám dal ve svém Slově mnoho slibů. Naší výsadou je dovolávat se jich ve svých modlitbách. Všechna Boží 

přikázání a rady jsou zároveň zaslíbeními. Nikdy by od nás nežádal něco, co bychom nemohli v jeho síle vykonat.
Když se modlíme, je snadné se soustředit na své potřeby, obtíže a problémy, a přitom lkát a naříkat nad svou 

situací. To však není účelem modlitby. Modlitba má posílit naši víru. To je důvod, proč jsme vyzýváni, abychom se 
během svých modliteb dovolávali Božích zaslíbení. Pomohou nám, abychom přestali mít na zřeteli sebe a své slabosti 
a naopak svůj pohled zaměřili na Ježíše. Když na něj hledíme, měníme se k jeho obrazu.

„Každé zaslíbení v Božím slově je pro nás. Ve svých modlitbách předkládejte Boží přísliby a s vírou se jich do-
volávejte. Jeho Slovo je zárukou toho, že když ve víře žádáte, obdržíte všechna duchovní požehnání. Pokračujte  
v prosbách a dostanete tolik, že to bude hojně přesahovat to, oč jste žádali nebo nač jste mysleli.“ (In Heavenly Places, 
s. 71)

Jak se můžete dovolávat zaslíbení? Když se například budete modlit o pokoj, můžete se dovolávat textu u Jana 14,27 
a říci: „Pane, ty jsi ve svém slovu řekl: ‚Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. 
Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!‘ Dej mi, Pane, pokoj, který jsi mi slíbil zanechat.“ Děkujte Pánu, že vám svůj pokoj 
dává, i když to právě v tuto chvíli necítíte. 

Vytvořili jsme dokument „Zaslíbení, kterých se můžete v modlitbě dovolávat“ s různými typy zaslíbení. Když se pak 
budete modlit v soukromí nebo i na veřejnosti, vezměte si tato zaslíbení s sebou. 

Půst
Chtěli bychom vás povzbudit, abyste si během těchto deseti dnů udělali půst jako Daniel. Začít rok půstem a mod- 

litbou je úžasný způsob, jak své životy v následujícím roce zasvětit Bohu. Ellen Whiteová nám říká: „Nyní a až do konce 
času by měl Boží lid být více opravdový a bdělý, nespoléhat se na svou vlastní moudrost, ale na moudrost svého Vůdce. 
Měli by si určit dny pro půst a modlitby. Úplné odložení jídla není nutné, ale měli by jíst střídmě ta nejjednodušší jídla.“ 
(Counsels on Diet and Foods, s. 188–189)

O Danielovi víme, že jedl ovoce a zeleninu po deset dní. Také vás chceme stejným způsobem povzbudit, abyste si  
v těchto dnech vybrali jednoduchou stravu. Vynechejte cukr, průmyslově zpracované potraviny a slazené nápoje, což 
by nám mohlo obecně prospět. Zaprvé, konzumace jednoduchých jídel znamená především úsporu času potřebného 
k přípravě, který pak můžeme strávit s Pánem. Zadruhé, čím je naše strava prostší, tím snazší je pro žaludek její trávení 
a tím čistší bude i naše mysl. Všichni víme, že cukr otupuje náš čelní lalok, centrum našeho myšlení. Pokud chceme 
mít jasnější mysl pro naslouchání Božímu hlasu a toužíme se k němu přiblížit, měli bychom se ujistit, že nám v tom 
naše strava nebrání.

Ale půst není pouze o zřeknutí se jídla. Chceme vás povzbudit, abyste drželi půst také v oblasti hraní počítačových 
her, sledování televize, filmů, a dokonce i Facebooku či Youtube. Věci jako je Facebook či Youtube nemusejí být samy 
o sobě špatné, ale ubírají nám hodně času. Dejte stranou vše, co půjde, abyste měli dost času, který strávíte s Pánem. 

Půst není rychlý způsob, jak získat od Boha zázrak. Půst je o pokořování sebe sama, aby Bůh mohl pracovat v nás  
a skrze nás. „Pro určité věci jsou doporučovány půst a modlitba. V Boží ruce se stávají prostředkem k očištění srdce  
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a k podpoře vnímavé mysli. Získali jsme odpovědi na své modlitby, protože jsme pokořili své duše před Bohem.“ (Me-
dical Ministry, s. 283)

Pojďme se pokořit před Bohem a pojďme ho hledat celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou. Přibližme 
se k němu na modlitbě a v půstu a On se k nám také přiblíží.

Duch svatý
Určitě poproste Ducha svatého, aby vám ukázal, jak nebo za co se máte modlit ve svém osobním životě nebo v kon-

krétní situaci. Bible nám říká, že nevíme, zač se máme modlit, a že Duch svatý je tím, kdo se za nás přimlouvá. 
„Neměli bychom se modlit pouze v Kristově jménu, ale také pod vlivem Ducha svatého. To vysvětluje to, co je 

myšleno, když se říká, že Duch ‚se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním‘ (Ř 8,26). Na takovou modlitbu Bůh 
rád odpovídá. Když s vážností a naléhavostí vyřkneme modlitby ve jménu Pána Ježíše, pak nám Bůh dává záruku,  
že ‚může učinit víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit‘ (Ef 3,20).“ (Christ’s Object Lessons, s. 147)

Víra
Duch prorocký říká, že „modlitba a víra jsou schopny vykonat to, čeho není schopna jakákoliv moc na Zemi“ 

(Ministry of Healing, s. 509). Jsme také povzbuzováni k modlitbám a k víře, že nás Bůh slyší a na naše modlitby i od-
poví. 

„Kristus říká: ‚Proste, a bude vám dáno.‘ Kristus nám v těchto slovech dává pokyny, jak bychom se měli modlit.  
K nebeskému Otci bychom měli přijít s jednoduchostí dítěte a požádat jej o dar Ducha svatého. Ježíš znovu říká: 
‚Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít‘ (Mk 11,24). Když přijdete k Otci, vyznáváte 
před ním své hříchy a litujete jich, vyprázdníte svou duši od každého hříchu a nečistoty, pak je vaší výsadou vyzkoušet 
Hospodinova zaslíbení. …

Musíme věřit Božímu slovu, pro zkoušku charakteru je rozhodující to, zda rostete v nejsvětější víře. Můžete 
vyzkoušet Boha prostřednictvím jeho Slova. Nemusíte čekat na báječné emoce, než uvěříte, že vás Bůh slyšel, pocity 
totiž nejsou dobrým ukazatelem, protože emoce se mění podobně jako mraky. …

Zatímco jsme na zemi, můžeme obdržet pomoc z nebe. …
Boha jsem vyzkoušela snad tisíckrát. Budu dále chodit vírou a nezneuctím svého Spasitele nevěrou.“ (Review and 

Herald, 11. října 1892, 1., 3., 6. odstavec)
Je nám také řečeno, že „můžeme žádat o jakýkoliv dar, který Bůh slíbil; neboť máme věřit, že ho dostaneme, a chvá-

lit Boha, že jsme ho dostali“ (Education, s. 258). Udělejme si tedy zvyk z toho, že budeme Bohu již dopředu děkovat 
za to, co pro nás teprve udělá a jak v budoucnu odpoví na naše modlitby.

Modlete se za sedm lidí
Chceme vás povzbudit, abyste se během těchto deseti dnů modliteb zvláštním způsobem přimlouvali za sedm lidí, 

u kterých byste si přáli vidět „bohatší život“. Mohou to být příbuzní, přátelé, spolupracovníci, sousedé nebo třeba jen 
známí. Udělejte si čas a zeptejte se Boha, za koho byste se měli modlit. Poproste jej, aby vám na těchto lidech skutečně 
záleželo.

Pokud není uvedeno jinak, jsou citované biblické texty z Českého ekumenického překladu (ČEP).
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Noc modliteb –  
dobrovolné celonoční modlitební setkání desátého dne

Proč noc modliteb?

Zůstat vzhůru celou noc nebo část noci a modlit se není samo o sobě nic svatého. Nicméně je to často jediná doba, 
kdy lidé nejsou zaneprázdněni a kdy nespěchají. Věříme, že účelem není zůstat vzhůru celou noc, ale modlit se tak 
dlouho, dokud je to potřebné, dokud se nepomodlíte za vše, o čem si myslíte, že si Bůh přeje, abyste se za to modlili.

Navrhujeme, aby toto noční setkání vedlo několik lidí. Určitě si udělejte i přestávky. Jako vedoucí můžete vnímat 
atmosféru a rozpoznat, kdy bude potřebná přestávka a kdy bude vhodné přejít k další části modliteb. Navrhujeme, 
abyste si udělali desetiminutovou přestávku minimálně každých devadesát minut. Do modlitební chvíle můžete za-
komponovat také čtení biblických pasáží. Možná že se rozhodnete použít všechny níže uvedené body, nebo si vyberete 
jen některé z nich – v závislosti na tom, co je pro vaši skupinu nejlepší. Nebojte se změnit pořadí navrhovaných 
postupů.

Zde je navrhovaný program noci modliteb:

l Setkání začněte chválami. Chvalte Boha ve svých modlitbách a také písněmi. 
l Věnujte čas vyznávání a ujistěte se, že nic nebrání tomu, aby vás Bůh mohl vyslyšet. Dejte lidem prostor, aby mohli 

soukromě vyznat své hříchy, ale vyhraďte si čas i pro veřejná vyznání. Přítomné povzbuďte, aby soukromé hříchy 
vyznali soukromě a veřejně vyznali pouze veřejné hříchy. V Danielovi 9,1–19 čteme, jak se Daniel přimlouval za lid 
a veřejně vyznával hříchy Božího lidu. Povzbuďte lidi, aby veřejně vyznávali hříchy sboru či církve.

l Modlete se za potřeby těch, kteří se zúčastní modlitebního setkání. Tolik lidí je zraněných a potřebují, aby se za 
ně někdo modlil, nebo vědí o jiných, kteří tyto modlitby zoufale potřebují. Udělejte kruh, umístěte do středu židli  
a pozvěte ty, kteří chtějí, aby se za ně druzí modlili, aby si tam postupně sedli a vyjádřili své žádosti o modlitby. Pak 
se shromážděte kolem dotyčného člověka a dva nebo tři ať se pomodlí za jeho konkrétní potřeby a dovolávají se pro 
něj Božích zaslíbení. Budete překvapeni, kolika lidem je ubližováno a potřebují modlitby.

l Rozdělte modlitební skupinu na dvě části. Zajistěte, aby se ženy modlily v jedné místnosti a muži v jiné. Pro skupinu, 
kde budou ženy, ustanovte jako vedoucí ženu. Podobně postupujte u skupiny, kde se budou modlit muži. Mnohdy 
nelze osobní potřeby sdílet se všemi. Je jednodušší je sdílet s těmi, kteří jsou stejného pohlaví.

l Když se obě skupiny znovu sejdou, modlete se za seznam níže uvedených potřeb. Jedná se o návrhy modlitebních 
žádostí celosvětové církve. Nemusíte projít celý seznam. Můžete se například rozdělit do menších skupinek a každá 
z nich se bude přimlouvat za určitou část seznamu.

l Modlete se za sedm lidí, za které jste se modlili během posledních deseti dnů. 
l Vyberte si biblickou pasáž a modlete se v jejím duchu. 
l Toto modlitební setkání uzavřete dalšími chválami a díkůvzdáním. 

Seznam modlitebních potřeb

l Pane, dej, ať naše církev vyvýší Krista, jeho oběť na kříži i jeho druhý příchod. Dej, ať nám záleží na ztracených 
lidech.

l Prosíme, abys během nadcházejícího roku požehnal dosah celosvětové evangelizace. Modlíme se zejména za evan-
gelizační program Total Member Involvement v Japonsku, Zambii a na Filipínách.

l Modlíme se za duchovní oživení mezi mladými adventisty sedmého dne, kteří navštěvují veřejné vysoké školy  
a univerzity po celém světě. Ať se stanou živými Kristovými vyslanci.

l Pane, prosíme Tě, požehnej práci adventistické misie. Poskytni našim pracovníkům moudrost, když koordinují 
zakládání sborů po celém světě a hledají prostředky pro vyslání průkopníků Globální misie na bílá místa.
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l Požehnej věrným členům církve, kteří podporují práci v Božím díle, ať už jsou jejich dary velké nebo malé. Prosíme, 
inspiruj každého z nás, abychom byli ochotnými dárci a mohli obdržet požehnání vyplývající z věrného správ-
covství.

l Prosíme, požehnej úsilí oddělení adventistické kaplanské služby, neboť vysílá kaplany a další dobrovolníky, aby 
sloužili ve věznicích, nemocnicích, armádě a v dalších zařízeních. Tvým ztraceným dětem tak mohou přinést naději 
a duchovní uzdravení.

l Požehnej práci agentury Adventist Development and Relief Agency, neboť naplňuje potřeby chudých a opomíjených.
l Pane, prosíme Tě, posilni naši víru a veď nás k tomu, abychom více času trávili biblickým studiem a modlitbami. 

Dovol nám chodit s Tebou denně jako Enoch.
l Prosíme, obrať naše srdce k věčným hodnotám a odvrať nás od věcí tohoto světa, které nás rozptylují. Ochraňuj nás 

před světskými vlivy, které ohrožují naši každodenní duchovní zkušenost.
l Otče, nechť se v našem životě a v církvi projeví tvoje vůle místo naší. Učiň nás pokornými, učenlivými a ochotnými 

přijímat tvé plány.
l Prosíme, veď každého z nás, abychom ukřižovali sami sebe a žili z Ježíšovy síly. Zvláštním způsobem Tě prosíme, 

abys vedl naše mladé lidi, aby zasvětili životy tvé službě.
l Pane, prosíme, povolej zbožné a pokorné církevní vůdce, v jejichž slovech i činech se projeví Kristův charakter. 

Ukaž nám také, jak tyto vůdce podpořit modlitbami, povzbuzováním a ochotnou spoluprací. Kéž tvoje církev věrně 
a plně hlásá poselství tří andělů ze 14. kapitoly Zjevení. Dej nám moudrost, aby středem těchto poselství byla Kris-
tova spravedlnost. 

l Prosíme, požehnej naše úsilí při zakládání „center vlivu“ ve velkých městech. Otevři nám oči, abychom viděli 
skutečné potřeby každého města. Obdař nás také kreativitou, abychom uměli tyto potřeby naplnit. Ukaž nám, jak 
můžeme láskyplně vést druhé ke tvému Slovu.

l Pane, prosíme Tě o oživení a reformu v našich vlastních životech, v rodinách, sborech i místních komunitách. Začni 
tím, že změníš naše srdce, aby Tvá milost mohla skrze nás proudit na druhé.

l Pane, prosíme Tě, inspiruj adventisty sedmého dne po celém světě, aby se modlili jako nikdy dříve. Společně Tě  
prosíme o poslední déšť Ducha svatého. Žádáme Tě o naplnění zaslíbení z 2. kapitoly Joela, 6. kapitoly Ozeáše a 2. ka- 
pitoly Skutků apoštolů.

l Prosíme Tě, ochraňuj naše mladé lidi před světskými pokušeními. Obrať jejich zrak k Ježíši Kristu a pomoz jim 
věnovat každodenní čas modlitbě a studiu Bible.

l Otče, prosíme Tě, nauč nás, jak sdílet Chléb života s ostatními. Když jsme slabí, dej nám svou sílu. Když se bojíme, 
dej nám svou odvahu.

l Modlíme se za to, abychom se opětovně zaměřili na studium Daniela, Zjevení a dalších proroctví. Prosíme, dej 
členům církve pevnou naději do budoucnosti a jasné pochopení sporu mezi Kristem a satanem.

l Pane, nauč nás studovat tvé slovo každý den. Inspiruj další členy církve k tomu, aby se stali součástí iniciativy „Věřte 
jeho prorokům“ společným čtením Bible a knih ducha prorockého v rámci světové církve.

l Pomoz každému z nás docenit a hledat inspirovanou moudrost, jež byla naší církvi darována ve spisech ducha  
prorockého. Nechť nás tyto rady vedou k hlubšímu studiu Bible.

l Pane, ukaž nám, jak můžeme své životy úplně podrobit Tobě. Učiň nás jedno v Kristu. Sjednoť nás při hlásání  
po-sledního hlasitého volání světu.

l Pane, požehnal jsi naši církvi obrovským pochopením biblické pravdy. Kéž bychom se s ní pokorně a radostně 
podělili se světem kolem nás.

l Otče, prosíme Tě, požehnej úsilí malých skupin a sborů, které se scházejí v domácnostech po celém světě. Prosíme 
Tě, povzbuď všechny věrné členy, aby se stali svědky Ježíše Krista a jeho úžasného charakteru v sousedství svých 
domovů.
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l Pane, nauč nás, jak hlásat základy naší víry jasným, tvořivým a biblicky věrohodným způsobem. Nechť je Ježíšova 
láska jádrem všeho, čemu věříme.

l Prosíme, nechť naše rodiny zjevují tvou lásku ve svých domovech i společnosti. Prosíme Tě, abys přinesl do našich 
domovů harmonii, uzdravoval narušené vztahy, chránil zranitelné jedince před zneužíváním a projevil svou posvě-
cující moc ve zdánlivě beznadějných situacích.

l Pane, modlíme se za tisíce průkopníků Globální misie, kteří zakládají sbory na bílých místech. Mnozí z nich pracují 
osamoceně nebo v náročných podmínkách, proto se modlíme za jejich bezpečí, moudrost a úspěch.

l Požehnej také úsilí těch, jež realizují projekt Adventist Professionals‘ Network. Poskytni jim božské příležitosti 
získávat učedníky mezi odbornou elitou ve světových městských oblastech.

l Žádáme Tě o zvláštní ochranu pro ty členy církve, kteří čelí každodennímu obtěžování či ohrožování svobody kvůli 
svému náboženskému vyznání. Modlíme se, abys jim dal moudrost a odvahu. Nechť jsme také inspirováni k tomu, 
abychom ve světě, který Tě nezná, žili jako tvoji svědkové.

l Nechť všichni adventisté sedmého dne po celém světě jsou osloveni vizí Total Member Involvement o zapojení 
všech členů. Nechť každý z nás se stane aktivním v osobním svědectví, při vytváření malých skupin nebo ve veřejné 
evangelizaci.

l Prosíme, pošli svého Ducha svatého, aby připravil srdce posluchačů Adventist World Radio, zejména ve velkých 
městských oblastech na celém světě. Nechť jsou členové církve věrnými v získávání učedníků mezi těmi, kdo Tě 
hledají.

l Požehnej spolupráci mezi naší církevní organizací a podpůrnými institucemi při úžasné evangelizační práci. Kéž 
tvoji služebníci spolupracují naplněni láskou k Tobě i vůči sobě navzájem.

l Pane, prosíme Tě, ukaž nám, jak rozšířit více literatury obsahující tvou pravdu v tištěné i elektronické podobě  
v oblastech, kde žijeme. Povolej kolportéry, dobrovolníky z řad studentů, autory, odborníky na média a finanční 
podporovatele k šíření slov naděje a života.

l Modlíme se za větší rozšíření Průvodců studiem Bible, brožur a knih, jako je například Cesta ke Kristu. Nechť tyto 
materiály zasejí semeno pravdy do lidských srdcí a povedou tyto jedince ke studiu Božího slova.

l Nechť se členové sborů, kazatelé a vedoucí na celém světě denně sytí Božím slovem. Nechť Tě také denně hledáme 
v osobních modlitbách. Připomínej nám, že bez Tebe nemůžeme nic učinit.

l Pane, ať jsme tvými poslušnými následovníky v každé oblasti našeho života. Když potřebujeme udělat další krok  
v poslušnosti, ukaž nám, co máme udělat. Naplň naše životy svou mocí.

l Prosíme Tě, způsob oživení v naší sobotní škole na celém světě. Veď členy sborů i hosty k tomu, aby zakusili životní 
změnu ve společenství, misii, studiu Bible a pomoci místní komunitě.

l Prosíme Tě, posilni nejrůznější možnosti, jak sloužit místním komunitám prostřednictvím sborů a jejich aktivit – 
služby žen, služby mužů, sobotní školy, osobní služby, Pathfinderu atd. Ukaž nám, jak být užitečnými pro ostatní.

l Pane, prosíme Tě, abys v posledních dnech obnovil původní zbožnost. Kéž bychom stáli za pravdou, i kdyby padala 
nebesa.

l Prosíme Tě, požehnej těm, kteří pracují prostřednictvím adventistických médií, včetně těch, co využívají sociální 
prostředky. Pomoz nám v úsilí být v tom co nejlepší, abychom věčným evangeliem mohli oslovit i lidi ve 21. sto-
letí.

l Když uvažujeme o světě, který jsi stvořil, dávej nám stále pocit vděčnosti a obdivu. Nechť věrně ctíme biblickou 
pravdu o stvoření a naše mladé lidi dokážeme učit, aby v přírodě vnímali tvou moc a lásku.

l Pane, nauč nás následovat Kristův nesobecký příklad, abychom při setkávání se s lidmi uměli vnímat jejich potřeby. 
Vyzbroj nás ke službě jako zdravotní misionáře, dobrovolníky pro místní komunity a přátele potřebných lidí.

l Ukaž nám, jak naplnit praktické i duchovní potřeby uprchlíků. Nechť je naše církev známá svou láskou ke všem 
lidem, bez ohledu na to, kdo jsou a odkud pocházejí.
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l Zvláště se přimlouváme za uprchlíky ze zemí, které jsou pro evangelium uzavřeny. Když naplníme jejich potřeby 
a povedeme je k tomu, aby poznali Tebe, prosíme, otevři dveře, aby se mohli vrátit do svých domovů a podělit se  
o Boží lásku s ostatními.

l Otče, prosíme Tě, ukaž nám naléhavost naší práce pro Tebe. Dej, ať denně žijeme nadějí, že Ježíš již brzy přijde, aby 
dal všechny věci do pořádku.

l Pane, požehnej práci adventistických učitelů na všech úrovních po celém světě. Posilni naše učitele, rodiče, vedoucí 
mládeže a učitele sobotní školy v jejich úsilí připravit mladou generaci pro tvou službu.

l Žádáme Tě o požehnání pro Special Needs Ministries. Dávej nám soucitné srdce, když se setkáváme s potřebami 
těch, kteří jsou hluší, slepí nebo mají nějaké fyzické či duševní problémy.

l Prosíme Tě, abys povolal zdravotní misionáře, aby zakládali sbory mezi 830 skupinami lidí v 11 zemích Středový-
chodní africké divize. 

l Žádáme Tě, abys povolal mladé lidi k zakládání sborů v 750 skupinách lidí v 13 zemích Euroasijské divize.
l Prosíme Tě, abys povolal misionáře do měst, aby zakládali sbory v 806 skupinách ve 20 zemích Inter-evropské divize.
l Modlíme se, abys vybudoval armádu pracovníků k zakládání sborů v 948 skupinách lidí v 38 zemích Inter-americké 

divize. 
l Pane, prosíme Tě, abys povolal mučedníky ochotné pracovat mezi 746 skupinami lidí ve 20 zemích Blízkovýchodní 

a severoafrické unie.
l Modlíme se za vedoucí adventistického díla, aby svědčili o Kristově lásce mezi 691 skupinou lidí v 8 zemích Severo-

asijské pacifické divize. 
l Prosíme Tě, abys připravil mladé odborníky k zakládání sborů mezi 789 skupinami lidí v 9 zemích Severoamerické 

divize. 
l Žádáme Tě, abys otevřel příležitosti ke vzdělávání misionářů pro zakládání sborů v 676 skupinách lidí v 9 zemích 

Jihoamerické divize. 
l Modlíme se za 541 skupinu lidí v 18 zemích Jihoafrické a indicko-oceánské divize.
l Modlíme se, abys připravil dobrovolníky, kteří budou sloužit 70 skupinám lidí na Izraelském misijním poli. 
l Modlíme se, abys povolal učitele v důchodu a vychovatele, kteří by sloužili 2 566 skupinám lidí ve 14 zemích Jiho-

asijské pacifické divize. 
l Prosíme Tě, abys povolal bojovníky na modlitbách, kteří by se přimlouvali za 2 568 skupin lidí ve 4 zemích Jihoasij-

ské divize. 
l Žádáme Tě, abys povolal bojovníky na modlitbách, kteří by se přimlouvali za 893 skupiny lidí ve 25 zemích Trans-

evropské divize. 
l Prosíme Tě, abys povolal zdravotní sestry a lékaře, kteří by zakládali sbory mezi 1 978 skupinami lidí ve 22 zemích 

Středozápadní africké divize.
l Modlíme se, abys povolal mladé lidi, kteří by získávali učedníky mezi 1 459 skupinami lidí v 20 zemích Jihopacifické 

divize.
l Pane, žádáme Tě o moudrost, jak oslovit sekulární lidi, kteří nemají zájem o jakékoli náboženství. Dej, ať Duch svatý 

zboří hradby, které postavili kolem svých srdcí.
l Pane, ukaž nám, jak se dělit o evangelium s muslimskými národy a skupinami. Modlíme se, aby mohli slyšet tvoji 

nabídku milosti a aby na ni zareagovali.
l Modlíme se za skupiny lidí v Asii, včetně budhistů a hinduistů, z nichž mnozí nikdy neslyšeli o Ježíši. Dej nám 

zvláštní moudrost, abychom pochopili jejich potřeby a mohli zasáhnout jejich srdce.
l Požehnej nám, když se snažíme oslovit lidi, kteří jsou zotročeni uctíváním duchů a modlářstvím. Pomoz nám po-

chopit jejich vnímání světa a představit jim osobního Spasitele.
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l Pane, dej, ať uspějeme v oslovení lidí žijících v okně 10/40, části světa s minimálním křesťanským vlivem. Prosíme, 
otevři jejich srdce, aby mohli přijmout dobrou zprávu o Ježíši. Kéž lidé vidí v našich životech tvoji lásku. 
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První den – Olej pomazání

„Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!  
Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha.“

Ž 133,1.2

Navrhovaná podoba modlitebního setkání
Chvály

l Pane, chválíme Tě za zaslíbení tvého svatého Ducha.
l Chválíme Tě, že tvůj Duch je dán všem, kteří o něj prosí.
l Děkujeme Ti, že Duch svatý může přinést jednotu mezi členy církve.

Vyznání hříchu a dovolávání se vítězství nad ním

l Pane, prosíme Tě, ukaž nám, jaké hříchy potřebujeme vyznat. Dovoláváme se tvého vítězství nad těmito hříchy.
l Odpusť nám, když nedokážeme plně otevřít svá srdce působení Ducha svatého.
l Odpusť nám, že ne vždy žijeme a pracujeme v jednotě s ostatními.

Prosby a přímluvy

l Otče, pomoz nám vidět potřebu Ducha svatého. Nechť nás tvůj Duch uvede do veškeré pravdy (J 16,13).
l Nechť máme pokorné srdce, které usiluje „o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána“ (Žd 2,14).
l Dej nám Ducha svatého, ať nás naučí všemu a připomene nám všecko, co jsi nám řekl (J 14,26).
l Pane, nechť nám tvůj svatý Duch pomůže v naší slabosti a naučí nás modlit se (Ř 8,26).
l Pane, nechť naše církev vyvýší Krista, jeho oběť na kříži a druhý příchod. Dej, ať nám záleží na ztracených lidech.
l Prosíme Tě, abys v nadcházejícím roce požehnal naše celosvětové evangelizační úsilí. Modlíme se zejména za 

projekt Total Member Involvement v Japonsku, Zambii a na Filipínách.
l Modlíme se za duchovní oživení mezi mladými adventisty sedmého dne, kteří navštěvují veřejné vysoké školy  

a univerzity po celém světě. Ať se stanou živými Kristovými vyslanci.
l Pane, prosíme Tě, požehnej práci adventistické misie. Poskytni našim pracovníkům moudrost, když koordinují 

zakládání sborů po celém světě a hledají prostředky pro vyslání průkopníků Globální misie na bílá místa.
l Požehnej věrným členům církve, kteří podporují práci ve tvém díle, ať už jsou jejich dary velké nebo malé. Pro-

síme, inspiruj každého z nás, abychom byli ochotnými dárci a mohli obdržet požehnání vyplývající z věrného 
správcovství.

l Prosíme, požehnej úsilí oddělení adventistické kaplanské služby, neboť vysílá kaplany a další dobrovolníky, aby 
sloužili ve věznicích, nemocnicích, armádě a v dalších zařízeních.

l Pane, modlíme se za sedm (nebo více) lidí na našich osobních modlitebních seznamech. Nechť dovolí Duchu 
svatému, aby působil v jejich životech.

l Modlíme se také za osobní potřeby těch, kteří zde jsou shromážděni.

Díkůvzdání

l Děkujeme Ti, Bože, že jsi nám dal tolik zaslíbení o Duchu svatém.
l Děkujeme Ti za tvůj slib u Lukáše 11,13: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím 

spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“
l Děkujeme Ti, že tvůj svatý Duch nás uvádí do veškeré pravdy.
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První den – Olej pomazání

„Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!  
Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha.“

Ž 133,1.2

Olej, kterým byli pomazáni kněží, je symbolem Ducha svatého. Potřebujeme Ducha svatého, neboť On je jediný, 
kdo může přinést jednotu do naší církve, aby mohla uspět ve svém misijním úsilí.

„Náš život musí být skryt spolu s Kristem v Bohu. Krista musíme poznat osobně. Jedině pak máme právo jej za-
stupovat před světem. Ať jsme kdekoli, světlo našich dobrých skutků musí směřovat na Boží slávu. Toto je velkolepá 
a důležitá zodpovědnost našich životů. Ti, kdo jsou skutečně pod vlivem Ducha svatého, budou zjevovat jeho moc 
praktickým uplatňováním věčných principů pravdy. Odhalí, že svatý olej se vlévá ze dvou olivových ratolestí do ko-
mor chrámu duše. Budou jim dána slova zjemněná vlivem Ducha svatého, která si podmaní srdce. Bude zřejmé,  
že promluvená slova jsou duch a život.“ (Reflecting Christ, s. 130)

„Ten, kdo pociťuje svou slabost, zápasí s Bohem jako Jákob a podobně jako tento starozákonní služebník vykřikne: 
‚Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!‘ Pak vykročí vpřed s novým pomazáním Ducha svatého. Bude ho obklopovat 
nebeská atmosféra. Jeho vliv bude pozitivní silou ve prospěch Kristova náboženství.“ (Medical Ministry, s. 203)

„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude 
mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“ (J 16,13)

„Když rosteme v poznání pravdy, pak vzdáváme všechnu chválu a slávu Tomu, který je jedno s Otcem. Opravdověji 
vyhledávejme nebeské pomazání Duchem svatým. Nechť je naše křesťanství čisté a rostoucí, abychom v nebeských 
dvorech mohli konečně zakusit Kristovu plnost.“ (Reflecting Christ, s. 219)

„Musí zde být vzájemná výměna – přijímání a dávání. To nás jako pracovníky spojuje s Bohem. Toto je životní dílo 
křesťana. Kdo ztratí svůj život, ten jej nalezne.

Schopnost přijímat svatý olej ze dvou olivovníků narůstá, když příjemce tento olej vydává skrze svá slova a činy, 
aby ukojil potřeby druhých. Je to vzácná a uspokojující práce – neustále přijímat a ustavičně rozdávat.

Každý den potřebujeme novou zásobu oleje. Kolika lidem můžeme pomoci jen tím, že s nimi hovoříme! Celé nebe 
čeká na kanály, kterými bude moci proudit svatý olej k radosti a požehnání mnohých. Nebojím se, že by někdo konal 
špatnou práci, pokud je sjednocen s Kristem. Pokud je trvale s námi On, budeme nepřetržitě a spolehlivě pracovat, aby 
naše práce přinesla užitek. Božská plnost poplyne přes posvěceného lidského prostředníka, aby se dostala k ostatním.“ 
(Testimonies for the Church, 6. svazek, s. 116–117)

„Když Duch svatý ovládne mysl členů naší církve, v našich sborech bude možné spatřit mnohem vyšší úroveň  
v řeči, službě i duchovnosti, než je tomu nyní. Členové církve budou občerstveni vodou života a ti, co pracují pod Hla-
vou církve, Kristem, budou zjevovat svého Mistra v duchu, slovech i činech a budou se navzájem povzbuzovat v úsilí 
urychlit tu velkolepou a závěrečnou práci, do které jsme zapojeni. Zdravě poroste jednota a láska, které světu dosvědčí, 
že Bůh poslal svého Syna, aby zemřel za vykoupení hříšníků. Božská pravda bude zvelebena, a tak jako svítí lampa, 
která hoří, budeme pravdu chápat lépe a jasněji.“ (Counsels for the Church, s. 100)

„Stojíme blízko konci pozemské historie a Bůh všechny vyzývá, aby pozvedli vlajku s nápisem: ‚Zde jsou ti, kteří 
zachovávají Boží přikázání a víru Ježíšovu!‘ Bůh vyzývá svůj lid, aby pracoval v dokonalém souladu. Vyzývá ty, kdo 
se podílejí na zdravotní práci, aby spolupracovali s ostatními služebnostmi, a všechny, kteří slouží v jakékoli jiné 
oblasti, ať spolupracují se zdravotními misionáři. Bůh vyzývá církev, aby se ujala své povinnosti, pozvedla standardu 
Boží pravdy a uskutečnila reformu na svém vlastním poli, aby osvědčené a zkušené pracovníky nechala odejít na bílá 
místa. Není třeba mluvit o tom, jak špatné je někoho odradit, neboť to vždy zarmoutí Kristovo srdce, a jediný, kdo se 
raduje, je nepřítel. Všichni potřebují být pokřtěni Duchem svatým. Všichni by měli upustit od kritiky a podceňujících 
připomínek. Potřebujeme se nechat přitáhnout blíže ke Kristu, abychom mohli správně ocenit těžké povinnosti, které 
musejí nést ti, co spolupracují s Bohem. ‚Usilujte společně,‘ jsou slova našeho božského instruktora. V jednotě je síla, 
nejednota je příčinou slabosti a porážky.“ (Counsels on Health, s. 517–518)
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Velekněz
Druhý den – Svatý Hospodinu10DNU

MODLITEB

Druhý den – Svatý Hospodinu

„Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.“
Lv 20,26

Navrhovaná podoba modlitebního setkání
Chvály

l Pane, chválíme Tě za to, jaký jsi – jsi mocný, moudrý, milosrdný a milující.
l Chválíme Tě, že jsi povolal každého z nás, abychom byli svatí.
l Chválíme Tě, protože máš moc, abys nás učinil svatými.

Vyznání hříchu a dovolávání se vítězství nad ním

l Pane, prosíme Tě, ukaž nám, jaké hříchy musíme vyznat veřejně a které bychom měli vyznat v soukromí. Dovo-
láváme se tvého vítězství nad těmito hříchy.

l Odpusť nám dobu, kdy jsme se snažili překonat hřích ve vlastní síle.
l Odpusť nám dobu, kdy se nám nedařilo zjevovat tvůj charakter ostatním. Nechť náš život vždy ukazuje, že jsme 

odděleni pro Tebe a patříme Tobě.

Prosby a přímluvy

l Otče, prosím Tě, ukaž nám, co znamená být svatými. Zjev nám svou svatost.
l Ukaž nám, jak usilovat „o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána“ (Žd 12,14).
l Dej nám Ducha svatého, ať nás naučí všemu a připomene nám všecko, co jsi nám řekl (J 14,26).
l Pane, nechť je zachován celý náš duch, duše i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista 

(1Te 5,23).
l V každém z nás stvoř čisté srdce (Ž 51,10).
l Ukaž nám, jak Tě můžeme oslavovat svým tělem (1K 6,20).
l Požehnej práci agentury Adventist Development and Relief Agency, neboť naplňuje potřeby opomíjených.
l Pane, prosíme Tě, posilni naši víru a veď nás k tomu, abychom více času trávili biblickým studiem a modlitbami. 

Dovol nám chodit s Tebou denně jako Enoch.
l Prosíme, obrať naše srdce k věčným hodnotám a odvrať nás od věcí tohoto světa, které nás rozptylují. Ochraňuj 

nás před světskými vlivy, které ohrožují naši každodenní duchovní zkušenost.
l Otče, nechť se v našem životě a v církvi projeví tvoje vůle místo naší. Učiň nás pokornými, učenlivými a ochot-

nými přijímat tvé plány.
l Prosíme Tě, veď každého z nás, abychom ukřižovali sami sebe a žili z Ježíšovy síly. Zvláštním způsobem Tě pro-

síme, abys vedl naše mladé lidi, aby své životy zasvětili tvé službě.
l Pane, modlíme se za sedm (nebo více) lidí na našich osobních modlitebních seznamech. Nechť dovolí Duchu 

svatému, aby pracoval v jejich životech.
l Modlíme se také za osobní potřeby těch, kteří zde jsou shromážděni.

Díkůvzdání

l Děkujeme Ti, že jsme byli obmyti, posvěceni a ospravedlněni „ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho 
Boha“ (1K 6,11).

l Děkujeme Ti, že nám můžeš dát nové srdce (Ez 36,26).
l Děkujeme Ti, že jsme posvěceni tvým Slovem (J 17,17).
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Velekněz
Druhý den – Svatý Hospodinu10DNU

MODLITEB

Druhý den – Svatý Hospodinu

„Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. 
Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.“

Lv 20,26

„Svatý Hospodinu“ byl nápis na turbanu velekněze. Pán nás vyzývá, stejně jako v dávných dobách vyzýval 
kněze, abychom žili oddělený, svatý život. Naše životy totiž svědčí o něm.

„Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli: ‚Svlékněte z něho ten špinavý šat.‘ Jemu pak řekl: ‚Pohleď, sňal 
jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem: Vstavte mu na hlavu čistý turban.‘ 
Tu mu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál při tom.“ (Za 3,4.5)

„Pán nepopírá obvinění Jóšuy z nehodnosti, ale ukazuje, že ho vykoupil za určitou cenu. Obléká ho do šatů své 
spravedlnosti, ale nesnaží se tímto novým šatem pouze přikrýt špinavý oděv neposlušnosti a přestoupení, ale nejprve 
říká: ‚Svlékněte z něho ten špinavý šat.‘ Jemu pak řekl: ‚Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do 
slavnostního roucha. Řekl jsem: Vstavte mu na hlavu čistý turban.‘ Tu mu vstavili na hlavu čistý turban, na kterém 
bylo napsáno: ‚Svatý Hospodinu‘.“ (Manuscript Releases, 20. svazek, s. 190–191)

„Křesťan by měl představovat nebeské zásady. Je vázán posvátnou povinností reprezentovat pravdu v celé její 
čistotě a kráse. Jeho slova a činy by se měly vyznačovat mírností, laskavostí a striktní pravdomluvností. Zasvěcený 
Bohu, oddělený pro jeho službu, bude vždy ctít svou náboženskou víru. Žádná vlákna sobectví nesmějí být vetkána do 
jeho povahy. Učme se zjevovat Božího Ducha ve svých životech. Prostřednictvím moci, kterou nám propůjčuje Duch 
svatý, můžeme ze života vyloučit každou spornou věc. Nedostatek víry zahaluje duši temnotou. Když z ní vystoupíme 
a postavíme se tam, kde nás může v plnosti ozářit jasné světlo Božího slova, pak budeme vedeni krok za krokem  
ke svatosti…“ (This day with God, s. 281)

„Bůh již od věčnosti vyvolil lidi, aby byli svatí. ‚Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení.‘ Ozvěna jeho hlasu stále 
zní: ‚Svatý, stále svatý.‘ A naše odpověď by měla být: ‚Ano, Pane, stále svatý.‘

Žádný člověk nedostává svatost jako nezadatelné právo prvorozenství nebo jako dar od jiného člověka. Svatost 
je Božím darem prostřednictvím Krista. Ti, kdo přijímají Spasitele, se stávají Božími syny. Jsou jeho duchovními 
dětmi, znovuzrozenými, obnovenými ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Jejich mysl se změní. Věčné skutečnosti vidí 
mnohem jasnějším pohledem. Jsou adoptováni do Boží rodiny a podobají se jeho obrazu, proměněni jeho Duchem 
k Boží slávě. Milovaní tou největší láskou přicházejí, aby touto láskou milovali Boha a Krista.“ (Sings of the Times,  
17. prosince 1902)

„Náš Spasitel je Spasitelem pro úplně celého člověka. On není Bohem pouze pro část lidské bytosti. Kristova milost 
pracuje na ukáznění celého člověka. Všechno stvořil a také všechno vykoupil. Stvořil mysl i její sílu, tělo stvořil stejně 
dobře jako duši, obojí má podíl na božské přirozenosti, všechno je jeho vykoupeným vlastnictvím. Proto je nutné, 
aby člověk Bohu sloužil celou myslí, celým srdcem, celou duší i vší silou. Pak bude Pán oslaven svými svatými i ve 
všech běžných časných věcech, s nimiž jsou spojeni. Bude na ně umístěn nápis ,Svatost Hospodinu!‘ “ (God’s Amazing 
Grace, s. 230)

„Pokud by se lidé v jakémkoli směru měli snažit, aby se stali moudrými a efektivními, pak se to týká těch, kteří 
své schopnosti využívají k budování Božího království v tomto světě. Vzhledem k tomu, že žijeme tak blízko konce 
pozemské historie, práce by měla být konána pečlivěji a čekání i modlitby by měly prokazovat větší bdělost. Veškerá 
bohoslužba i každá oblast podnikání nesou pečeť nebe. ‚Svatý Hospodinu‘ má být mottem pracovníků v každém 
oboru. Každý člověk by měl usilovat o dosažení dokonalosti – pak může být ideálním křesťanem, úplným v Kristu 
Ježíši.“ (Review and Herald, 5. října 1905)

„Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť 
já jsem svatý‘.“ (1P 1,15.16)
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Velekněz
Třetí den – Bosé nohy10DNU

MODLITEB

Třetí den – Bosé nohy

„Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“
Ex 3,5

Navrhovaná podoba modlitebního setkání

Chvály

l Pane, chválíme Tě za to, jaký jsi – za tvou povahu, které se nikdo nemůže vyrovnat, a za tvou božskou lásku.
l Chválíme Tě za příklad Ježíše, který byl oděn lidstvím.
l Chválíme Tě za to, že i když přebýváš ve vyvýšenosti a svatosti, bydlíš i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého 

ducha, abys oživil ducha ponížených, abys oživil srdce zdeptaných (Iz 57,15).

Vyznání hříchu a dovolávání se vítězství nad ním

l Otče, prosíme Tě, ukaž nám, jaké hříchy potřebujeme ve svém soukromí vyznat. Dovoláváme se tvého vítězství 
nad těmito hříchy.

l Odpusť nám dobu, kdy jsme neměli pokorné srdce.
l Odpusť nám dobu, kdy nám naše hrdost nedovolila plně si přiznat svoji vinu, a to, že Tě potřebujeme.

Prosby a přímluvy

l Ukaž nám, jak na sebe vzít tvé jho a učit se od Tebe, neboť jsi tichý a pokorného srdce (Mt 11,29).
l Žádáme Tě, abys nám ukázal oblasti života, kde se potřebujeme naučit pokoře.
l Pane, prosíme Tě, povolej zbožné a pokorné církevní vůdce, v jejichž slovech i činech se projeví Kristův charak-

ter. Ukaž nám také, jak tyto vůdce podpořit modlitbami, povzbuzováním a ochotnou spoluprací.
l Kéž tvoje církev věrně a plně hlásá poselství tří andělů ze 14. kapitoly Zjevení. Dej nám moudrost, aby středem 

těchto poselství byla Kristova spravedlnost. 
l Prosíme Tě, požehnej naše úsilí při zakládání „center vlivu“ ve velkých městech. Otevři nám oči, abychom viděli 

skutečné potřeby každého města. Obdař nás také kreativitou, abychom uměli tyto potřeby naplnit. Ukaž nám, 
jak k Tobě můžeme láskyplně vést ostatní.

l Pane, prosíme Tě o oživení a reformu v našich vlastních životech, v rodinách, sborech i místních komunitách. 
Začni tím, že změníš naše srdce, aby tvá milost mohla skrze nás proudit na druhé.

l Pane, prosíme Tě, inspiruj adventisty sedmého dne po celém světě, aby se modlili jako nikdy dříve. Společně Tě 
prosíme o poslední déšť Ducha svatého. Žádáme Tě o naplnění zaslíbení z 2. kapitoly Joela, 6. kapitoly Ozeáše  
a 2. kapitoly Skutků apoštolů.

l Pane, modlíme se za sedm (nebo více) lidí na našich osobních modlitebních seznamech. Nechť dovolí Duchu 
svatému, aby pracoval v jejich životech.

l Modlíme se také za osobní potřeby těch, kteří zde jsou shromážděni.

Díkůvzdání

l Pane, děkujeme Ti za tvůj slib: „On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě“ (Ž 25,9).
l Děkujeme Ti za Ježíše, který se „ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži“ (Fp 2,8).
l Děkujeme Ti, že „slávu předchází pokora“ (Př 15,33).
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Velekněz
Třetí den – Bosé nohy10DNU

MODLITEB

Třetí den – bosé nohy

„Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“
Ex 3,5

Bůh varoval Mojžíše, aby se nepřibližoval bez dostatečné úcty. Zutí si obuvi symbolizovalo uctivý postoj, 
který je nezbytný pro pravé uctívání.

„Všichni, kdo přicházejí do Boží přítomnosti, by se měli chovat pokorně a uctivě.“ (Patriarchs and Prophets,  
s. 252).

„V Ježíšově jménu můžeme předstoupit před Boha s důvěrou, nesmíme se však k němu přibližovat s hrubou 
opovážlivostí, jako by nám byl roven. Jsou takoví, kteří oslovují velkého, všemohoucího a svatého Boha, který přebývá 
v nepřístupném světle, jako by oslovovali sobě rovného, nebo dokonce jako někoho sobě podřízeného. Jsou takoví, 
kteří se chovají v Božím domě, jak by se neodvážili chovat ani v předsíni pozemského vládce… Bůh by měl být 
hluboce respektován, všichni, kdo skutečně pochopili jeho velikost, se před ním budou sklánět v uctivé pokoře.“  
(Patriarchs and Prophets, s. 252)

„Být oděn pokorou neznamená mít zakrnělý intelekt či nedostatečnou snahu. Neznamená to, že budeme zbabělí 
a budeme se vyhýbat problémům, protože bychom je nedokázali úspěšně zvládnout. Skutečná pokora naplňuje Boží 
záměr tím, že spoléhá na jeho sílu.“ (God’s Amazing Grace, s. 270)

„Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost‘.“ (Jk 4,6)
„Bůh pracuje skrze toho, koho sám určil. Někdy k uskutečnění největšího díla vybírá ten nejpokornější nástroj, 

neboť v lidské slabosti se může projevit jeho síla. Jako lidé máme svá měřítka, jednu věc označíme za skvělou a jinou 
za nepatrnou. Ale Bůh nic nehodnotí podle našich kritérií. Nemůžeme se domnívat, že to, co považujeme za skvělé, 
musí být báječné i pro Boha nebo že to, co je nepodstatné pro nás, musí být malicherné i pro Něj.

Není na místě chlubit se vlastními zásluhami… Odměna nepřichází za práci, aby se nikdo nemohl chlubit, nýbrž 
všechno je pouze milost… Žádné náboženství nespočívá v tom, že na trůn dosadíme sami sebe. Kdo vyvyšování sebe 
sama učiní svým cílem, toho opustí Boží milost, která jediná mohla učinit jeho službu Kristu efektivní. Kdekoliv si 
hoví pýcha a sebeuspokojení, tam je práce zmařena…

Křesťan, který je pokorný ve svém životě, v každodenním odevzdávání se, v opravdovosti ve svých záměrech a v či-
stotě myšlenek, v podřízenosti i během provokací, ve víře a zbožnosti, ve věrnosti i v tom nejmenším, takový ve svém 
domově reprezentuje Kristovu povahu. Takový člověk může být v Božích očích vzácnější než světoznámý misionář 
nebo mučedník…“ (God’s Amazing Grace, s. 270)

„‚Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.‘ Celé nebe spolupracuje s těmi, kteří 
přicházejí ke Kristu pro věčný život a podrobují se mu jako ti, kteří se pro Boha všeho vzdali. Bůh od svých služebníků 
požaduje, aby se postavili pod krví potřísněný prapor knížete Immanuela a v jeho moci se snažili udržovat principy 
pravdy čisté a neporušené. Nikdy nesmějí sejít z cesty sebezapření a pokory, neboť toto je cesta, kterou musí jít každý 
pravý křesťan. Když takto spolupracují s Bohem, je v nich formován Kristus, ‚ta naděje slávy‘. Oblečeni v jeho pokoru 
a laskavost nacházejí nejvyšší radost v konání jeho služby. Pozemské ambice ustupují touze sloužit Mistru.“ (Review 
and Herald, 11. května 1897, 14. odstavec)

„Potřebujeme se přiblížit k Bohu, abychom viděli, zda v nás není žárlivost a jiné zlé předpoklady, které Spasitele od 
nás odhánějí. Sobectví a soběstačnost zavírají dveře našeho srdce před Ježíšem a říkají: ‚Nechci Tvou cestu, chci jen tu 
svou.‘ Pokořte se pod Boží ruku a On vás povýší. Bůh uslyší vaše prosté a upřímné vyznání tvrdohlavosti, světáctví, 
lásky k okázalosti a rozkoším a uvidíte, jaké jsou tyto hříchy v očích svatého Boha.“ (Testimonies to Southern Africa, 
s. 78)

„Pán ustanovuje lidi na jejich místa a používá je ve svém díle tak dlouho, jak dlouho jsou ochotni nechat se použít 
podle jeho libosti. Nemůže použít někoho, kdo ponižuje druhého člověka. Pokořte se, bratři. Když to uděláte, bude to 
pro svaté anděly příležitost, aby vás mohli postavit na vhodné místo. Místo negativních pocitů zažijete štěstí. Snažte 
se vyhledávat soulad s Božím vedením, neboť pak budete citliví na působení Božího Ducha.“ (Nord Pacific Union 
Gleaner, 23. března 1910, 5. odstavec)



21

Velekněz
Čtvrtý den – Roucho10DNU

MODLITEB

Čtvrtý den – Roucho

„Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, 
neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti.“

Iz 61,10

Navrhovaná podoba modlitebního setkání

Chvály

l Pane, chválíme Tě za to, jaký jsi – že jsi spravedlivý, čistý a silný.
l Děkujeme Ti, že jsi ochoten nám dát roucho Kristovy spravedlnosti.
l Chválíme Tě za to, že „spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky“ (Iz 32,17).

Vyznání hříchu a dovolávání se vítězství nad ním

l Pane, prosíme Tě, ukaž nám hříchy, které Ti potřebujeme vyznat.
l Odpusť nám dobu, kdy jsme nosili šaty vlastní spravedlnosti místo toho, abychom si oblékli Kristovo roucho 

spravedlnosti.
l Odpusť nám naši soběstačnost.

Prosby a přímluvy

l Pane, prosíme Tě, veď nás k přijetí roucha Kristovy spravedlnosti.
l Každému z nás pomoz si uvědomit, že „všechna naše spravedlnost je jako poskvrněný šat“ (Iz 64,6). Pomoz nám 

vidět naši vlastní spravedlnost tak, jak ji vidíš Ty sám.
l Nauč nás, jak se vyhýbat mladické prudkosti, usilovat o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána 

z čistého srdce (2Tm 2,22).
l Nauč nás, abychom se neřídili „svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha“, aby v nás byla naplněna „spravedlnost požadovaná 

zákonem“ (Ř 8,4).
l Pěstuj v nás ovoce spravedlnosti.
l Prosíme Tě, ochraňuj naše mladé lidi před světskými pokušeními. Jejich zrak obrať k Ježíši.
l Otče, prosíme Tě, nauč nás, jak sdílet Chléb života s ostatními. Když jsme slabí, dej nám svou sílu. Když se 

bojíme, dej nám svou odvahu.
l Modlíme se za to, abychom se opětovně zaměřili na studium Daniela, Zjevení a dalších proroctví. Prosíme Tě, 

dej členům církve pevnou naději do budoucnosti a jasné pochopení sporu mezi Kristem a satanem.
l Pane, nauč nás studovat tvé slovo každý den. Inspiruj další členy církve k tomu, aby se stali součástí iniciativy 

„Věřte jeho prorokům“ společným čtením Bible a knih ducha proroctví v rámci světové církve.
l Každému z nás pomoz docenit a hledat inspirovanou moudrost, jež byla naší církvi darována ve spisech ducha 

proroctví. Nechť nás tyto rady vedou k hlubšímu studiu Bible.
l Pane, modlíme se za sedm (nebo více) lidí na našich osobních modlitebních seznamech. Nechť dovolí Duchu 

svatému, aby pracoval v jejich životech.
l Modlíme se také za osobní potřeby těch, kteří zde jsou shromážděni.

Díkůvzdání

l Pane, děkujeme Ti, že všichni, kdo touží po Kristově spravedlnosti, ji mohou svobodně získat.
l Děkujeme Ti za život a smrt Pána Ježíše, neboť to nám umožňuje přístup ke tvé spravedlnosti.
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Velekněz
Čtvrtý den – Roucho10DNU

MODLITEB

Čtvrtý den – Roucho
„Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, 
neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti.“

Iz 61,10

Roucho je symbolem Kristovy spravedlnosti, která, pokud ji přijmeme, přikrývá naši nahotu.
„Všichni, kteří si obléknou plášť Kristovy spravedlnosti, budou před ním stát jako vyvolení, věrní a praví. Satan nemá 

moc, aby je vytrhl z Kristovy ruky. Žádná duše, která se v pokání a víře dovolává jeho ochrany, se nedostane pod moc 
nepřítele. Boží slovo zaslibuje: ‚Ať se chopí mé záštity a uzavře se mnou pokoj, ať se mnou uzavře pokoj‘ (Iz 27,5). Zaslíbení, 
které bylo dáno Jozuovi, je dáno všem: ‚Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil…, dám ti právo 
přicházet mezi ty, kteří zde stojí‘ (Za 3,7). Boží andělé je budou chránit ze všech stran, dokonce i v tomto světě, a nakonec 
budou stát uprostřed andělů obklopujících Boží trůn.“ (Counsels for the Church, s. 351–352)

„Je to Kristova spravedlnost, která způsobuje, že se kající hříšník stává přijatelným pro Boha a je ospravedlněn. Jakkoli 
byl jeho život hříšný, pokud věří v Ježíše jako svého osobního Spasitele, pak stojí před Bohem v neposkvrněném rouchu 
Kristovy připočtené spravedlnosti.“ (Faith and Works, s. 106)

„Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry  
v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře.“ (F 3,9)

„Hříšník, ještě nedávno mrtvý v hříchu a přestoupeních, je nyní obživen vírou v Krista. Vírou spatří, že Ježíš je jeho 
Spasitelem, navěky živým a schopným zachránit ‚každého, kdo k němu přichází‘. Ve smíření, které pro něj vybojoval, 
spatří věřící člověk celou šířku a délku, výšku i hloubku Kristovy lásky – uvidí plnost spasení zaplaceného nekonečnou 
cenou, takže jeho duše je plná chvály a díkůvzdání. Jako v zrcadle vidí slávu Páně a mění se k jeho obrazu mocí Božího 
Ducha. Spatří roucho Kristovy spravedlnosti utkané díky Ježíšově poslušnosti na nebeském stavu a připočtené kajícímu 
se hříšníkovi prostřednictvím víry v jeho jméno.

Když hříšník svůj pohled zaměří na Ježíšův neporovnatelný půvab, hřích už pro něj není přitažlivý, neboť spatří Nej-
vyššího uprostřed desetitisíců, toho jediného naprosto milého. Sám na sobě zakusí moc evangelia, jehož nesmírnost je 
srovnatelná pouze s jeho vzácností.“ (Faith and Works, s. 106–107)

„Když Boží lid před ním pokoří své duše a prosí o čistotu srdce, je vydán tento příkaz: ‚Svlékněte z něho ten špinavý 
šat.‘ Pak jsou řečena povzbuzující slova: ‚Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního 
roucha.‘ Neposkvrněné roucho Kristovy spravedlnosti je oblečeno zkoušeným, pokoušeným, ale přesto věrným Božím 
dětem. Opovrhovaný ostatek je oděn do slavnostního roucha, jež nikdy nebylo pošpiněno zkažeností tohoto světa. Jejich 
jména jsou ponechána v Beránkově knize života, zapsána mezi věrnými všech věků. Odolali nástrahám podvodníka, ani 
řev draka je neodvrátil se od věrnosti Bohu. Nyní jsou navždy ochráněni před plány pokušitele. Jejich hříchy jsou vloženy 
na původce hříchu.“ (Counsels for the Church, s. 353)

„Obecná víra nestačí. Musíme si obléci roucho Kristovy spravedlnosti a nosit ho upřímně, statečně, s rozhodností uka-
zovat na Krista a nečekat příliš mnoho od omezeného člověka. Je potřebné se stále dívat na Ježíše a nechat se uchvátit 
dokonalostí jeho povahy. Pak jako jednotlivci budeme zjevovat Ježíšův charakter a stane se zřejmým, že jsme posíleni prav-
dou, neboť pravda posvěcuje duši a uvádí do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista.“ (Reflecting Christ, s. 108)

„Opravdu spravedliví, kteří Boha upřímně milují a bojí se ho, nosí roucho Kristovy spravedlnosti v době prosperity 
stejně jako v době, kdy je k nim osud nepříznivý. Sebezapírání, sebeobětování, dobročinnost, laskavost, láska, trpělivost, 
vytrvalost a křesťanská důvěra jsou každodenními plody těch, kdo jsou skutečně spojeni s Bohem. Jejich činy nemusejí 
být známy světu, avšak sami denně zápasí se zlem a získávají vzácná vítězství nad pokušením a tím, co je špatné.“ (God’s 
Amazing Grace, s. 31)

„On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. ‚Jeho rány vás uzdra-
vily‘. (1P 2,24.25)

„Každý z nich bude ve svém vlastním srdci bojovat zápas o překonání hříchu. To je občas velmi bolestivá a odrazující 
práce, protože když vidíme kazy na svém charakteru, stále se jimi zabýváme. Měli bychom se dívat na Ježíše, protože tím si 
oblékáme roucho Kristovy spravedlnosti. Každý, kdo vstoupí do perlových bran Božího města, tam vstoupí jako dobyvatel 
a jeho největším vítezstvím bude přemožení sebe sama.“ (God’s Amazing Grace, s. 31)

„Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro své jméno.“ (Ž 23,3 PBK)
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Velekněz
Pátý den – Nárameník10DNU

MODLITEB

Pátý den – Nárameník
„Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit.  

Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.“
Iz 46,4

Navrhovaná podoba modlitebního setkání
Chvály

l Pane, chválíme Tě za to, jaký jsi – že jsi silný, trpělivý a schopný nás zachránit.
l Chválíme Tě za to, že jsi nás podpíral v těžkých časech.
l Děkujeme Ti, že v Tobě můžeme mít trvalý pokoj a radost.

Vyznání hříchu a dovolávání se vítězství nad ním

l Pane, ukaž nám hříchy, které potřebujeme vyznat veřejně, a ty, které máme vyznat v soukromí. Dovoláváme se 
tvého vítězství nad těmito hříchy.

l Odpusť nám dobu, kdy jsme se snažili následovat sami sebe místo toho, abychom Ti dovolili, abys nás nesl.
l Děkujeme Ti, že nám odpouštíš podle zaslíbení v 1. Janově 1,9.

Prosby a přímluvy

l Pane, prosíme Tě, nes nás, když jsme slabí.
l Nechť se tvoje síla projeví v naší slabosti (2K 12,9).
l Otče, prosíme Tě, ať se naše srdce nechvěje úzkostí (J 14,1).
l Pomoz nám, abychom věřili zaslíbení, které jsi nám dal u Izajáše 41,10 – že nám dodáš odvahu, budeš nám po-

mocí a podepřeš nás pravicí své spravedlnosti.
l Prosíme Tě, abys v těchto náročných časech nesl mladé lidi z našich rodin a sborů.
l Ukaž nám v našem okolí lidi, kteří jsou zranění. Prosíme Tě, pomoz jim překonat jejich potíže.
l Pane, ukaž nám, jak můžeme své životy úplně podrobit Tobě. Učiň nás jedno v Kristu. Sjednoť nás při hlásání 

posledního hlasitého volání světu.
l Pane, požehnal jsi naší církvi obrovským pochopením biblické pravdy. Kéž bychom se s ní pokorně a radostně 

podělili se světem kolem nás.
l Otče, prosíme, požehnej úsilí malých skupin a sborů, které se scházejí v domácnostech po celém světě. Prosíme 

Tě, povzbuď všechny věrné členy, aby se stali svědky Ježíše Krista a jeho úžasného charakteru v sousedství svých 
domovů.

l Pane, nauč nás, jak máme hlásat základy naší víry jasným, tvořivým a biblicky věrohodným způsobem. Nechť je 
Ježíšova láska jádrem všeho, čemu věříme.

l Pane, modlíme se za sedm (nebo více) lidí na svých osobních modlitebních seznamech. Nechť dovolí Duchu 
svatému, aby pracoval v jejich životech.

l Modlíme se také za osobní potřeby těch, kteří zde jsou shromážděni.

Díkůvzdání

l Pane, děkujeme Ti, že „ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez 
únavy, jdou bez umdlení“ (Iz 40,31).

l Děkujeme Ti, že „všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povolání podle jeho rozhod-
nutí“ (Ř 8,28).

l Děkujeme Ti, že odpovídáš na modlitby, které jsou podle tvojí vůle.
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Velekněz
Pátý den – Nárameník10DNU

MODLITEB

Pátý den – Nárameník

„Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit.  
Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.“

Iz 46,4

Tak jako velekněz nosil na svých ramenou nárameník, tak i náš Nejvyšší kněz nosí naše břemena, posiluje 
nás v našich těžkostech a umožňuje nám svědčit o něm i za obtížných okolností.

„Náš drahocenný Spasitel nás zve, abychom se k němu připojili a spojili naši slabost s jeho silou, naši nevědomost 
s jeho moudrostí a naši nehodnost s jeho zásluhami.“ (The Faith I live By, s. 96)

„Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.“ (1P 5,7)
„Pro sklíčené je zde spolehlivý lék – víra, modlitba a práce. Víra a činnost poskytují jistotu a uspokojení, které 

každým dnem porostou. Pokoušíte se zbavit se pocitů úzkostných předtuch nebo naprosté malomyslnosti? Ani v těch 
nejtemnějších dnech, které vám připadají tak odpudivé, se nebojte. Mějte víru v Boha. On zná vaše potřeby. Má veškerou 
moc. Jeho nekonečná láska a soucit se nikdy neunaví. Nebojte se, že by nesplnil svůj slib. On je věčnou pravdou. Nikdy 
nezmění smlouvu, kterou uzavřel s těmi, kteří ho milují. Svým věrným služebníkům uděluje takovou míru schopností, 
jakou budou potřebovat. Apoštol Pavel dosvědčil: ‚Řekl mi: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má 
síla… Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem 
silný‘ (2K 12,9.10).“ (Prophets and Kings, s. 164)

„Síla těch, kteří jej milují a slouží mu, bude každodenně obnovována. Boží moudrost se stane součástí jejich služby, 
aby nechybovali při uskutečňování jeho záměrů. V Boží službě se nesmí projevit žádná malomyslnost. Naše víra je 
schopna unést tlak, který zakoušíme. Bůh je schopen a ochoten propůjčit svým služebníkům všechnu sílu, kterou bu-
dou potřebovat. Očekávání těch, kteří mu důvěřují, bude naplňovat v ještě větší míře. Dá jim moudrost, kterou vyžadují 
jejich potřeby.“ (Testimonies for the Church, 8. svazek, s. 10–11)

„Sami o sobě nemůžeme získat ani praktikovat Kristovo náboženství, naše srdce jsou nejlstivější ze všech věcí, ale 
Ježíš Kristus, ten úžasný lékař lidských duší, který neomylně dokáže číst v srdci člověka lépe než on sám, nám ukázal, 
jak bychom mohli být očištěni od hříchu. ‚Stačí, když máš mou milost,‘ říká těm, kdo truchlí nad svou neschopností: 
‚Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.‘ Dříve, než je nám jakékoli 
břemeno vloženo na ramena, je zváženo tím, kdo nás zve, abychom jej následovali. Každé zkoušené a pokoušené duši 
Kristus říká, že je schopen posílit nás pro povinnosti křesťanského života. Když se díváme na Ježíše, původce a doko-
navatele naší víry, zachytíme světlo jeho tváře, budeme odrážet jeho obraz a dorosteme do plné postavy mužů a žen 
v Kristu Ježíši. Naše náboženství bude přitažlivé, protože budeme šířit vůni Kristovy spravedlnosti. Budeme šťastni, 
naším duchovním pokrmem a nápojem bude spravedlnost, pokoj a radost.“ (Review and Herald, 4. května 1897,  
11. odstavec)

„Je velkolepé být s Bohem, když je duše v souladu se svým Tvůrcem. Uprostřed nákazy špatného příkladu, kdy by 
člověk mohl být lstivě odlákán od svých povinností, jsou k nám posíláni andělé, aby nás zachraňovali. Pokud se však 
vystavujeme pokušení, nemůžeme počítat s božskou pomocí k jeho překonání. Tři mladíci vydrželi pobyt v ohnivé 
peci, protože uprostřed žáru s nimi byl Ježíš. Kdyby do ohně vstoupili sami, byli by jím stráveni. Tak tomu bude  
i s námi. Pokud se pokušení vědomě vyhýbáme, pak když na nás pokušení dolehne, Bůh nás podepře.“ (Signs of the 
Times, 2. září 1897, 11. odstavec)

„Pán povolá lidi, vloží na ně svého svatého Ducha, a tak je připraví pro práci, kterou je třeba vykonat. On sám, 
Bůh pravdy, je uschopní k tomu, aby žili život, který bude svědectvím o něm. Stanou se Božími svědky. Nepovstanou 
na základě svého vlastního uvážení, ale budou puzeni Božím Duchem, aby dobrovolně hájili pravdu. Bůh je bude 
podporovat. On vidí, co je potřebné, a rok co rok připravuje plán činností. Nedovolí lidem, aby jednali podle vlast-
ního uvážení. Dokud lidé budou lidmi, bude Bůh pracovat v nich a skrze ně.“ (Review and Herald, 25. května 1897,  
11. odstavec)
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Velekněz
Šestý den – Opasek10DNU

MODLITEB

Šestý den – Opasek

„A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích.  
Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.“

1P 3,15

Navrhovaná podoba modlitebního setkání
Chvály

l Pane, chválíme Tě za to, jaký jsi – že jsi náš Ochránce a Obhájce.
l Děkujeme Ti za velkou výsadu být tvými svědky.
l Děkujeme Ti, že když nás povoláváš, abychom Ti sloužili, dáváš nám k tomu také sílu a schopnosti.

Vyznání hříchu a dovolávání se vítězství nad ním

l Pane, ukaž nám, které hříchy máme vyznat v soukromí. Dovoláváme se tvého vítězství nad těmito hříchy.
l Odpusť nám dobu, kdy jsme nebyli ochotni Ti sloužit.
l Odpusť nám dobu, kdy jsme odmítali být tvými svědky.

Prosby a přímluvy

l Pane, prosíme Tě, dej nám srdce ochotné Ti sloužit.
l Nauč nás, jak to udělat, aby naše světlo svítilo před lidmi, aby viděli naše dobré skutky a vzdali Ti slávu (Mt 5,16).
l Pomoz nám vidět příležitosti sloužit, které nám dáváš.
l Když se naskytnou příležitosti svědčit o Tobě, prosíme Tě, dej nám ta správná slova.
l Pane, pomoz nám sloužit jedinému Pánu (Mt 6,24).
l Prosíme, nechť naše rodiny zjevují tvoji lásku ve svých domovech i společnosti. Prosíme Tě, abys do našich 

domovů vnesl harmonii, uzdravoval narušené vztahy, chránil zranitelné jedince před zneužíváním a projevil 
svou posvěcující moc ve zdánlivě beznadějných situacích.

l Pane, modlíme se za tisíce průkopníků Globální misie, kteří zakládají sbory na bílých místech. Mnozí z nich 
pracují osamoceně nebo v náročných podmínkách, proto se modlíme za jejich bezpečí, moudrost a úspěch.

l Požehnej také úsilí těch, kteří realizují projekt Adventist Professionals’ Network. Poskytni jim božské příležitosti 
získávat učedníky mezi odbornou elitou ve světových městských oblastech.

l Žádáme Tě o zvláštní ochranu pro ty členy církve, kteří čelí každodennímu obtěžování či ohrožování svobody 
kvůli svému náboženskému vyznání. Modlíme se za jejich moudrost a odvahu.

l Pane, modlíme se za sedm (nebo více) lidí na svých osobních modlitebních seznamech. Nechť dovolí Duchu 
svatému, aby pracoval v jejich životech.

l Modlíme se také za osobní potřeby těch, kteří zde jsou shromážděni.

Díkůvzdání

l Pane, děkujeme Ti, že prostřednictvím služby Tobě přetváříš naši povahu.
l Děkujeme Ti za radost, která přichází, když o Tobě svědčíme druhým.
l Děkujeme Ti, že Kristus nám dal příklad, jak máme sloužit.
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Šestý den – Opasek

„A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích.  
Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.“

1P 3,15

Když byl velekněz opásán, znamenalo to, že je plně oblečen a připraven ke službě. Podobně i my bychom 
měli být připraveni sloužit a svědčit o Bohu.

„Boží lid se musí vyznačovat tím, že Bohu slouží celým srdcem, nepřivlastňuje si žádnou slávu a pamatuje na to,  
že sloužit Pánu a pouze jemu se zavázal nejslavnější smlouvou.“ (Christian Service, s. 236)

„Co znamená sloužit Bohu? Znamená to podobat se mu povahou, napodobovat ho. Sloužit Bohu znamená 
poslouchat ho, zachovávat jeho přikázání, otevřeně vyznávat své zásady, nestát pod černým praporem velkého od-
padlíka, nýbrž pod krví potřísněnou vlajkou Knížete Immanuela. Ti, kteří slouží Bohu, se snaží opravdově poslouchat 
jeho vůli. Tak ukazují, k jaké armádě patří.“ (Sings of the Times, 1. února 1899, 3. odstavec)

„Ať se zabýváme jakoukoli prací, Boží slovo nás učí: ‚V horlivosti neochabujte, buďte vroucího Ducha, služte Pánu.‘ 
‚Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil.‘ ‚S vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš 
Pán je Kristus, jemu sloužíte‘ (Ř 12,11, Kaz 9,10, Ko 3,24).“ (Christ’s Object Lessons, s. 346)

„Buďte vždy připraveni předat druhým světlo, které jste obdrželi. V jednání se hlaste ke svým zásadám, utajování 
je hodno opovržení. Ukažte, čí barvy hájíte, vždyť jste podívanou andělům i lidem. Nevyhýbejte se zodpovědnosti. 
Nemůžete sloužit Bohu a zároveň Baalovi. Bůh si přeje, aby jeho synové a dcery stáli odvážně za pravdou, aby svět 
poznal, kde se budou nacházet v době soudu.“ (Sings of the Times, 1. srpna 1900, 4. odstavec)

„Pán si přeje, abyste se stali duchovními vítězi, proto byste neměli lidem vnucovat doktríny. Místo toho byste měli 
být ‚vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a uctivostí‘ 
(1P 3,14.15). Čeho se máte bát? Bojte se toho, aby vaše slova neměla ani stín domýšlivosti, abyste nemluvili ukvapeně, 
aby vaše slova nebo chování neodporovaly Kristově podobě. Pevně se spojte s Kristem a představujte pravdu takovou, 
jaká je v Něm.“ (Manual for Canvassers, s. 34)

„Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5,16)
„Bůh touží po tom, aby každý věřící mohl úspěšně zachraňovat druhé. Požehná všem, kteří se na něj dívají a s důvěrou 

jej žádají o moudrost a vedení. Když jednají zdrženlivě, chodí cestou moudrosti a zůstávají věrní Pánu Bohu, Kristově 
čistotě a jednoduchosti zjevené v praktickém životě, pak dosvědčují, že vlastní pravou zbožnost. Ve všem, co dělají  
a říkají, oslavují jméno toho, kterému slouží.

Věřící, který je naplněn pravým misijním duchem, je živým listem, čteným mnohými lidmi. Pravda plyne z jeho 
rtů bez předstírání. Jeho zbožnost, horlivost a zasvěcený úsudek rostou každým prožitým dnem a nevěřící svět vidí, 
že tento člověk přebývá v živém společenství s Bohem a učí se od něj. Slova pronesená obrácenými rty jsou provázena 
mocí, která se dotýká chladných srdcí nevěřících lidí, dokonce i těch, kteří ani netuší, že Bůh dělá rozdíl mezi lidským 
a božským.

Moji bratři a sestry, cítíte posvátnou moc svaté pravdy ve svých srdcích, životě a povaze? Máte jistotu, že vám 
Bůh odpustil vaše hříchy kvůli zásluhám svého drahého Syna? Snažíte se žít s čistým svědomím vůči Bohu i člověku? 
Přimlouváte se u Boha za své přátele a sousedy? Pokud máte pokoj s Bohem, všechno jste položili na jeho oltář, můžete 
se s úspěchem zapojit do služby získávání lidí.“ (Manuscipt Releases, 8. svazek, s. 212–213)

„Nechť jsou vaše slova mírná, když se snažíte získat druhé lidi pro pravdu. Bůh se stane moudrostí tomu, kdo 
vyhledává moudrost z božského zdroje. Vyhledávejme příležitosti na všech stranách. Musíme bdít s modlitbou a být 
připraveni dát odpověď každému, kdo by se vyptával na naději, kterou máme. Abychom nezapůsobili nepříznivě ani na 
jednoho člověka, pro kterého Kristus zemřel, měli bychom svá srdce pozvednout k Bohu, abychom využili příležitosti, 
které se naskytnou, a pronesli pravé slovo v pravý čas. Jestliže se zavážete k práci pro Boha, Boží Duch se stane vaším 
pomocníkem. Duch svatý použije pravdu vyřčenou v lásce pro záchranu druhého člověka. Pravda bude mít oživující 
moc, když bude pronesena pod vlivem Kristovy milosti.“ (The Publishing Ministry, s. 307)
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Den sedmý – Náprsník
„Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni  

a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“
1K 1,10

Navrhovaná podoba modlitebního setkání
Chvály

l Pane, chválíme Tě za to, jaký jsi – že jsi Bohem lásky, míru a jednoty.
l Chválíme Tě za příklad jednoty, která existovala mezi učedníky po Letnicích.
l Děkujeme Ti, že dnes můžeš vnést jednotu do sborů i rodin.

Vyznání hříchu a dovolávání se vítězství nad ním

l Pane, ukaž nám, které hříchy máme vyznat veřejně a které pouze v soukromí. Dovoláváme se tvého vítězství nad 
těmito hříchy.

l Odpusť nám dobu, kdy jsme svými slovy a činy působili nejednotu v Kristově těle.
l Děkujeme Ti, že nám odpouštíš podle zaslíbení v 1. Janově 1,9.

Prosby a přímluvy

l Pane, prosíme Tě, abychom „všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, 
měřeno mírou Kristovy plnosti“ (Ef 4,13).

l Pomoz nám, abychom se v ničem nedali ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládali jeden druhého 
za přednějšího než sebe (F 2,3).

l Pane, prosíme Tě, dej nám pokorné srdce a lásku k lidem, s nimiž je obtížné žít nebo pracovat.
l Pane, ukaž každému z nás, zda nebrání jednotě ve svém sboru nebo v rodinných vztazích. Prosíme Tě, ztiš naše 

srdce a přines nám jednotu podle svého plánu.
l Modlíme se za jednotu mezi vedoucími místního sboru, ale i světové církve.
l Nechť všichni adventisté sedmého dne po celém světě jsou osloveni vizí Total Member Involvement o zapojení 

všech členů. Nechť každý z nás se stane aktivním v osobním svědectví, při vytváření malých skupin nebo ve 
veřejné evangelizaci.

l Prosíme Tě, pošli svého Ducha svatého, aby připravil srdce posluchačů Adventist World Radio, zejména ve 
velkých městských oblastech na celém světě. Nechť jsou členové církve věrnými v získávání učedníků mezi těmi, 
kteří Tě hledají.

l Požehnej spolupráci mezi naší církevní organizací a podpůrnými institucemi při úžasné evangelizační práci. 
Kéž tvoji služebníci spolupracují naplněni láskou k Tobě i vůči sobě navzájem.

l Pane, prosíme Tě, ukaž nám, jak rozšířit více literatury obsahující tvou pravdu v tištěné i elektronické podobě  
v oblastech, kde žijeme. Povolej kolportéry, dobrovolníky z řad studentů, autory, odborníky na média a finanční 
podporovatele k šíření slov naděje a života.

l Pane, modlíme se za sedm (nebo více) lidí na svých osobních modlitebních seznamech. Nechť dovolí Duchu 
svatému, aby pracoval v jejich životech.

l Modlíme se také za osobní potřeby těch, kteří zde jsou shromážděni.

Díkůvzdání

l Pane, děkujeme Ti za Ježíše, který se modlil za naši jednotu, jak je to zapsáno v 17. kapitole Janova evangelia.
l Děkujeme Ti, že jednota v církvi pomáhá tomu, aby svět uvěřil, že Ježíš je Boží Syn (J 17,21).
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Den sedmý – Náprsník

„Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni  
a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“

1K 1,10

Dvanáct kamenů představujících dvanáct kmenů Izraele bylo uloženo v náprsníku, který se nacházel na 
srdci velekněze. Můžeme se z toho naučit, jak důležité je usilovat o to, abychom byli sjednoceni v Kristově 
lásce a abychom tuto lásku zjevovali jak lidem uvnitř církve, tak i mimo ni.

„Tajemství úspěchu v Boží práci je možné nalézt v harmonické spolupráci našich lidí. Je potřebné správné soustředění. 
Každý člen Kristova těla musí v Boží věci plnit svou roli podle schopností, které mu Bůh dal. Společně musíme čelit 
překážkám a obtížím, ať se rameno opře o jiné rameno a každé srdce povzbudí další.

Pokud by křesťané jednali ve vzájemné shodě a postupovali kupředu jako jeden, pod vedením jediné Moci a kvůli 
dosažení jednoho cíle, převrátili by celý svět.“ (Christian Service, s. 75)

„Neexistuje vyšší povolání než evangelizační úsilí, neboť v sobě zahrnuje projev nejvyšších morálních hodnot. Ti, kdo 
se zabývají touto prací, musejí být stále ovládáni Božím Duchem. Oslava sebe sama zde nemá místo. Kdo z nás má něco, 
co bychom nedostali od Krista? Musíme milovat své spolubratry, zjevovat svoji lásku tím, že si navzájem pomáháme.  
Je potřebné, abychom byli soucitní a zdvořilí. Společně musíme usilovat o soulad. Pouze ti, kteří žijí v Kristu modlitbou 
a procvičují se v praktickém životě, obstojí ve zkoušce, která má přijít na celý svět. Ti, kdo se povyšují, dostávají se do 
satanova područí a připravují se na přijetí jeho podvodů. Boží slovo nás vyzývá, abychom pozvedali úroveň stále výše. 
Pokud budeme naslouchat jeho hlasu, bude s námi spolupracovat a naše úsilí bude korunováno úspěchem. Ve své práci 
obdržíme požehnání z výsosti a budeme si moci u Božího trůnu uložit poklad.“ (The Colporteur Evangelist, s. 25)

„Dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedej- 
te ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.“ (F 2,2.3)

„Mezi Božími posly se projevuje duch nezávislosti. Musíme ho odložit. Boží služebníci se potřebují navzájem spojit. 
Bylo dáno příliš prostoru pro ducha, který se ptal: ‚Cožpak jsem strážcem svého bratra?‘ Anděl mu však řekl: ‚Ano, jsi 
strážcem svého bratra. Měl by ses o svého bratra starat, měl bys mít o něj zájem, měl bys ho opatrovat a projevovat vůči 
němu milujícího ducha. Sjednoťte se a spolupracujte.‘ Bůh stvořil člověka, aby byl otevřený, upřímný, bez strojenosti, 
poddajný, pokorný a prostý. Toto jsou nebeské principy. Bůh to tak uspořádal.“ (Gospel Workers, 1892, s. 259)

„Mezi Kristovými následovníky je příliš mnoho chladu a lhostejnosti, příliš mnoho nezájmu. Přitom bychom 
měli pečovat o druhé a žárlivě střežit jejich zájmy. ‚Milujte se navzájem!‘ Jedině tak můžeme postavit silnou zeď 
proti plánům satana. Ani uprostřed opozice a pronásledování bychom se neměli spojit se stoupenci velkého povstání, 
jejichž specifickou prací je obžaloba bratrů, pomluvy a očerňování jejich charakterů.

Vylepšete zbytek tohoto roku tím, že zničíte všechna vlákna zakořeněné hořkosti a pohřbíte je v hrobě se starým 
rokem. Začněte nový rok s větší úctou a hlubší láskou vůči každému členu Boží rodiny. Spojte se. ‚Spojeni stojíme, 
rozděleni padáme.‘ Zaujměte vyšší, ušlechtilejší postoj, než jste kdy dříve měli.“ (Our High Calling, s. 370)

„Pokud se satanu daří mezi těmi, kteří vyznávají, že patří Pánu, vzbudit kritického ducha, pak se mezi nimi šíří jako 
kvas. Kritice neposkytujte žádný prostor, neboť jde o satanovu dovednost. Pokud ji přijmete, pak ji bude následovat 
závist, žárlivost a zlé dohady.

Příkaz ke sjednocení a spolupráci slyšíme od Kapitána naší spásy. Spojte se. Tam, kde existuje jednota, je i síla. 
Všichni, kdo stojí na Boží straně, budou spolupracovat. Mezi věřícími potřebujeme dokonalou jednotu a lásku. 
Všechno, co vede k rozporům, pochází od ďábla. Pán vyzývá Boží lid, aby s ním byl jedno, tak jako ratolesti jsou 
součástí vinného kmene. Pak budou jedno i mezi sebou navzájem.“ (Selected Messages, 3. kniha, s. 351–352)

„Nechť se každý snaží odpovědět na Kristovu modlitbu: ‚Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě.‘ 
Ach, jaká to bude jednota! A Kristus dodává: ‚Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku 
jedni k druhým‘.“ (Testimonies for the Church, 5. svazek, s. 488–489)
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Den osmý – Urim a tumim

„Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; 
nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.  

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“
Ef 5,15–17

Navrhovaná podoba modlitebního setkání
Chvály

l Pane, chválíme Tě za to, jaký jsi – že jsi náš Průvodce a Přítel.
l Děkujeme Ti, že Bible velmi jasně zjevuje tvou vůli pro nás.
l Chválíme Tě, že jsi poslal Ježíše, aby nám přišel zjevit tvoji vůli.

Vyznání hříchu a dovolávání se vítězství nad ním

l Pane, ukaž nám, které hříchy máme vyznat v soukromí. Dovoláváme se tvého vítězství nad těmito hříchy.
l Odpusť nám dobu, kdy jsme nebyli ochotni řídit se tvou vůlí zapsanou ve tvém Slově.
l Děkujeme Ti, že nám odpouštíš podle zaslíbení v 1. Janově 1,9.

Prosby a přímluvy

l Pane, pomoz nám, abychom si pamatovali, že tvé plány s námi jsou ‚myšlenky o pokoji, nikoli o zlu,‘ že nám 
chceš dát naději do budoucnosti (Jr 29,11).

l Modlíme se, abys nám dal srdce, které by mělo radost ze tvé vůle, nikoli z naší vlastní.
l Dej, abychom všichni následovali Ježíšův příklad, neboť On nepřišel činit svou vůli, ale vůli svého Otce (J 6,38).
l Pane, daruj nám svou moudrost, když hledáme tvou vůli pro konkrétní situace. Nechť Tě hledáme a posloucháme 

tvé Slovo.
l Modlíme se, aby mladí lidé porozuměli tvojí vůli při výběru životního partnera.
l Prosíme Tě, ukazuj svou vůli těm, kteří byli ustanoveni jako vedoucí církve, a veď je.
l Modlíme se za větší rozšíření Průvodců studiem Bible, brožur a knih, jako je například Cesta ke Kristu. Nechť 

tyto materiály zasejí semeno pravdy do lidských srdcí a povedou čtenáře ke studiu Božího slova.
l Nechť se členové sborů, kazatelé a vedoucí na celém světě denně sytí Božím slovem. Nechť Tě také denně hledáme 

ve svých osobních modlitbách. Připomínej nám, že bez Tebe nemůžeme nic učinit.
l Pane, ať jsme tvými poslušnými následovníky v každé oblasti našeho života. Když potřebujeme udělat další krok 

v poslušnosti, ukaž nám, co máme udělat.
l Prosíme Tě, způsob oživení v naší sobotní škole na celém světě. Veď členy sborů i hosty k tomu, aby zakusili 

životní změnu ve společenství, misii, studiu Bible a pomoci místní komunitě.
l Pane, modlíme se za sedm (nebo více) lidí na svých osobních modlitebních seznamech. Nechť dovolí Duchu 

svatému, aby pracoval v jejich životech.
l Modlíme se také za osobní potřeby těch, kteří zde jsou shromážděni.

Díkůvzdání

l Pane, děkujeme Ti, že jsi ochoten zjevit nám svou vůli.
l Děkujeme Ti, že když celým srdcem důvěřujeme Hospodinu, nespoléháme na svoji rozumnost, poznáváme Tě 

na všech svých cestách a Ty sám napřímíš naše stezky (Př 3,5.6).
l Děkujeme Ti, že Ježíš je cesta, pravda i život (J 14,6).
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Den osmý – Urim a tumim

„Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte 
tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“

Ef 5,15–17

Urim a tumim byly umístěny na ramenou velekněze a zjevovaly Boží vůli jeho lidu. Pro nás je důležité, 
abychom pochopili Kristovo dílo a jeho vůli pro náš současný život.

„Každý jedinec může být zachráněn nebo ztracen. Případ každého čeká na Boží soud. Každý se bude muset setkat se 
svým soudcem tváří v tvář. Jak moc je tedy důležité, aby každý člověk ve své mysli často rozjímal o této slavnostní scéně, kdy 
zasedne soud, budou otevřeny knihy a kdy na konci dnů každý člověk spolu s Danielem povstane ke svému údělu.“ (Evan-
gelism, s. 222)

„Jak v nejmenších, tak v největších záležitostech života by nejprve měla zaznít otázka: ‚Jaká je Boží vůle?‘ ‚Hle, poslouchat 
je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů.‘ Kristus vyzývá své děti, aby se zbavily veškerého sobectví, 
lakomství i nečistoty. ‚Pojďte ke mně,‘ říká, ‚a já vám dám odpočinout.‘ Dejte přednost mé výchově. Podrobte svou vůli mé 
vůli, svou cestu mé cestě. Dovolte, ať se váš život spojí s mým životem. Získáte tak poklad, který přetrvá do věčnosti.“ (Signs 
of the Times, 19. února 1902, 13. odstavec)

„Co je Boží vůlí? Co mám dělat, abych oslavila Boha? Slíbila jsem sloužit svému Spasiteli oddanou láskou. Všechno jsem 
spočítala, ale považuji to za smetí, jen když jsem mohla získat Krista. Nebe a věčný život jsou pro mne tím nejdůležitějším 
a Kristus zemřel, abych mohla přijmout do vlastnictví věčné břemeno slávy.“ (That I May Know Him, s. 203)

„Každá snaha vymanit se z moci zlozvyků je projevem statečnosti. Je Boží vůlí, abychom odhodlaně usilovali povstat  
k důstojnému a čistému životu, získali duchovní sílu a obdrželi morální moc procvičováním schopností, které nám Bůh dal. 
Když mladí lidé vítězí v Ježíšově jménu, nebeští andělé se radují.“ (The Youth’s Instructor, 12. listopadu 1896, 6. odstavec)

„‚Neboť toto je vůle Boží,‘ napsal apoštol Pavel, ‚vaše posvěcení‘ (1Te 4,3). Posvěcení církve je Božím záměrem při 
každém jednání s Božím lidem. Od věčnosti si je vyhlédl, aby mohli být svatí. Poslal svého Syna, aby za ně zemřel, aby 
mohli být posvěceni poslušností pravdy a zbaveni veškeré osobní malichernosti. Vyžaduje od nich osobní nasazení a osob- 
ní odevzdání. Bůh může být poctěn těmi, kdo vyznávají, že v něj věří, pouze tehdy, když jsou přizpůsobeni jeho obrazu  
a ovládáni jeho Duchem. Jako svědkové Spasitele si pak mohou uvědomit, co pro ně vykonala božská milost.“ (The Acts 
of the Apostles, s. 559)

„‚Neboť toto je vůle Boží,‘ pokud jde o vás, ‚vaše posvěcení‘ (1Te 4,3). Je to také vaše vůle? Vaše hříchy vám mohou 
připadat jako hory tyčící se před vámi, ale pokud se ze srdce pokoříte, vyznáte své hříchy a uvěříte v zásluhy ukřižovaného 
a vzkříšeného Spasitele, On vám odpustí a očistí vás od veškeré nepravosti. Bůh od vás vyžaduje úplný soulad se zákonem. 
Zákon je totiž ozvěnou jeho hlasu, který říká: ‚Svatější, ano, ještě svatější.‘ Nechť vaše srdce touží po plnosti Kristovy 
milosti. Nechejte své srdce naplnit silnou touhou po jeho svatosti. To je dílo, o kterém Boží slovo prohlašuje, že působí 
pokoj a jeho ovocem je klid a bezpečí navěky (Iz 32,17).“ (The Acts of the Apostles, s. 566)

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové.“ (2K 5,17)
„Bylo učiněno dostatečné opatření, aby Boží lid mohl dosáhnout dokonalosti povahy. Apoštol říká: ‚Neboť toto je vůle 

Boží, vaše posvěcení.‘ Ať každý jednotlivec pro sebe čerpá z nevyčerpatelného zdroje veškeré morální a intelektuální síly, 
aby mohl konat skutky spravedlnosti. Prostřednictvím kříže je učiněno opatření, aby člověk mohl být ve spojení s bližními 
a v souladu s Kristem. Otec říká, že bude milovat ty, kteří věří, že Kristus za ně zemřel, dokonce je bude milovat tak, jak 
miluje svého jednorozeného Syna. Kristův kříž je zárukou, že v něm můžeme zažít plnost. ‚Neboť Bůh tak miloval svět, že 
dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.‘ V Kristu je dokonalost, intelektuální 
velikost i morální schopnosti.“ (Review and Herald, 30. listopadu 1897, 9. odstavec)

„Bůh ti jednou rukou nabízí víru – uchop se jeho mocné paže –, druhou rukou lásku – dosáhni smrti svého já. Kristus je  
cesta, pravda i život. Následuj ho. Nechoď podle těla, ale choď Duchem. Kráčej tak, jak chodil On. To je vůle Boží, vaše posvě-
cení. Dílo, které musíte vykonat, je konat vůli toho, kdo vás udržuje při životě ke své slávě. Pokud pracujete jen sami pro sebe, 
nemůžete z toho mít prospěch. Pokud chcete pracovat pro dobro druhých, chcete méně pečovat o sebe a opravdově vše zasvětit 
Bohu, stanete se pro něj přijatelnými a budete obráceni jeho bohatou milostí.“ (Testimonies for the Church, 2. sv., s. 170)
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Velekněz
Devátý den – Kadidelnice10DNU

MODLITEB

Den devátý – Kadidelnice

„Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.“
Žd 7,25

Navrhovaná podoba modlitebního setkání

Chvály

l Pane, chválíme Tě za to, že Ježíš je náš Přímluvce.
l Děkujeme Ti, že když k Tobě přicházíme skrze Ježíšovy zásluhy, jsme oděni jeho rouchem.

Vyznání hříchu a dovolávání se vítězství nad ním

l Otče, ukaž nám, které hříchy máme vyznat v soukromí. Dovoláváme se tvého vítězství nad těmito hříchy.
l Odpusť nám dobu, kdy jsme plně nedoceňovali Ježíšovy zásluhy. Dej, ať se opíráme o jeho milost.
l Děkujeme Ti, že nám odpouštíš podle zaslíbení v 1. Janově 1,9.

Prosby a přímluvy

l Pane, pomoz nám pochopit a docenit zásluhy, které pro nás Ježíš vybojoval.
l Dej, ať se v modlitbách zajímáme o druhé. Každému z nás ukaž, za koho se má modlit.
l Modlíme se za rodiče, kteří se přimlouvají za děti, které Tě nemají rády. Modlíme se, aby v tom vytrvali a ne-

vzdávali to.
l Prosíme za ty, kteří jsou zoufalí. Nechť se učí, jak vložit své břemeno na Ježíše.
l Pane, modlíme se za lidi, kteří nenavštěvují sbor. Pomoz nám, abychom je přivítali s láskou, až se vrátí.
l Prosíme, posilni nejrůznější možnosti, jak sloužit místním komunitám prostřednictvím sborů a jejich akti-

vit – služby žen, služby mužů, sobotní školy, osobní služby, Pathfinderu atd. Ukaž nám, jak být užitečnými pro 
ostatní.

l Pane, prosíme Tě, abys v posledních dnech obnovil původní zbožnost. Kéž bychom stáli za pravdou, i kdyby 
nebesa padala.

l Prosíme Tě, požehnej těm, kteří pracují prostřednictvím adventistických médií, včetně těch, co využívají so-
ciální prostředky. Pomoz nám v úsilí být v tom co nejlepší, abychom věčným evangeliem mohli oslovit i lidi ve 
21. století.

l Když uvažujeme o světě, který jsi stvořil, dávej nám stále pocit vděčnosti a obdivu. Nechť věrně ctíme biblickou 
pravdu o stvoření a dokážeme učit naše mladé lidi, aby v přírodě vnímali tvou moc a lásku.

l Pane, nauč nás následovat Kristův nesobecký příklad, abychom při setkávání s lidmi kolem nás uměli vnímat 
jejich potřeby. Vyzbroj nás ke službě jako zdravotní misionáře, dobrovolníky pro místní komunity a přátele 
potřebných lidí.

l Pane, modlíme se za sedm (nebo více) lidí na svých osobních modlitebních seznamech. Nechť dovolí Duchu 
svatému, aby pracoval v jejich životech.

l Modlíme se také za osobní potřeby těch, kteří zde jsou shromážděni.

Díkůvzdání

l Pane, děkujeme Ti, že díky Ježíšovým přímluvám za nás máme naději a budoucnost.
l Děkujeme Ti, že „Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním“ (Ř 8,26).
l Děkujeme Ti, že Ježíš „přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá 

se za ně“ (Žd 7,25).
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Velekněz
Devátý den – Kadidelnice10DNU

MODLITEB

Den devátý – Kadidelnice

„Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu;  
je stále živ a přimlouvá se za ně.“

Žd 7,25

Kadidelnice a kadidlo jsou symbolem Kristových přímluv za nás.

„Jako náš Přímluvce vykonává dílo, pro které se sám rozhodl, a před Bohem drží kadidelnici, která obsahuje jeho 
vlastní neposkvrněné zásluhy a modlitby, vyznání a díkůvzdání Božího lidu.“ (Christ’s Object Lessons, s. 156)

„Kristus, jako náš Prostředník, stojí po pravici Otce, stále se nás zastává, neboť je nezbytné, aby se za nás stále 
přimlouval, tak jako bylo nezbytné, aby nás vykoupil svou krví.“ (Our High Calling, s. 50)

„Jsem tak vděčná, že se můžeme spolehnout na Boha. A Pán je poctěn, když mu důvěřujeme a přinášíme mu 
všechny naše zmatky…

Pán Bůh nepovažoval zásady spásy za úplné, když investoval pouze svou vlastní lásku. Na základě vlastního roz-
hodnutí umístil na oltář Obhájce oděného do lidské přirozenosti. Jako náš Přímluvce měl za úkol představit nás Bohu 
jako Boží syny a dcery. Kristus se přimlouvá ve prospěch těch, kteří ho přijali. Na základě svých zásluh jim dává moc 
stát se členy královské rodiny, dětmi nebeského Krále. Otec projevuje svou nekonečnou lásku ke Kristu, jenž za nás 
zaplatil výkupné svou krví, tím, že přijímá a vítá Kristovy přátele jako své přátele. Je se smířením spokojen. Je oslaven 
životem, smrtí, vzkříšením a prostřednickou službou svého Syna…

Jaké blaho! Jaké výsady nám byly uděleny! Kristus je spojovacím článkem mezi Bohem a člověkem. Když přicházíme 
k Bohu prostřednictvím Kristových zásluh, jsme oblečeni do kněžského roucha. Postaví nás blízko sebe a obejme 
nás svou lidskou paží, zatímco svým božským ramenem se chopí trůnu Nekonečného. Své zásluhy předkládá jako 
příjemné kadidlo do kadidelnice, jež leží v našich rukou, aby podpořil naše žádosti. Slibuje, že slyší naše prosby  
a odpoví na ně. Ano, Kristus se stal modlitebním prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Stal se také prostředníkem 
požehnání, spojil totiž božství s lidstvím.“ (In Heavenly Places, s. 77)

„Když o nás usiluje Kristus, Duch svatý působí na naše srdce a podněcuje nás k modlitbě, pokání, chválám a dí-
kůvzdání. Vděčnost, která plyne z lidských rtů, je jen důsledkem toho, že Duch svatý rozezvučel ty správné tóny duše  
a probudil svatou hudbu.

Modlitby, chvály a vyznání Božího lidu vystupují jako oběti do nebeské svatyně. Avšak nestoupají v neposkvrněné 
čistotě. Protože pocházejí od narušených lidí, jsou pošpiněné, a pokud by nebyly očištěny spravedlností dokonalého 
Nejvyššího kněze, nebyly by pro Boha přijatelné. Kristus shromažďuje do kadidelnice modlitby, chvály a oběti svého 
lidu a připojuje k nim zásluhy své bezúhonné spravedlnosti. Teprve pak kadidlo Kristovy smírčí oběti provoní naše 
modlitby, a ty se stávají úplně a zcela přijatelnými, stoupají k Bohu a přinášejí zpět odpovědi plné milosrdenství.“  
(The Youth’s Instructor, 16. dubna 1903, 11. a 12. odstavec)

„Boží dary a jednání v náš prospěch jsou neomezené. Trůn milosti je sám o sobě velmi přitažlivý, neboť na něm 
sedí Ten, kdo nám dovoluje, abychom jej nazývali Otcem. Ale Bůh nepovažoval zásady spásy za úplné, když investoval 
pouze svou vlastní lásku. Na základě vlastního rozhodnutí umístil na oltář Obhájce oděného do lidské přirozenosti.“ 
(Testimonies for the Church, 6. svazek, s. 363)

„Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna 
pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství  
a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ (Žd 4,15.16)

„Sotva se Boží dítě přiblíží k trůnu milosrdenství, už se stane klientem velkého Obhájce. Při prvním projevu pokání 
a žádosti o odpuštění přebírá Kristus jeho případ a předkládá prosbu Otci, jako by se jednalo o jeho vlastní žádost. 
Když se Kristus přimlouvá v náš prospěch, Otec otevírá všechny poklady své milosti, abychom si je mohli přivlastnit, 
těšili se z nich a přinášeli je i ostatním. ‚Proste v mém jménu,‘ říká Kristus. ‚Neříkám vám, že já budu prosit Otce za 
vás; vždyť Otec sám vás miluje,‘ protože vy milujete mne. Použijte mé jméno, to dá vašim modlitbám účinnost a Otec 
vám daruje bohatství své milosti. Proto ‚proste a dostanete, aby vaše radost byla plná‘ (J 16,24).“ (Testimonies for the 
Church, 6. svazek, s. 364)
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Velekněz
Desátý den – Zvonky a granátová jablka10DNU

MODLITEB

Den desátý – Zvonky a granátová jablka

„Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“
L 21,28

Navrhovaná podoba modlitebního setkání

Chvály

l Pane, děkujeme Ti, že jsi nám zjevil znamení svého druhého příchodu.
l Chválíme Tě, že Ježíš opět přijde a vezme nás s sebou, abychom s ním byli navždy.

Vyznání hříchu a dovolávání se vítězství nad ním

l Otče, ukaž nám, které hříchy máme vyznat veřejně a které v soukromí. Dovoláváme se tvého vítězství nad těmito 
hříchy.

l Odpusť nám, že jsme se v tomto světě příliš zabydleli a málo si všímáme znamení tvého příchodu.
l Děkujeme Ti, že nám odpouštíš podle zaslíbení v 1. Janově 1,9.

Prosby a přímluvy

l Pane, modlíme se za lidi kolem nás, kteří si neuvědomují, že brzy přijdeš. Prosíme Tě, probuď jejich srdce.
l Ukaž nám, které věci jsme Ti v našem životě dosud neodevzdali. Dáváme Ti tyto věci a prosíme Tě, abys proměnil 

naše srdce.
l Prosíme Tě, pokračuj ve formování našich povah a připrav nás pro svůj příchod.
l Pane, přitáhni k sobě lidi, kteří se bojí tvého druhého příchodu. Nechť Ti odevzdají své životy.
l Prosíme Tě, použij každého z nás, abychom druhým řekli dobrou zprávu o tvém příchodu.
l Ukaž nám, jak naplnit praktické i duchovní potřeby uprchlíků. Nechť je naše církev známá svou láskou ke všem 

lidem bez ohledu na to, kdo jsou a odkud pocházejí.
l Zvláště se přimlouváme za uprchlíky ze zemí, které jsou pro evangelium uzavřeny. Když naplníme jejich potřeby 

a povedeme je k tomu, aby Tě poznali, prosíme, otevři dveře, aby se mohli vrátit do svých domovů a podělit se 
o Boží lásku s ostatními.

l Otče, prosíme Tě, ukaž nám naléhavost práce pro Tebe. Dej, ať denně žijeme nadějí, že Ježíš již brzy přijde, aby 
dal všechny věci do pořádku.

l Pane, požehnej práci adventistických učitelů na všech úrovních po celém světě. Posilni naše učitele, rodiče,  
vedoucí mládeže a učitele sobotní školy v jejich úsilí připravit mladou generaci pro tvou službu.

l Žádáme Tě o požehnání pro Special Needs Ministries. Dávej nám soucitné srdce, když se setkáváme s potřebami 
těch, kteří jsou hluší, slepí nebo mají nějaké fyzické či duševní problémy.

l Pane, modlíme se za sedm (nebo více) lidí na svých osobních modlitebních seznamech. Nechť dovolí Duchu 
svatému, aby pracoval v jejich životech.

l Modlíme se také za osobní potřeby těch, kteří zde jsou shromážděni.

Díkůvzdání

l Pane, děkujeme Ti za tvůj slib: „Ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (F 1,6).
l Děkujeme Ti, že v každém městě máš lidi, kteří s nadějí hledí k nebi.
l Děkujeme Ti, že působíš na srdce lidí, za které se modlíme.
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Velekněz
Desátý den – Zvonky a granátová jablka10DNU

MODLITEB

Den desátý – Zvonky a granátová jablka

„Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“
L 21,28

Zvonky na rouchu Velekněze poskytovaly Božímu lidu slyšitelné znamení, že je naživu a přimlouvá se 
za ně ve svatyni svatých. Když se Kristus za nás přimlouvá ve svatyni svatých, třebaže nemůžeme slyšet 
zvonky na jeho rouchu, měli bychom věnovat pozornost znamením, že je téměř u konce své práce jako 
Velekněze a vrátí se jako Soudce a Král.

„Pouze jednou ročně mohl nejvyšší kněz vstoupit do svatyně svatých, a to po nejpečlivější a nejvážnější přípravě. 
Žádné smrtelné oko, dokonce ani oko velekněze nesmělo pohlédnout na posvátnou majestátnost tohoto oddělení 
svatyně, neboť se jednalo o místo, kde viditelně přebývala Boží sláva. Velekněz sem vstupoval vždy s chvěním, zatímco 
lid čekal na jeho návrat v napjatém tichu. Jejich opravdové touhy směřující k Bohu byly pro něj požehnáním. Před 
slitovnicí Bůh hovořil s veleknězem. Pokud ve svatyni svatých prodléval kněz neobvykle dlouho, lidé byli vyděšeni, 
protože se báli, že kvůli jejich hříchům nebo pro hřích velekněze jej zahubila Boží sláva. Když však zazněl zvuk zvonků 
na jeho rouchu, uklidnili se. Potom velekněz vyšel a požehnal lidu.“ (The Spirit of Prophecy, 1. svazek, s. 274–275)

„Když Ježíš opustil svatyni svatých, zaslechla jsem zvonění zvonků na jeho rouchu. Když odešel, temný oblak 
zakryl obyvatele země. Mezi hříšníkem a Bohem už nebyl žádný prostředník.“ (Early Writings, s. 280)

„Kristus vyzval svůj lid, aby sledoval znamení jeho příchodu a radoval se, když spatří projevy příchodu svého Krále. 
‚Když se toto začne dít,‘ řekl, ‚napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.‘ Pak svým následovníkům 
ukázal na rašící stromy a řekl: ‚Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, 
že je blízko království Boží‘ (L 21,28.30.31).“ (The Great Controversy, 1888, s. 308)

„Na Olivové hoře mluvil Kristus se svými učedníky o svém druhém příchodu. Popsal zvláštní znamení, která se 
budou ukazovat, když se jeho příchod přiblíží. Vyzýval své následovníky, aby bděli a byli připraveni. Znovu opakoval 
varování: ‚Bděte tedy, neboť neznáte dne ani hodiny, kdy přijde Syn člověka.‘ Pak ukázal, co znamená čekat na jeho 
příchod. Čas je třeba naplnit pilnou prací, nikoli čekáním v nečinnosti.“ (Christ’s Object Lessons, s. 325)

„Na světě jsou mnozí, kteří zavírají oči před znameními, která Kristus dává, aby lidi upozornil na svůj příchod. 
Snaží se potlačit všechny obavy, ačkoliv se znamení konce rychle naplňují a svět spěje k času, kdy se Syn člověka ukáže 
na nebeských oblacích. Pavel učil, že je hříchem nevšímat si znamení, jež předcházejí Kristův druhý příchod. Ty, kteří 
se takto proviní, nazývá syny noci a tmy. Střízlivé a bdělé pak povzbuzuje slovy: ‚Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás 
ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme 
tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví‘.“ (The Acts of the Apostles, s. 260)

„Cítíme se znepokojeni současným stavem církve, jejíž členové již dlouho vědí o událostech, které se mají brzy 
uskutečnit při naplňování proroctví. Kristus přichází v moci a velkolepé slávě. ‚A mrtví byli souzeni podle svých 
činů zapsaných v těch knihách.‘ Ten, který nás zastupoval jako náš Prostředník, kdo slyšel všechny kajícné modlitby  
a vyznání, kdo byl zobrazen s duhou, symbolem milosti a lásky, obklopující jeho hlavu, brzy přestane pracovat v nebeské 
svatyni. Milost a soucit sestoupí z trůnu a jejich místo zaujme spravedlnost. Ten, kterého vyhlíží jeho lid, převezme svůj 
úřad Nejvyššího soudce – úřad, na který má právo. ‚Otec… všechen soud dal do rukou Synovi.‘ Dal mu pravomoc 
vykonat soud i proto, že je Synem člověka. Je to ten, kdo je ‚připraven soudit živé i mrtvé‘, jak říká Petr. ‚Neboť ustanovil 
den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil.‘ “ (Review and Herald, 1. ledna 1889, 
1. odstavec)
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Den jedenáctý – Náš Velekněz

Navrhovaná podoba závěrečné soboty

Tato závěrečná sobota by měla být časem velké radosti ze všeho, co pro nás a naši církev Bůh během Deseti dnů 
modliteb udělal. Navrhněte tento den jako oslavu Boží dobroty a moci. Uvažujte, jak jste zakusili za posledních deset 
dní vylití Ducha svatého. Tato sobota je příležitostí radovat se ze všeho, co pro nás Bůh udělal, dělá a ještě udělá.

Tematický text: 
„Protože máme mocného velekněze,  

který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího,  
držme se toho, co vyznáváme.  

Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi,  
vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.  

Přistupme tedy směle k trůnu milosti,  
abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ 

Žd 4,14–16 

Potřeby každého shromáždění jsou jedinečné, proto spolupracujte s místními vedoucími, abyste vytvořili konkrét-
ní plán pro váš sbor. Zde jsou některé návrhy pro závěrečnou sobotní bohoslužbu:

l Biblické studium textu Židům 4,14–16: Může jít o výklad biblického textu či kázání, případně text může být 
použit jako základ pro sdílení zkušeností, jak Bůh pracoval během Deseti dnů modliteb.

l Sdílení zkušeností: Vyhraďte si dostatek času na sdílení se se zkušenostmi, jak Bůh odpovídal na vaše modlitby. Ti, 
kteří se zúčastnili Deseti dnů modliteb, budou mít jistě mnoho příběhů, se kterými by se mohli sdílet s ostatními 
ve shromáždění, ale veďte je k tomu, aby byli struční, a mohli se tak zapojit všichni. Kromě času pro sdílení by bylo 
dobré mít i předem připravené zkušenosti, o které byste se mohli podělit.

l Čas pro modlitby: Pozvěte celé shromáždění, aby se připojilo ke společným modlitbám. Můžete ve shromáždění 
vést modlitby podobně jako během Deseti dnů modliteb. Můžete se společně modlit prostřednictvím konkrét-
ních biblických pasáží. To je možné jak v malých skupinách, tak kdykoli se lidé modlí společně. Další možností 
je zahrnout do bohoslužby různé druhy modliteb – modlit se prostřednictvím pasáží Písma, modlitba v malých 
skupinkách, modlitba jednotlivců, modlitba celého shromáždění nebo jen ztišení.

l Zpěv: Tato sobota je dnem, kdy se můžete radovat ze všeho, co Bůh učinil, a hudba je skvělý způsob, jak Pána oslavo-
vat. Pokud se nějaká píseň stane tematickou písní pro vaši skupinu, pak se ujistěte, že ji zpíváte s celým shromážděním.

l Plány do budoucna: Pokud vás Bůh během Deseti dnů modliteb vedl ke zvláštnímu zapojení se ve prospěch okolí 
či k jiné službě, podělte se o to se sborovou rodinou a vyzvěte ji, aby se zapojila také.

l Děti a mládež: Pro děti by byl určitě vhodný příběh o modlitbě. Pokud se některé děti či mládežníci účastnili pravi-
delných modlitebních setkání, nechejte je také sdílet se se svými zkušenostmi nebo vést modlitební chvíle.

l Přizpůsobivost: Ujistěte se, že budete dostatečně přizpůsobiví ve svých plánech, abyste se mohli nechat vést Božím 
Duchem během celé bohoslužby.
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Zaslíbení, kterých se můžete dovolávat ve svých modlitbách

Zaslíbení Ducha svatého

w „Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje, 
bylinu na poli dopřeje každému.“ Za 10,1

w „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, 
kdo ho prosí!“ L 11,13

w „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko,  
co jsem vám řekl… On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.“ J 14,26; 16,8

w „Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 
A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve 
jménu mém, já to učiním.“ J 14,12–14

w „Nato mi řekl: ‚Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin 
zástupů.‘ “ Za 4,6

Zaslíbení, že Bůh vyslýchá modlitby

w „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ J 15,7
w „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Žd 4,16
w „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“ Mk 11,24
w „Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.“ Ž 50,15
w „Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“ Mt 18,19
w „A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.“ Mt 21,22
w „A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.“ J 14,13
w „V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, 

dá vám to.“ J 16,23
w „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“ 1J 5,14

Zaslíbení Boží síly

w „Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“ Gn 18,14
w „Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“ Ex 14,14
w „Ježíš na ně pohleděl a řekl: ‚U lidí je to nemožné, ale ne u Boha, vždyť u Boha je možné všecko.‘ “ Mk 10,27
w „Věrný je ten, kdo vás povolal, on to také učiní.“ 1Te 5,24
w „Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.“ Jb 42,2
w „Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Ř 8,31
w „Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?“ Nu 23,19
w „Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, 

jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zem-
dlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se 
jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ Iz 40,28–31

Zaslíbení o Božím vedení

w „Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale 
učiním, co jsem ti slíbil.“ Gn 28,15
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w „Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil.“ Ex 23,20
w „Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem  

a celou svou duší.“ Dt 4,29
w „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.“ Jr 33,3 
w „Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. 

I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Iz 40,4.5
w „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ Ž 32,8
w „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.“ Dt 31,8
w „Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.“ Ž 25,12
w „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ Př 3,5
w „Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. 

Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako za-
hrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.“ Iz 58,10.11

w „Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.“ Iz 65,24

Zaslíbení o změně srdce

w „Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně 
navrátí celým srdcem.“ Jr 24,7

w „Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým 
svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.“ Dt 30,6

w „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám 
srdce z masa.“ Ez 36,26

w „Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“ F 1,6
w „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ 2K 5,17
w „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval  

a vydal sebe samého za mne.“ Ga 2,20
w „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu 

našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.“ 1Te 5,23.24

Zaslíbení o odpuštění

w „Můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, 
tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ 2Pa 7,14

w „A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám od-
pustil vaše přestoupení.“ Mk 11,25

w „Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Ef 4,32
w „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepra-

vosti.“ 1J 1,9
w „Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly 

rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“ Iz 1,18
w „Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.“ Iz 43,25
w „Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou znát,  

od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu 
připomínat.“ Jr 31,34

w „V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.“ Ef 1,7
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Zaslíbení o vítězství nad hříchem

w „Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ 1J 5,4
w „Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ Ř 8,37
w „Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“ 1K 15,57
w „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, 

budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ Iz 41,10
w „Vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.“ Ef 6,16
w „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna 

Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“ Ga 2,19.20
w „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ F 2,13
w „Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“ Ga 5,16
w „Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi.“ Ř 16,20
w „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle 

Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ Ř 12,2
w „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.“ 1J 2,15

Zaslíbení o uzdravení

w „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho 
přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem 
Hospodin, já tě uzdravuji.“ Ex 15,26

w „Tvé závory ať jsou z železa a bronzu, tvá síla ať provází všechny tvé dny.“ Dt 33,25
w „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti,  

ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj 
věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.“ Ž 103,2–5

w „Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“ 
Př 3,7.8

w „Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje 
tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali 
jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. 
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ Iz 53,3–5

w „Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.“ Jr 17,14
w „Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. Nazývali tě zapuzenou; říkali o tobě: ‚To je ten Sijón, nikdo jej 

nevyhledává.‘ “ Jr 30,17
w „Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.“ Jr 33,6
w „Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete 

poskakovat jako vykrmení býčci.“ Mal 3,20
w „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Mod-

litba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“ Jk 5,14.15

Zaslíbení o síle konat Boží vůli

w „Očekávej na Hospodina! Buď pevný a posilni své srdce! Očekávej na Hospodina!“ Ž 27,14 ČSP
w „A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení 

působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je 
dočasné, neviditelné však věčné.“ 2K 4,16–18
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w „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“ Ga 6,9
w „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ F 4,13
w „Ale on mi řekl: ‚Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.‘ A tak se budu raději chlubit sla-

bostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.“ 2K 12,9

Zaslíbení o tom, že můžeme být Božími svědky

w „Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. 
Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“ Iz 44,8

w „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.“ Iz 60,1
w „To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.“ 

2K 5,18
w „Ale Hospodin mi řekl: ‚Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.‘ “ Jr 1,7
w „Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, 

Samařsku a až na sám konec země.“ Sk 1,8
w „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, 

kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ 1P 2,9
w „A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal  

o naději, kterou máte.“ 1P 3,15
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Velekněz
„Roucho nejvyššího kněze bylo vyrobeno z drahocenného materiálu a překrásně vypracováno, což odpovídalo 

jeho vznešenému účelu. Kromě lněného šatu, který nosil i obyčejný kněz, velekněz měl na sobě i modré roucho utkané 
vcelku. To bylo na lemu ozdobeno zlatými zvonky a granátovými jablky modré, fialové a šarlatové barvy. Přes ně se 
oblékal nárameník, kratší roucho zlaté, modré, fialové, šarlatové a bílé barvy, který byl přepásán krásně vypracovaným 
pásem stejných barev. Nárameník byl bez rukávů a na zlatě vyšívaných ramenech byly položeny dva onyxové kameny 
nesoucí jména dvanácti kmenů Izraele.

Přes nárameník oblékal velekněz náprsník, nejposvátnější kus kněžského oblečení. Ten byl ze stejného materiálu 
jako nárameník. Měl tvar čtverce, na každé straně měřil 20 centimetrů a byl zavěšen na ramenou modrou šňůrou na 
zlatých kroužcích. Jeho okraje byly lemovány řadou drahokamů, stejných, které tvoří dvanáct základů Božího města. 
V obrubě bylo dvanáct kamenů zasazených do zlata a uspořádaných do čtyř řad. Podobně jako na drahokamech 
na nárameníku, i na nich byla vyryta jména dvanácti kmenů. Hospodinův příkaz zněl: ‚Áron tak bude nosit jména 
synů Izraele na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci, kdykoli bude vstupovat do svatyně, aby je ustavičně 
připomínal před Hospodinem.‘ (Ex 28,29) Stejně tak Kristus, Nejvyšší kněz, který za hříšníka nabízí Otci svou vlastní 
krev, má na svém srdci jméno každé kající se věřící duše. Žalmista praví: ‚Ač jsem ponížený ubožák, Panovník přec 
na mě myslí.‘ (Ž 40,17)

Napravo a nalevo od náprsníku byly dva velké kameny neobyčejného třpytu. Říkalo se jim urim a tumim. Těmito 
kameny oznamoval Bůh prostřednictvím velekněze svou vůli. Když byly Hospodinu předkládány otázky k rozhodnutí, 
byl světelný kruh obklopující pravý kámen znamením souhlasu nebo schválením, zatímco oblak zahalující kámen 
vlevo byl znamením nesouhlasu či odmítnutím.

Veleknězova mitra se skládala z bílého plátěného turbanu a zlaté destičky, která byla k turbanu připevněna modrou 
tkaničkou. Na destičce byl nápis: ‚Svatý Hospodinu.‘ (Ex 28,36) Všechno, co souviselo s oblečením a vystupováním 
velekněze, mělo v pozorovateli vyvolat pocit Boží svatosti, posvátnosti jeho uctívání a čistoty, která je požadována  
od těch, kteří přicházejí do jeho přítomnosti.“ (Patriarchs and Prophets, s. 350–351)




