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Vítejte v programu Deset dnů modliteb 2020! Jsme tak vděční, že i letošní rok můžeme zahájit modlitbami. Bůh  

v minulých letech vykonal mnoho zázraků, když jsme ho hledali na modlitbách a v půstu. 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. Zde jsou pouze tři reakce těch, kteří se zúčastnili 
posledních Deseti dnů modliteb:

„Během třetího dne z Deseti dnů modliteb jsem se modlil v přední části naší modlitebny, když jsem nabyl přesvědčení, 
že mám žádat o Boží zásah: ,Někdo se právě pokouší o sebevraždu.‘ Modlil jsem se: ,Drahý Pane, nedovol mu, aby uspěl, 
prosím, zasáhni.‘ Příštího dne jsem byl šokován, když jsem zjistil, že zabít se pokusila moje vlastní teta. Avšak díky našim 
modlitbám Bůh zasáhl a zachránil jí život. Když píšu tuto zkušenost, vede se jí dobře a Bůh pracuje v jejím životě. Všichni 
chválíme Pána za jeho zázračnou odpověď na naši modlitbu.“ (N. K. ze Zambie)

„Během Deseti dnů modliteb v roce 2018 se moje přítelkyně Alicia modlila za pět konkrétních lidí, aby přišli ke Kristu. 
Bůh odpověděl na mnohé z jejích modliteb, ale jeden člověk z jejího seznamu se oslovit nenechal – byla to její rodná se-
stra. Tento rok během Deseti dnů modliteb Aliciina sestra přišla na modlitební shromáždění a odevzdala se Ježíši. Nyní 
se věnuje studiu Bible a připravuje se na křest. Také dva další jednotlivci, kteří se účastnili našich modlitebních setkání 
během Deseti dnů modliteb, se nechali pokřtít. Chválíme Boha za jeho práci a za program Deset dnů modliteb. Skutečně 
jsme všichni prožili hlubší zkušenost s Ježíšem, když jsme se společně modlili.“ (J. J. ze Severní Karolíny v USA)

„V rámci programu Deset dnů modliteb jsem se modlil k našemu nebeskému Otci, aby mi dal příležitost šířit adventi-
stické poselství… Poté, co jsem se takto modlil během Deseti dnů modliteb, jsem mohl předat adventistické poselství velké 
skupině lidí bez křesťanského původu a oni mé poselství přijali. Jsem vděčný za Boží odpověď na moji modlitbu. Je to pro 
mne velká zkušenost po letošním programu Deseti dnů modliteb. Chvála Pánu!“ (věřící z Asie)

Modlitební téma: Hledání Božího Ducha
Během Deseti dnů modliteb 2020 vás zveme, abyste prožili zaslíbená požehnání Ducha svatého. Než se Ježíš vrátil 

do nebe, dal nám toto zaslíbení: „…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“ (Skutky 1,8).

„Jestliže toto je prostředek, jímž přijímáme sílu, proč nemáme hlad a žízeň po daru Ducha? Proč o tom nemlu-
víme, nemodlíme se za to a nekážeme o tom? Pán je ochotnější dát Ducha svatého těm, kteří mu slouží, než rodiče, jež 
svým dětem dávají dobré dary. Každý by měl předkládat Bohu žádost o každodenní křest Duchem.“ (Ellen G. White,  
Act of the Apostles, s. 50)

Připojte se k nám v našem úsilí o vylití Ducha svatého. Dovolme Bohu, aby v našich životech projevil své ovoce.

Doporučení 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.
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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 vírou se jich dovolávej-
te. 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. 

Půst
Chtěli bychom vám doporučit, 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  
a k podpoře vnímavé mysli. Obdrželi jsme odpovědi na své modlitby, protože jsme pokořili své duše před Bohem.“ 
(Medical 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‘ (Římanům 8,26). Na takovou mod-
litbu 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‘ (Efezským 3,20).“ (Christ’s Object Lessons, 
s. 147)
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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 vybízeni k modlitbám a k víře, že nás Bůh slyší a na naše modlitby  
i odpoví.

„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‘ (Marek 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. Boha můžete 
vyzkoušet 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. Nadále budu chodit vírou a nezneuctím svého Spasitele nevírou.“ (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 vyzvat, 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.

Napište si jejich jména na kus papíru a uložte jej na důležitém místě, například ve své Bibli. Když takto zapisujete 
něčí jména, odehrává se něco mocného. Budete ohromeni tím, jak Bůh bude odpovídat na vaše modlitby!

Výzvy přesahující Deset dnů modliteb
Každý může něco udělat pro urychlení Ježíšova příchodu prostřednictvím účasti v programu Total Member In-

volvement.
„Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mě, byl 

jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ (Ma- 
touš 25,35.36)

V knize „The Ministry of Healing“ čteme: „Musíme žít dvojí život – život myšlení a jednání, život tiché modlitby  
a opravdové práce.“ (s. 512) Naší výsadou je jiným lidem ukázat Ježíšovu lásku. Sami jsme od našeho Spasitele obdrželi 
tolik lásky; nenechejme si ji jen pro sebe. Podělme se o jeho lásku s ostatními.

Doporučujeme vám a vašemu sboru, abyste se v modlitbě zeptali Boha, jak můžete po Deseti dnech modliteb oslo-
vit ostatní. Vyberte si jednu nebo i více aktivit, stanovte si den a staňte se Ježíšovou prodlouženou rukou. Když však 
budete veškerou tuto práci organizovat, nedopusťte, aby vás tato angažovanost odvedla od modlitby.

„Osobní úsilí věnované druhým by měla předcházet intenzivní soukromá modlitba, protože umění záchrany duší 
vyžaduje velikou moudrost. Dříve než budete mluvit s lidmi, hovořte s Kristem. U trůnu nebeské milosti získáte 
přípravu pro službu lidem.“ (Prayer, s. 313)

Všechny denní tematické listy jsou také přímo přístupné na jakémkoli počítači či mobilním zařízení na adrese  
www.tendaysofprayer.org.

Materiály byly připraveny Správní asociací při Generální konferenci Církve adventistů sedmého dne.

Hlavním autorem příspěvků pro průvodce jednotlivými modlitebními tématy je Kevin Wilfley.

Pokud není uvedeno jinak, jsou citované biblické texty z Českého ekumenického překladu (ČEP), Česká biblická společ-
nost, 1985, BIBLE IN CZECH ECUMENICAL TRANSLATION 033, ISBN 80-85810-07-7.
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Každý může něco udělat pro urychlení Ježíšova příchodu prostřednictvím účasti v programu Total Member In-

volvement.
„Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mě, byl 

jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ (Ma- 
touš 25,35.36)

V knize „The Ministry of Healing“ čteme: „Musíme žít dvojí život – život myšlení a jednání, život tiché modlitby  
a opravdové práce.“ (s. 512) Naší výsadou je ukázat druhým Ježíšovu lásku. Sami jsme od našeho Spasitele obdrželi 
tolik lásky; nenechejme si ji jen pro sebe. Podělme se o jeho lásku s ostatními.

Doporučujeme vám a vašemu sboru, abyste se v modlitbě zeptali Boha, jak můžete po Deseti dnech modliteb oslo-
vit ostatní. Vyberte si jednu nebo i více aktivit, stanovte si den a staňte se Ježíšovou prodlouženou rukou. Když však 
budete tuto veškerou práci organizovat, nedopusťte, aby vás tato angažovanost odvedla od modlitby.

„Osobní úsilí věnované druhým by měla předcházet intenzivní soukromá modlitba, protože umění záchrany duší 
vyžaduje velikou moudrost. Dříve než budete mluvit s lidmi, hovořte s Kristem. U trůnu nebeské milosti získáte 
přípravu pro službu lidem.“ (Prayer, s. 313)

Připravili jsme seznam možností, jak můžete pomoci ostatním. Vyberte si, co odpovídá potřebám lidí, kterým 
budete sloužit. Nebojte se udělat i něco jiného, co zde není uvedeno.

• Připravte jídlo pro někoho, kdo je nemocný.
• Pozvěte souseda nebo spolupracovníka na společné setkání.
• Dejte jídlo bezdomovci.
• Darujte oblečení.
• „Adoptujte“ staršího člověka. Pravidelně jej navštěvujte a pomozte mu při práci, nakupování, vaření nebo na 

zahradě.
• Upečte chléb a rozdělte se o něj se sousedem.
• Pomozte s projekty v sousedství.
• Nabídněte se, že zůstanete s nemocnou nebo zdravotně postiženou osobou, aby si její ošetřovatelé mohli vyřídit 

své pochůzky.
• Podílejte se na projektech sousedů.
• Představte se novému sousedovi tím, že mu donesete jídlo. Dejte mu zakusit, že je v sousedství vítán.
• Nakupte potraviny a doručte je potřebné rodině.
• Darujte své staré brýle.
• Nabídněte studium Bible.
• Navštivte lidi v domovech s pečovatelskou službou.
• Dejte studentovi nějaké stravenky.
• Sbalte oblečení pro potřebné. Ve svém sboru byste mohli otevřít šatník s darovaným oblečením pro ty, kteří to 

potřebují.
• Darujte svůj starý notebook nebo jinou elektroniku.
• Darujte ojetý vůz.
• Organizujte výstavy zdraví.
• Pošlete pohlednici někomu, kdo je uvězněn.
• Zorganizujte sérii evangelizačních přednášek.
• Zavolejte sousedům a zeptejte se jich, jak se jim daří.
• Dejte někomu knihu, o které si myslíte, že by se mu líbila.
• Nabídněte letáčky GLOW (dostupné na adrese: www. glowonline.org nebo v nakladatelství Advent-Orion).

10DNU
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• Doporučte nějakému člověku, aby přijal Ježíše.
• Uspořádejte školu vaření.
• Uskutečněte projekt „28 knih“. V prvním týdnu darujte jednu knihu. Druhý týden věnujte dvě knihy. Třetí týden 

rozdejte tři knihy. Pokračujte, dokud nerozdáte 28 knih.
• Doneste jídlo člověku, který ztratil někoho blízkého.
• Navštivte někoho v nemocnici, abyste ho povzbudili nebo mu nějak pomohli.
• Čtěte nějaké starší osobě.
• Navštivte dětský domov a nabídněte svou pomoc zaměstnancům.
• Zorganizujte skupiny, kde by se šilo, pletlo či háčkovalo oblečení pro ty, kteří to potřebují.
• Čtěte nahlas Bibli někomu, kdo nevidí nebo nemůže číst.
• Ubytujte mladé lidi přes noc ve vaší domácnosti.
• Staňte se dobrovolníkem v centru pro zneužívané osoby.
• Darujte knihy dětskému domovu.
• Vezměte děti ze svého sboru a společně navštivte domov pro seniory. Připravte pro ně program.
• Naplánujte a uspořádejte zábavný den pro děti se speciálními potřebami a pro jejich rodiny.
• Zajistěte pro vaši komunitu úklidový den.
• Založte ve svém sboru klub zdraví. Pozvěte do něj přátele a sousedy.
• Nabídněte někomu, aby se k vám připojil při sledování DVD s duchovním poselstvím. Když se budete společně 

dívat, modlete se, aby Duch svatý promluvil k srdci tohoto člověka.
• Vytvořte svůj vlastní projekt.

Další náměty naleznete na adrese www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.

Hledání Božího Ducha
Výzvy přesahující Deset dnů modliteb10DNU

MODLITEB
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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 také 
zakomponovat 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 jednotlivých bodů 
navrhovaného rozvrhu.

Ukázkový rozvrh pro první hodinu modliteb

 17.45 –  Písně chval.
 18.00 –  Uvítání a představení (ať jsou komentáře stručné, ale přátelské).
 18.05 –  Modlitby chvály za to, jaký Bůh je (oslavující jeho charakter).
 18.10 –  Dovolávání se biblických zaslíbení (viz část „Zaslíbení, kterých se můžete dovolávat ve svých modlitbách“ 

v on-line zdrojích).
 18.15 –  Modlitby s vyznáním hříchů (tichá modlitební chvíle).
 18.20 –  Modlitební žádosti o požehnání (naléhavé prosby).
 18.25 –  Tiché modlitby.
 18.30 –  Přímluvná modlitba za spasení lidí ve vaší komunitě a v okolí sboru.
 18.35 –  Modlitby připomínající Ježíšův život, smrt a vzkříšení.
 18.40 –  Díkůvzdání za to, co Bůh udělal.
 18.45 –  Písně o modlitbě nebo citlivé čtení z církevního zpěvníku.
 18.50 –  Modlitby žádající o přítomnost a sílu Ducha svatého.
 18.55 –  Další modlitby chvály a díkůvzdání. 

Možná že budete chtít tento rozvrh opakovat každou hodinu během noci, protože lidé budou průběžně přicházet a 
odcházet. Během přímluv se budete možná chtít modlit za „modlitební potřeby celosvětové církve“ (uvedeno na konci 
tohoto dokumentu). Určitě si však udělejte čas i na místní potřeby a modlitební žádosti.

Další příjemnou možností je, aby nadaní členové zazpívali písně či recitovali básně zaměřené na modlitby. Součástí 
mohou být i tří až pětiminutové zkušenosti.

Ráno budete možná chtít uspořádat závěrečné slavnostní ukončení. Začněte společným zpěvem a krátkým posel-
stvím kazatele nebo vedoucího modlitební skupiny. Vše pak můžete ukončit zvláštní snídaní.

Modlitební potřeby celosvětové církve

l Modlíme se za adventisty, kteří čelí pronásledování nebo věznění kvůli svému přesvědčení.
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 Modlíme se za 69 % světové populace, které nebyl Ježíš dosud jasně a zřetelně představen.
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l Modlíme se za 62 miliony lidí ve 28 evangeliem nejméně oslovených městech bývalého Sovětského svazu (Evro- 
-Asijská divize).

l Modlíme se k Bohu, aby povolal statečné misionáře, kteří budou ochotni pracovat mezi 746 skupinami lidí ve  
20 zemích Středního východu.

l Modlíme se za 1 000 misijních aktivit v Severoasijsko-pacifické divizi a Jihoasijsko-pacifické divizi. Když tito 
mladí lidé slouží v takových zemích, jako je Tchaj-wan, Čína, Rusko a Barma, nechť jsou pokřtěni Duchem svatým  
a zmocněni vykonávat Boží dílo.

l Modlíme se za mocný nárůst dobrovolníků z řad adventistů, kteří budou sloužit Bohu tím, že budou milovat druhé 
a sdílet se s lidmi z jiných kultur a náboženství.

l Prosíme Tě, povolej moderní valdenské studenty, kteří budou ochotni sloužit v obtížných podmínkách.
l Modlíme se za 202 miliony lidí v 41 evangeliem nejméně osloveném městě Jihoasijsko-pacifické divize, aby poznali 

Ježíše.
l Modlíme se za oddělení sobotní školy a oddělení osobní služby každého místního sboru, když hledají Boží plán  

a oslovují své společenství milující službou, studiem Bible a osobním svědectvím.
l Modlíme se za agenturu Adventist Development and Relief Agency (ADRA), která naplňuje praktické potřeby lidí 

po celém světě.
l Modlíme se za 16 miliónů lidí v 6 evangeliem nejméně oslovených městech Jihopacifické divize.
l Modlíme se za každodenní křest Duchem svatým pro členy, kteří se snaží v lásce oslovit ty, kteří dosud nebyli oslo-

veni.
l Modlíme se za to, aby nám Duch svatý ukázal, jak oslovit 406 milionů lidí ve 105 evangeliem nejméně oslovených 

městech Severoasijsko-pacifické divize.
l Prosíme Tě, požehnej úsilí oddělení adventistické kaplanské služby, která mobilizuje kaplany a zainteresované členy, 

aby sloužili těm, co jsou ve vězení.
l Pane, myslíme na učitele v dětské sobotní školce. Dej jim prosím znát, jak důležitá je jejich práce pro naše děti.
l Pane, žádáme Tě o tvé vedení pro mnohá „centra vlivu“, zdravotní a rodinné programy a kluby Pathfinder po celém 

světě. 
l Modlíme se, abys nám pomohl milovat a vychovávat nové členy.
l Pane, prosíme Tě, ukaž nám, jak v našich komunitách rozšířit více literatury obsahující tvou pravdu v tištěné i elek-

tronické podobě. Modlíme se, aby ji lidé četli a aby je Duch svatý biblickou pravdou usvědčoval.
l Pane, žádáme Tě o ochranu misionářů pracujících na nebezpečných místech.
l Prosíme Tě, povolej kolportéry, dobrovolníky z řad studentů, autory, odborníky na média a finanční podporovatele 

k šíření slov naděje a života.
l Modlíme se za 8 208 adventistických škol s téměř dvěma miliony studenty. Nechť tyto školy vždy učí biblickou 

pravdu a vedou mladé lidi k evangelizaci a službě.
l Pane, dej nám moudrost pro oslovení sekulárních kultur, které nemají zájem o náboženství. Nechť Tvůj svatý Duch 

zboří zdi, které obklopují světská srdce.
l Modlíme se za dosud neoslovené skupiny lidí v Asii, kteří nepocházejí z křesťanského prostředí. Dej nám zvláštní 

moudrost pro naplnění jejich potřeb.
l Požehnej nám, když se snažíme oslovit lidi, kteří jsou zotročeni uctíváním duchů, modlářstvím a vírou v nesmrtel-

nou duši. Pomoz nám pochopit jejich vnímání světa a představit jim osobního Spasitele.
l Pane, prosíme Tě, inspiruj adventisty sedmého dne po celém světě, aby se modlili jako nikdy dříve. Společně 

Tě prosíme o pozdní déšť Ducha svatého. Žádáme Tě o naplnění zaslíbení z 2. kapitoly Joela, 6. kapitoly Ozeáše  
a 2. kapitoly Skutků apoštolů.
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l Modlíme se za 541 skupinu lidí v 18 zemích Jihoafricko-indickooceánské divize. Prosíme Tě, přiveď je k biblické 
pravdě.

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 Nechť můžeme věrně a plně hlásat poselství tří andělů ze 14. kapitoly Zjevení. Dej nám moudrost, aby středem 
těchto poselství byla Kristova láska a spravedlnost.

l Prosíme Tě, abys povolal misionáře do měst, aby zakládali sbory v 806 skupinách lidí ve 20 zemích Interevropské 
divize.

l Modlíme se, abys vybudoval armádu pracovníků k zakládání sborů v 948 skupinách lidí v 38 zemích Interamerické 
divize.

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

l Modlíme se, abys připravil dobrovolníky, kteří budou sloužit 70 skupinám lidí v Izraelském misijním poli.
l Prosíme Tě, abys povolal zdravotní misionáře, aby zakládali sbory mezi 830 skupinami lidí v 11 zemích 

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

ské divize. Zvláště myslíme na HopeTV India a Asijskou pomocnou školu pro nevidomé.
l Modlíme se za práci vydavatelství v Jihoasijsko-pacifické divizi.
l Modlíme se, ať se naplní Tvá vůle podle zaslíbení Žalmu 32,8, že nás povedeš a budeš nám radit při uskutečňování 

výzvy přesahující Deset dnů modliteb.
l Prosíme Tě, nechť naše rodiny zjevují tvou 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 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 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 za 49 milionů lidí v 19 evangeliem nejméně oslovených městech Transevropské divize.
l Modlíme se za naše děti. Prosím, zmocni je, aby odvážně stály za tvou pravdou, když narazí na překážky a nátlak. 

Pomoz jim moudře se rozhodovat a zůstat v pravdě.
l Pane, nauč nás následovat Kristův nesobecký příklad naplňováním každodenních potřeb lidí okolo nás. Vyzbroj 

nás ke službě jako zdravotní misionáře, dobrovolníky pro místní komunity a přátele potřebných lidí.
l Pane, prosíme Tě, abys v posledních dnech obnovil původní zbožnost. Kéž bychom stáli za pravdou, i kdyby padala 

nebesa.
l Pane, prosíme Tě, požehnej stovky tisíc aktivit po celém světě, které se uskuteční během roku 2020. Modlíme se 

zejména za evangelizační program Total Member Involvement, který proběhne na Papui-Nové Guineji v květnu 
roku 2020.

l Modlíme se za vedoucí mládeže po celém světě, kteří věrně předávají naše dědictví další generaci – identitu  
v Kristu, poslání Církve adventistů sedmého dne a vedení v místních sborech.

l Modlíme se za mladé lidi, kteří zakoušejí nebezpečí pro Pána během jednoroční služby v misii (OYiM) a v misii 
„Caleb“.
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l Modlíme se za křest Duchem svatým pro naši mládež a mladé vedoucí, jak bylo zaslíbeno ve Skutcích 1,8. Při-
mlouváme se zejména za Boží požehnání pro mladé lidi zapojené do programu „Give Him 20“ a do dalších mod-
litebních iniciativ.

l Pane, prosíme Tě, ukaž nám Tebou danou strategii, jak oslovit Jericha světa pomocí poselství tří andělů a jak vést 
Rachaby žijící v těchto městech ke spáse v Kristu.

l Prosíme Tě, abys vychoval nové vedoucí mládeže a žehnal naší vzdělávací iniciativě SYL (Senior Youth Leadership).
l Pane, prosíme Tě, aby mladí lidé měli nejen kázání, ale aby i oni sami se stali kázáním. Prosíme Boha, aby požehnal 

úsilí Světového dne mládeže a iniciativu „100 000 Total Youth Involvement“ (Úplné zapojení 100 000 mladých lidí).
l Pane, prosíme Tě, usměrňuj rozhodnutí církve, která vyplynou ze zasedání Generální konference v roce 2020  

(25. 6. – 4. 7.). Nechť jsou delegáti, vedoucí a návštěvníci zasedání naplněni duchem oživení a lásky.
l Prosíme Tě, požehnej 100 dnů modliteb (27. 3. – 4. 7.), které budou předcházet zasedání Generální konference  

v roce 2020. Vylévej na nás svého svatého Ducha, když se modlíme o moudrost a Tvůj brzký návrat. 
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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.“ Zacharjáš 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!“ Lukáš 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.“ Jan 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.“ Jan 14,12–14

w „Nato mi řekl: ‚Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin 
zástupů.‘ “ Zacharjáš 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.“ Jan 15,7
w „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Židům 4,16
w „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“ Marek 11,24
w „Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.“ Žalm 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.“ Ma-

touš 18,19
w „A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.“ Matouš 21,22
w „A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.“ Jan 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.“ Jan 16,23
w „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“ 1. list Janův 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.“ Gene- 
sis 18,14

w „Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“ Exodus 14,14
w „Ježíš na ně pohleděl a řekl: ‚U lidí je to nemožné, ale ne u Boha, vždyť u Boha je možné všecko.‘ “ Marek 10,27
w „Věrný je ten, kdo vás povolal, on to také učiní.“ 1. Tesalonickým 5,24
w „Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.“ Jób 42,2
w „Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Římanům 8,31
w „Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?“ Numeri 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.“ Izajáš 40,28–31
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Zaslíbení Božího vedení

w „Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou 
všude, kam půjdeš?“ (Jozue 1,9) 

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.“ Genesis 28,15

w „Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil.“ Exodus 23,20
w „Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem  

a celou svou duší.“ Deuteronomium 4,29
w „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.“ Jeremjáš 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.“ Izajáš 40,4.5
w „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ Žalm 32,8
w „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.“ Deuterono-

mium 31,8
w „Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.“ Žalm 25,12
w „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ Přísloví 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.“ Izajáš 58,10.11

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

Zaslíbení změny 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.“ Jeremjáš 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.“ Deuteronomium 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.“ Ezechiel 36,26

w „Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“ Filipským 1,6
w „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ 2. Korintským 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.“ Galatským 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.“ 1. Tesalonickým 5,23.24

Zaslíbení 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.“ 2. Paralipomenon 7,14

w „…neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.“ Žalm 86,5 
w „A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám 

odpustil vaše přestoupení.“ Marek 11,25
w „Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Efez- 

ským 4,32
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w „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepra-
vosti.“ 1. list Janův 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.“ Izajáš 1,18

w „Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.“ Izajáš 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.“ Jeremjáš 31,34

w „V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.“ Efezským 1,7

Zaslíbení vítězství nad hříchem

w „Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ 1. list Janův 5,4
w „Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ Římanům 8,37
w „Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“ 1. Korintským 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.“ Izajáš 41,10
w „Vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.“ Efezským 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.“ Galatským 2,19.20
w „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2,13
w „Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“ Galatským 5,16
w „Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi.“ Římanům 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.“ Římanům 12,2
w „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.“ 1. list Janův 2,15

Zaslíbení 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.“ Exodus 15,26

w „Tvé závory ať jsou z železa a bronzu, tvá síla ať provází všechny tvé dny.“ Deuteronomium 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.“ Žalm 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.“ 
Přísloví 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.“ Izajáš 53,3–5

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

nevyhledává.‘ “ Jeremjáš 30,17
w „Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.“ Jeremjáš 33,6
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w „Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete 
poskakovat jako vykrmení býčci.“ Malachiáš 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. 
Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“ List Jaku- 
bův 5,14.15

Zaslíbení síly konat Boží vůli

w „Očekávej na Hospodina! Buď pevný a posilni své srdce! Očekávej na Hospodina!“ Žalm 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.“ 2. Korintským 4,16–18

w „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“ Galatským 6,9
w „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4,13
w „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2,13
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.“ 2. Korintským 12,9

Zaslíbení toho, 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.“ Izajáš 44,8

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

2. Korintským 5,18
w „Ale Hospodin mi řekl: ‚Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.‘ “ Je-

remjáš 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.“ Skutky 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.“ 1. list Petrův 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.“ 1. list Petrův 3,15
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První den – Naše potřeba Ducha svatého

„…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.“

Skutky 1,8

Zkušenost
„Jestliže toto je prostředek, jímž přijímáme sílu, proč nemáme hlad a žízeň po daru Ducha? Proč o tom nemluvíme, 

nemodlíme se za to a nekážeme o tom? Pán je ochotnější dát Ducha svatého těm, kteří mu slouží, než rodiče, již svým 
dětem dávají dobré dary. Každý by měl předkládat Bohu žádost o každodenní křest Duchem.“ (Ellen G. White, Act  
of the Apostles, s. 50)

Těsně před absolvováním vysoké školy, kde jsem studoval teologii, jsem četl knihu „Nalezli tajemství“ od V. Ray-
monda Edmana. Kniha vypráví o asi dvaceti křesťanech – mužích i ženách –, kteří ve svém životě dospěli k duchovní 
krizi, jež je přivedla k opravdové zkušenosti obrácení. Poté v jejich životech následovalo vylití Ducha svatého. Stali se 
úplně novými lidmi a vedli ke Kristu miliony, protože byli naplněni Duchem svatým. Když jsem uvažoval nad svým 
životem jako manžela, čerstvého otce a budoucího kazatele, napsal jsem si do této knihy poznámku: „Také já potřebuji 
Ducha svatého.“ Od té chvíle jsem si stanovil jako svou nejvyšší prioritu udržet si svou zkušenost obrácení a hledat 
biblický křest Duchem svatým prostřednictvím studia Bible, poslušnosti, sdílení se a modlitby. Během prvního roku, 
kdy jsem vykonával práci kazatele, jsem byl pozván k návštěvě sborového pokladníka, kterému byla diagnostikována 
rakovina. Modlili jsme se a pomazali jsme ho olejem podle biblických instrukcí. Za pár dní mi radostně sdělil, že byl 
úplně uzdraven! V tu chvíli jsem věděl, že Bůh vyslyšel mé modlitby a že přijal mou snahu žít pro něj. A co vy? Také 
potřebujete ve svém životě Ducha svatého?

Biblické texty k modlitbám
Pavel se jednou zeptal dvanácti mužů z Efezu: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ (Skutky 19,2). Jak bys 

odpověděl? Efezští muži řekli: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.“
w Římanům 8,16 – Když mezi nás přijde Duch svatý, vyznáme své hříchy a přijmeme dar spasení skrze Ježíše. 

Budeme mít jistotu spasení, protože jsme Boží děti.
w Ezechiel 36,25–27 – Přítomnost Ducha svatého nám dává novou mysl a nové srdce. Obdržíme vítězství nad 

svými hříchy a uvidíme skutečný růst povahy.
w Jan 7,38.39 a Galatským 5,22.23 – Když jsme naplněni Duchem svatým, bude z nás vytékat ovoce Ducha – Boží 

charakter – jako proudy řeky živé.
w Skutky 4,13.31 – Trvalá přítomnost Ducha svatého nás bude motivovat a zmocňovat ke sdílení se s evangeliem  

s co největším počtem lidí.
w Jan 16,13 – Jak v nás Duch přebývá, budeme mít hlad po Bibli a lásku k ní. Bible nás povede k veškeré pravdě. 

Tato pravda není jen technickým chápáním faktů, ale samotnou povahou Krista, který je Pravdou.
w Římanům 8,26.27 – Když se modlíme v Duchu svatém, zakusíme moc našich modliteb a uvidíme mnoho 

zázračných odpovědí na modlitby.
Ježíš řekl, že těsně před jeho návratem budou dvě skupiny křesťanů (Matouš 25). „Tehdy bude království nebeské, 

jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi“ (Matouš 25,1). Pět družiček bylo pošetilých a nemělo 
v rezervě žádný olej (přítomnost Ducha svatého; viz Zachariáš 4,1–6). Představují ty, kteří se zdají být Ježíšovými 
následovníky, ale nejsou. Jsou nábožní, nikoli však duchovní. Ježíš jim řekl: „Neznám vás!“ Pět moudrých družiček 
mělo spoustu oleje. Byly naplněny Duchem svatým a měly skutečný vztah s Ježíšem.

Učedníci poslušni Kristova příkazu zůstali po jeho nanebevstoupení v Jeruzalémě. „…byli stále v chrámě a chválili 
Boha“ (Lukáš 24,53). Když nebyli v chrámě, byli v horní místnosti. „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se 
ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry“ (Skutky 1,14). O deset dní později byli všichni pokřtěni mocí  
Ducha svatého (Skutky 2) a 3 000 lidí bylo obráceno za jediný den na jednom místě!
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Návrhy modliteb

l S díkůvzdáním přicházíme do Tvé přítomnosti a s chválou zaznamenáváme Tvé soudy. Chybějí nám slova, která 
by dostatečně popsala, jak moc si vážíme Tebe i toho, co jsi pro nás udělal. Rádi s pokorou přidáváme svou lid-
skou chválu k chvále bezhříšných andělů, pro které je rozkoší Tě uctívat!

l Prosím, změň mé srdce, Bože, aby bylo vždy čisté. Očisti mě od hříchu a připrav mě na přijetí Tvého Ducha 
(Žalm 51,7.10).

l Pane, pošli prosím oživení opravdové zbožnosti svému lidu, které by se viditelně projevilo ovocem Ducha sva-
tého (Galatským 5,22.23).

l Pokřti nás Duchem svatým a dej nám sílu hlásat evangelium světu ztracenému ve tmě (Skutky 1,5–8).
l Smiluj se, Pane, nad mou rodinou, přáteli, spolupracovníky a spolužáky. Zachraň je a dej, ať mohu být v této věci 

Tvým pomocníkem (Matouš 28,19.20).
l Požehnej kazatelům, učitelům, evangelistům, biblickým pracovníkům a administrátorům naší církve mocí Du-

cha svatého (1. Timoteovi 2,1–4).
l Drahý Pane, slituj se prosím nad zneužívanými a pronásledovanými lidmi. Ochraňuj je a vysvoboď je z rukou 

těch, kteří se jim snaží ublížit (Žalm 91).
l Požehnej stovky tisíc evangelizačních aktivit po celém světě v průběhu roku 2020. Modlíme se zejména za úsilí 

evangelizace „Total Member Involvement“ v Papui Nové Guineji v květnu 2020.
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 Modlíme se za 69 % světové populace, které nebyl Ježíš dosud jasně a zřetelně představen.
l Modlíme se za 62 miliony lidí v 28 evangeliem nejméně oslovených městech bývalého Sovětského svazu (Evro- 

-Asijská divize).
l Modlíme se za vedoucí mládeže po celém světě, kteří věrně předávají naše dědictví další generaci – identitu  

v Kristu, poslání Církve adventistů sedmého dne a vedení v místních sborech.
l Modlíme se za sedm (nebo více) lidí, jejichž jména jsou na našich osobních modlitebních seznamech. Dej, ať 

dovolí Duchu svatému, aby pracoval v jejich životech.
l Místní modlitební žádosti:
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Druhý den – Svědectví Ducha svatého

„On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.“
Jan 16,8

Zkušenost
„Duch svatý je osoba, protože On dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Když se takový svědek objeví, přináší 

s sebou své vlastní důkazy. V takových případech věříme a jsme si jisti, že jsme Boží děti.“ (Ellen G. White, Evangelism, 
s. 616)

Duch svatý pracuje v našich životech ve třech fázích (Jan 16,8–11). Nejprve nás usvědčí z našeho hříchu, aby nás 
přivedl k Ježíši. Zadruhé nás usvědčuje Kristovou spravedlností, která je dostačující pro naši záchranu. Zatřetí vyloučí 
satana a hřích z našich životů (Jan 16,11).

Moji rodiče vychovali šest dětí (jsem pátý v pořadí), aby věřily v Boha a Bibli. Dověděli jsme se, že existuje nebe, 
které stojí za to získat, a peklo, kterému je dobré se vyhnout. Nicméně jsme nepěstovali žádný vztah k Bohu ani 
důvěru v něj. Bratr mé matky, můj strýc, se oženil s adventistkou sedmého dne. Jednoho dne strýc Harold oznámil 
své manželce, že jí z Bible dokáže, že nemusí zachovávat sobotu. Po dlouhém studiu však dospěl k závěru, že skutečný 
biblický den odpočinku je opravdu sobota. Harold byl brzy pokřtěn a stal se adventistou sedmého dne.

V pravý čas sdílel Harold svou víru s naší rodinou. Ač jsem se jakkoli snažil, nemohl jsem najít způsob, jak vyvrátit 
učení Bible o sobotě jako dni odpočinku. Sobotu jsem zachovávat nechtěl. Narušovalo to mé plány. Postupem času 
se mé mysli a srdce dotklo usvědčování Ducha svatého, že jsem hříšníkem, který je určen ke zničení. Věděl jsem, že 
Boha nenásleduji a že nebudu spasen. V té době přišel dopis od strýce Harolda, který popisoval, jaké bude nebe, když 
přijmeme Bibli s její autoritou. Když jsem četl jeho popis nebe, pocítil jsem silnou touhu dát svůj život Bohu. Pak jsem 
uslyšel ve svém srdci Boží hlas tak jasně, jako by někdo seděl vedle mne: „Buď mi nyní dáš svůj život, nebo tam nikdy 
nebudeš.“ Okamžitě jsem pocítil velký strach. Kvůli věcem tohoto světa jsem obchodoval s nebem. Vstal jsem ze židle, 
šel jsem do svého pokoje a zavřel jsem za sebou dveře. Klekl jsem si k posteli a poprvé jsem se z celého srdce modlil. 
Chvíli jsem bojoval, protože jsem nevěděl, co přesně říci, ale nakonec jsem se modlil: „Drahý Ježíši, chci být tím, čím 
chceš, abych byl. Chci dělat to, co chceš, abych dělal, a chci jít tam, kam chceš, abych šel.“

Ve chvíli, kdy jsem vyslovil tuto modlitbu, jsem cítil, jako by mé tělo něco pročistilo. Starý hněv a hořkost odpluly 
a Boží láska, pokoj a radost naplnily mé srdce. Věděl jsem, že Bůh slyšel mou modlitbu, a také jsem věděl, co musím 
udělat. Vstal jsem a šel jsem říci své matce dobrou zprávu – že jsem se nyní rozhodl žít pro Ježíše a začít zachovávat 
sobotu. Na tváři se jí objevily slzy radosti. Během několika dní jsem začal odstraňoval všechny hříšné vazby, které mě 
svazovaly se světem. Někteří lidé mé rozhodnutí nechápali a také cesta vpřed nebyla zcela jednoduchá, ale mé svědomí 
bylo čisté a srdce mi naplnila radost! Později jsem studoval s místním kazatelem adventistů a začal jsem mnohem více 
rozumět Boží vůli ve svém životě. Nakonec jsem byl pokřtěn a stal jsem se členem Církve adventistů sedmého dne. 
Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal!

Biblické texty k modlitbám
Pavel se jednou zeptal dvanácti mužů z Efezu: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ (Skutky 19,2). Jak bys 

odpověděl? Efezští muži řekli: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.“
w Jan 16,8–11 – Je to práce Ducha svatého, který nás usvědčil z našich hříchů a přivedl k Ježíši.
w Římanům 3,10.23 – Nikdo není spravedlivý, protože všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy.
w Římanům 6,23 – Mzdou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život skrze Ježíše Krista.
w Jan 3,16 – Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, pak ten, kdo v něho věří, nezahyne, 

ale bude mít věčný život.
w Efezským 2,8.9 – Jsme spaseni milostí skrze víru, ne naší vlastní dobrotou. Je to Boží dar, nikoli odměna za naše 

vlastní skutky.
w 1. list Janův 5,11–13 – Pokud jsme Ježíše přijali vírou, víme, že máme věčný život.
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w Římanům 8,16 – Duch sám přináší svědectví, a tak víme, že jsme Boží synové a dcery.
Každý den, když se obracíme k Ježíši a modlíme se, dostáváme jeho odpuštění a milost. Jako děti Izraele chodily 

denně přijímat manu z nebe, tak i my každý den obnovujeme svůj vztah s Ježíšem, chlebem života (Jan 6,58).
Skrze přítomnost Ducha svatého, který se projevuje v našich životech, vyznáváme své hříchy Bohu, přijímáme 

Ježíšovu spravedlnost a jsme jím zmocněni odolat ďáblovým pokušením (Galatským 5,16).

Návrhy modliteb

l Drahý nebeský Otče, vím, že jsem hříšník. Odpusť prosím všechny mé hříchy, jak jsi to slíbil (1. list Janův 1,9). 
Děkuji Ti! Slíbil jsi také, že mi dáš věčný život, pokud přijmu Ježíše jako svého Spasitele. Dnes si vybírám Ježíše. 
Nemohu se dočkat, až Ježíš přijde!

l Drahý Ježíši, chci žít vždy v přítomnosti Ducha svatého, abych mohl odhalit satanovy nástrahy a působení zlých 
duchů. Dej mi svou sílu, abych rozeznal jejich pokušení a odolával jim (Jakub 4,7).

l Nyní ti, Pane, důvěřuji, že jsi mě zachránil. Mohu prožívat radostnou jistotu, aby můj život mohl k Tobě při-
tahovat další ztracené.

l Drahý Otče, tolik lidí v církvích tohoto světa vlastní pouze náboženství. Neznají Ježíše a jeho spasitelnou milost. 
Prosím, pošli svatého Ducha, aby je usvědčil z hříchů a vedl je k Ježíši. Nechej je unavit se pouhými obřady.  
Ať žízní po pravé Boží přítomnosti ve svých životech.

l Pane, modlíme se, aby ti, kteří jsou v duchovním či duševním vězení, byli osvobozeni od svých vin.
l Prosíme Tě, povolej moderní valdenské studenty, kteří budou ochotni sloužit v obtížných podmínkách.
l Prosíme Tě, povolej statečné misionáře, kteří budou ochotni pracovat mezi 746 skupinami lidí ve 20 zemích 

Středního východu.
l Modlíme se za 1 000 misijních hnutí v Severoasijsko-pacifické divizi a Jihoasijsko-pacifické divizi. Kéž jsou tito 

mladí lidé zmocněni vykonávat Boží dílo.
l Modlíme se za 202 miliony lidí ve 41 evangeliem nejméně osloveném městě Jihoasijsko-pacifické divize, aby 

poznali Ježíše.
l Modlíme se za mladé lidi, kteří zakoušejí nebezpečí pro Pána během jednoroční služby v misii (OYiM) a v misii 

„Caleb“.
l Modlíme se také za náš seznam sedmi nebo více lidí [řekněte jména, pokud je to vhodné].
l Místní modlitební žádosti:
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Třetí den – Vítězství skrze Božího Ducha

„Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“
Galatským 5,16

Zkušenost
„Spasitel se nedal oklamat satanovým chytráctvím. Nepodlehl a nedopustil se hříchu. Ani jedinou myšlenkou se nepod-

dal pokušení. A tak si máme počínat i my. Kristovo lidství se spojilo s božstvím, byl vyzbrojen pro boj přítomností Ducha 
svatého. A přišel, aby nás učinil účastníky božské povahy. Dokud jsme s Ježíšem spojeni vírou, hřích nad námi nevládne. 
Bůh posiluje víru v nás a vede nás, abychom se pevně přimkli ke Kristovu božství, a dosáhli tak dokonalosti charakteru.“ 
(Ellen G. White, The Desire of Ages, s. 123)

Jerry byl tvrdý dříč. Většinu svého života strávil jako dělník na stavbě mostů a mrakodrapů. Byl to člověk, který se 
dokázal pohybovat desítky metrů nad zemí po úzkém ocelovém nosníku, aby ho přivařil k jinému ocelovému profilu. 
Ačkoliv byl Jerry talentovaný a pracovitý, ničil zároveň své tělo alkoholem, tabákem, drogami, nevázanými vztahy  
a divokým životem. Kdykoli přišel do práce nějaký křesťan, Jerry ho slovně napadal a doufal, že ho znechutí natolik, 
že odejde z práce. Jerry totiž nenáviděl křesťanství a křesťany.

Když se Jerrymu blížila padesátka, začal mít deprese. Jednoho dne se rozhodl, že svůj život ukončí. Když jel domů, 
aby spáchal sebevraždu, uviděl u dálnice modlitebnu Církve adventistů sedmého dne. Duch svatý vložil do jeho mysli 
nápad: „Možná by mi mohli pomoci.“ Jerry odbočil na parkoviště právě ve chvíli, kdy toho dne končila výuka v cír-
kevní škole. Přistoupil k řediteli a zamumlal něco o potřebě pomoci. Dotyčný dal Jerrymu moje číslo a řekl mu: „Toto 
je telefonní číslo našeho kazatele. Prosím, zavolejte mu.“ Když Jerry toho večera zavolal, řekl mi, že má potíže, a zeptal 
se, jestli mu můžu pomoci. Zavolal jsem staršímu sboru a společně jsme šli rovnou do Jerryho domu.

Jerry nám všechno řekl a dodal: „Nemůžu uvěřit, že jsem padl tak hluboko, abych měl kazatele ve svém domě.“ 
Připustil, že vyzkoušel všechno, co svět může nabídnout, aniž by našel uspokojení, a tak se rozhodl ukončit život. 
Řekl jsem mu: „Jerry, ještě jste nevyzkoušel všechno, protože jste nevyzkoušel Ježíše.“ „Máte pravdu,“ ušklíbl se, 
„nevyzkoušel jsem Ježíše. Co tedy musím udělat, abych vyzkoušel Ježíše?“ Sdělil jsem mu jednoduché poselství evan-
gelia a zeptal jsem se ho: „Existuje nějaký důvod, proč byste nechtěl přijmout Ježíše do svého života?“ Jerry odpověděl: 
„Ne, protože pokud pro mne dnes večer něco neudělá, ukončím svůj život.“

Vyzval jsem Jerryho, aby si s námi klekl, a požádal jsem ho, aby po mně opakoval modlitbu. Hned poté, co jsme 
řekli „Amen“, mě Jerry chytil za paži a vyhrkl: „Viděl jste to? Jakmile jsem řekl „Amen“, otevřel jsem oči a uviděl jsem 
muže, který se vznášel nad mojí hlavou s velmi zlým pohledem, načež zmizel přes strop. Musíte mi věřit!“ „Věřím vám, 
Jerry,“ odpověděl jsem. „Jak se teď cítíte?“ Po chvíli řekl: „Cítím se dobře, opravdu dobře. Už dlouhou dobu jsem se 
necítil tak dobře, pokud vůbec. Co se mi to stalo?“ Vysvětlil jsem mu: „Jerry, právě jste požádal Ježíše, aby vešel do 
vašeho života a odpustil vám hříchy. Nyní žije ve vašem srdci. Ten zlý duch, kterého jste viděl, se vás snažil přimět, 
abyste ukončil svůj život, ale Ježíš ho vyhnal.“

Tu noc Jerryho dům naplnila velká radost, dokonce natolik, že Jerry nemohl spát. Procházel domem a shromažďoval 
veškerý alkohol, drogy, časopisy a všechno ostatní, o čem věděl, že je hříšné. Všechny ty věci vložil do plastového pytle 
a pohřbil je metr a půl hluboko ve svém sadu. Další den odjel do zahradnictví a koupil strom, který zasadil nad tím, 
co pohřbil. Když jsem ho přišel navštívit, ukázal mi strom a řekl: „Kazateli, ta díra v zemi a ten nový strom představují 
můj život. Starý Jerry je pohřben tam dole a ten nový ovocný strom představuje nového Jerryho, protože teď žiji úplně 
nový život!“

Biblické texty k modlitbám

w Jan 16,8–11 – Je to práce Ducha svatého, který nás usvědčil z našich hříchů a přivedl k Ježíši.
w Ezechiel 36,25.26 – Bylo nám slíbeno nové srdce, nová mysl a nový život.
w 2. Korintským 5,17 – Pokud je někdo v Ježíši Kristu, je novým stvořením. Staré věci pominuly.
w Jan 8,36 – Skrze Ježíše Krista můžete být skutečně svobodní.
w 1. Tesalonickým 4,3 – Je Boží vůlí, abyste vítězili nad hříchem.
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w Římanům 6,14 – Hřích už nad vámi nebude panovat.
w Matouš 5,29.30 – Oddělte se od kohokoliv a čehokoliv, co vás svádí k hříchu.
w Římanům 12,21 – Nahraďte negativní lidi a věci pozitivními lidmi a věcmi.
w Galatským 5,19–26 – Zlé touhy těla mohou být utlumeny ovocem Ducha.
Každý den, když se obracíme k Ježíši a modlíme se, dostáváme jeho odpuštění a milost. Jako děti Izraele chodily 

denně přijímat manu z nebe, tak i my každý den obnovujeme svůj vztah s Ježíšem, chlebem života (Jan 6,58).
Skrze přítomnost Ducha svatého, který se projevuje v našich životech, vyznáváme své hříchy Bohu, přijímáme 

Ježíšovu spravedlnost a jsme jím zmocněni odolat ďáblovým pokušením (Galatským 5,16).

Návrhy modliteb

l Drahý Pane, vím, že je Tvou vůlí, abych ve Tvé síle překonal všechny hříchy. Prosím Tě, naplň mě svým Duchem 
svatým a uveď mě do veškeré pravdy (Jan 16,13).

l Ve jménu Ježíše a skrze jeho krev kárám satana a jeho zlé duchy působící v mém životě. Prosím, Pane, vyžeň 
ďábla z mého života i mého domova. Nechť je se mnou jen pravda a spravedlnost.

l Drahý Otče, naplň můj život přítomností Ducha svatého. Kéž mnou protéká jeho moc, abych sloužil těm, kteří 
jsou stále uvězněni v hříchu. Přiveď je k Ježíši, aby pouta, která je svazují, mohla být zlomena.

l Pane, pomoz nám, abychom byli trpěliví a laskaví, prokazovali Tvou lásku a soucit těm, kteří nás obtěžují  
a obviňují.

l Modlíme se za ty, kteří pečují o starší nebo nemocné členy rodiny. Dej jim trpělivost, sílu a lásku.
l Pane, prosíme Tě, zbav úzkosti ty, kteří se potýkají s nevyléčitelnou nemocí. Dodej jim odvahu a Ježíšův pokoj.
l Modlíme se za oddělení sobotní školy a oddělení osobní služby každého místního sboru, když hledají Boží plán 

a oslovují své společenství milující službou, studiem Bible a osobním svědectvím.
l Modlíme se za křest Duchem svatým pro naši mládež a mladé vedoucí, jak bylo zaslíbeno ve Skutcích 1,8. 

Přimlouváme se zejména za Boží požehnání pro mladé lidi zapojené do programu „Give Him 20“ a do dalších 
modlitebních iniciativ.

l Pane, prosíme Tě, ukaž nám Tebou danou strategii, jak oslovit Jericha světa pomocí poselství tří andělů a jak vést 
Rachaby žijící v těchto městech ke spáse v Kristu.

l Prosíme Tě, požehnej 100 dnů modliteb (27. 3. – 4. 7.), které budou předcházet zasedání Generální konference 
v roce 2020. Vylévej na nás svého svatého Ducha, když se modlíme o moudrost a Tvůj brzký návrat.

l Modlíme se také za náš seznam sedmi nebo více lidí [řekněte jména, pokud je to vhodné].
l Místní modlitební žádosti:
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„Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma:  
„Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou,  

vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“
Skutky 1,4.5

Zkušenost
„Když jste byli pokřtěni Duchem svatým, pak poznáte více radosti ze spasení, než jste dosud poznali za celý váš život.“ 

(Ellen G. White, Manuscript Release, sv. 5, s. 231)
Navštívil jsem muže, který opouštěl tento svět v důsledku nevyléčitelné nemoci. Modlil jsem se a snažil jsem se 

ho povzbudit Boží láskou a milosrdenstvím, ale když jsem odcházel z jeho domu, byl jsem zasažen tím, jak jsem  
se v této situaci cítil bezmocný – a jak bezmocně se cítí tolik křesťanů. Když jsem porovnával svůj život a životy ostat-
ních křesťanů s křesťany z Nového zákona, kontrast byl šokující. V důsledku této návštěvy jsem se rozhodl důkladně 
prostudovat téma Ducha svatého v Bibli. Nakonec jsem prostudoval 273 textů v původních jazycích, které přímo 
hovoří o dílu Ducha svatého, a našel jsem více než 2 000 jedinečných citací na toto téma ve spisech Ellen Whiteové.

Během biblického studia jsem objevil křest Duchem svatým. Tato zkušenost změnila životy Petra, Pavla a všech 
ostatních, kteří přijali Božího Ducha v plnosti. Dokonce i Ježíš byl zmocněn Duchem svatým, protože dokud na něj 
Duch svatý nesestoupil jako holubice, zůstával v tesařské dílně. Poté, co se tak stalo, vykonal dílo Mesiáše.

V biblických příbězích najdeme vždy nějaký důkaz, který ukazuje, že moc Ducha svatého byla udělena. V pátek 
večer kolem 22. hodiny naše osmiletá dcera zavolala na mámu. Když za ní moje žena šla, rozhodl jsem se jít do své 
kanceláře, abych se modlil. Když jsem se modlil, cítil jsem, jak Ježíšova božská přítomnost vstoupila do místnosti.  
S velkým zápalem jsem začal mluvit s Pánem a cítil jsem hlad po přítomnosti jeho Ducha ve svém životě. Brzy jsem 
spatřil Ježíše u dveří modlitebny, jak něžně pokládá své probodené ruce na ramena všech členů sboru, které s laska-
vým výrazem vítal. Ježíš se mě zeptal: „Miluješ mé lidi?“ Mohl bych říci, že je miluji, ale musel jsem přiznat, že některé 
z nich bylo obzvláště těžké milovat. Když jsem se přiznal ke svému hříchu, začaly mi téct slzy. Pak jsem viděl Ježíšovy 
probodené nohy za kazatelnou, kde jsem kázal každý týden. Ježíš řekl: „Zemřel jsem, abych zachránil lidi tohoto světa 
a odpustil jim. Kážeš evangelium každý týden s vášní pro ztracené duše?“ Mohl bych říci, že vždy bylo mojí touhou 
kázat evangelium s velkou naléhavostí, abych zachránil ztracené, ale v jeho přítomnosti jsem se cítil tak nehodný. Slzy 
mi tekly, když jsem Ježíši přiznal své hříchy. Pak jsem viděl, jak se mu trnová koruna zarývá do čela. Slyšel jsem, že řekl: 
„Ponížil jsem se natolik, že jsem zemřel na kříži. Hledáš chválu od lidí?“ Mohl bych říci, že jsem nikdy nechtěl chválu 
od lidí, ale v slzách jsem připustil, že jsem někdy bojoval s hrdostí. V jeho přítomnosti jsem se cítil naprosto nehodný  
a nepřijatelný. Slzy mi stékaly po tváři ještě silněji. Najednou Ježíš odložil roucho a já jsem spatřil bok, kde ho pro-
bodlo kopí. Řekl: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“

Pak jsem pocítil tak úplnou lásku a přijetí od Pána, jaké jsem dosud nikdy nepoznal. Věděl jsem, že mé hříchy byly 
odpuštěny a že jsem ho přijal. Z toho zjevení jsem procitl, až když jsem zaslechl, jak se moje žena vrací po schodech. 
Podíval jsem se na hodiny – byla zrovna půlnoc. Dvě hodiny uplynuly jako minuty. Nebyl jsem schopen mluvit o tom, 
co se stalo, a tak jsem spěchal zpátky do postele a otočil jsem se zády ke dveřím, aby manželka neviděla, že jsem ještě 
vzhůru. Vešla do místnosti a zeptala se: „Co se ti stalo?“ Řekl jsem: „Co tím myslíš?“ Odpověděla: „Vím, že se ti něco 
stalo. Můžeš mi říci, co se stalo?“ Tak jsem jí všechno vyprávěl a ona poté odešla do obývacího pokoje, aby se mohla  
o samotě modlit. Slyšel jsem, jak volá k Bohu, aby také jí požehnal.

Následujícího dne, v sobotu, když jsem kázal, jsem cítil Boží sílu. Několik lidí se toho dne rozhodlo pro Krista. 
Jeden muž se mě poté zeptal: „Kazateli, tobě se včera v noci něco stalo?“ Ohromeně jsem řekl: „Proč se mě na to ptáš?“ 
Odpověděl: „Vím, že se s tebou minulou noc muselo něco stát. Po celou dobu, kdy jsi kázal, jsem viděl na tvé tváři zář.“ 
Když jsem mu vyprávěl, co se stalo, řekl: „Určitě tě navštívil Pán.“ V tom roce pak 37 lidí odevzdalo své životy Ježíši. 
V dalších letech, které následovaly po oné noci se stovky lidí rozhodly pro Krista. Kéž je Pán Ježíš navždy chválen!
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Biblické texty k modlitbám

w Lukáš 3,21.22 – Ježíš se po křtu modlil, aby na něj sestoupil Duch svatý.
w Skutky 1,5–8 – Dostanete moc, když na vás sestoupí Duch svatý.
w Skutky 2,1–4 – Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit různými jazyky.
w Skutky 4,31 – Raná církev získala moc, když se modlila o Božího Ducha, aby na ni sestoupil.
w Skutky 8,15–17 – Byli pokřtěni vodou ve jménu Ježíše, ale potřebovali Ducha svatého.
w Lukáš 11,11–13 – Křest Duchem svatým je dán těm, kdo ho hledají prostřednictvím modlitby.
w Skutky 5,31,32 – Těm, kteří jsou ochotni poslouchat, bude dán Duch svatý.

Návrhy modliteb

l Drahý otče, pokřti mě Duchem svatým, abych mohl úspěšně žít pro druhé a milovat je.
l Je mou velkou touhou, Pane Ježíši, abych Tě mohl dobře reprezentovat světu. Připrav mé srdce k přijetí Ducha 

svatého a k tomu, abych se dělil o Tvou lásku s druhými lidmi.
l Prosím, uveď mě do celé pravdy, abych mohl vždy dělat ty věci, které Tě potěší. Ať mi svatý Duch odhalí to,  

co chceš, abych věděl, a co chceš, abych sdílel s druhými. Nechť moje přesvědčení a záměry vycházejí z Tvého 
srdce, a ne z mých vlastních sobeckých sklonů.

l Modlíme se, aby si naši milovaní, kteří opustili víru, vzpomněli, jaké to bylo, když žili ve společenství s Tebou,  
a aby zatoužili se s Tebou znovu spojit. Pomoz jim zakusit a přijmout Tvou lásku a odpuštění.

l Pane, žádáme Tě o ochranu misionářů pracujících na nebezpečných místech.
l Modlíme se za 16 miliónů lidí v 6 evangeliem nejméně oslovených městech Jihopacifické divize. Modlíme se za 

každodenní křest Duchem svatým pro členy, kteří se snaží v lásce oslovit ty, kteří dosud nebyli osloveni.
l Modlíme se za to, aby nám Duch svatý ukázal, jak oslovit 406 milionů lidí ve 105 evangeliem nejméně oslo-

vených městech Severoasijsko-pacifické divize.
l Prosíme Tě, požehnej úsilí oddělení adventistické kaplanské služby, která mobilizuje kaplany a zainteresované 

členy, aby sloužili těm, co jsou ve vězení.
l Modlíme se také za náš seznam sedmi nebo více lidí [řekněte jména, pokud je to vhodné].
l Místní modlitební žádosti:
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Pátý den – Ovoce Božího Ducha

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,  
věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“

Galatským 5,22.23

Zkušenost
„Je zřejmé, že pravda byla zasazena do srdce Duchem svatým. Když je milována, chráněna a považována za posvátný 

dar, láska potom vytryskne v srdci jako pramen živé vody plynoucí do věčného života. Když se v srdci nachází tato láska, 
žádný pracovník se v Kristově díle neunaví.“ (Ellen G. White, Review and Herald, sv. 3, s. 121, 13. února 1894)

Jeden diákon ve sboru, známý jako vstřícný a vlivný muž, měl vážný charakterový problém, o kterém věděla pouze 
jeho manželka a děti. V práci nebo při rekreaci s ostatními byl nejsympatičtějším člověkem, se kterým jste se mohli 
setkat. Doma však byl často netolerantní. Stával se náladovým a podrážděným. Někdy vzplanul vztekem, byl hrubý  
a tvrdě trestal své děti.

Tento diákon o svém problému věděl. Nenáviděl se za to, že doma pokaždé explodoval. Uvědomoval si, že něco 
tvrdí na veřejnosti, ale doma žije jiným životem. Občas si přiznal, že by měl navštěvovat kurzy zaměřené na ov-
ládání hněvu, ale bál se důsledků přiznání svého problému v církvi. Věděl také, že by bylo dobré navštívit nějakou 
poradnu, ale myšlenku platit někomu za to, že by mu naslouchal, brzy odmítl. Jeho pýcha ho izolovala od pomoci, 
kterou potřeboval. Byl to člověk nábožný, ale nikoli duchovní – potřeboval být obrácen a zakusit ve svém životě stálou 
přítomnost Ducha svatého.

Jednou na podzim přicestoval do města kazatel a přednesl sérii přednášek zaměřených na oživení vztahu s Bo- 
hem. Kvůli svému postavení ve sboru se dotyčný diákon účastnil každého setkání, i když jeho srdce bylo jako  
kámen. Těmto shromážděním však předcházelo mnoho modliteb a Duch svatý se zázračně projevoval. Jedna mladá 
žena obnovila svůj vztah s Ježíšem a veřejně vyznala hříchy a požádala o modlitby a podporu společenství. Jiná žena, 
která nebyla členkou žádné církve, chodila na přednášky se svým přítelem a také ona odevzdala svůj život Ježíši. Jak 
lidé při večerních modlitbách přicházeli dopředu, jejich životy se měnily.

Ke konci série přednášek se jednou pozdě večer, když zazněla výzva jít dopředu, postavil také tento diákon. Se 
slzami na tvářích se vydal vpřed s ostatními, kteří odpověděli na Boží volání. V přední části modlitebny padl na ko-
lena, zvedl ruce a hlasitě zvolal: „Bože, slituj se nade mnou hříšným!“ Lidé, kteří ho znali, byli ohromeni, že se modlí 
takovou modlitbu na veřejnosti, ale to nebylo všechno. Diákon vstal, postavil se čelem ke shromáždění a řekl: „Mám 
hrozný problém ovládnout svůj hněv. Nejsem ani manželem ani otcem, jakým bych měl být. Musím se přiznat ke 
svým hříchům, hledat pomoc a být doma takovým člověkem, jakým si všichni myslíte, že jsem.“ V tu chvíli se jeho 
manželka a děti kolem něj s pláčem shromáždily a objaly manžela a otce. Členové sboru ho obklopili, kazatel položil 
ruku na rameno vzlykajícího muže a všichni tu noc prožili neskutečné modlitební setkání!

Diákon dostál svému slovu. S pomocí kazatele našel poradce a také začal navštěvovat kurzy zaměřené na ovládání 
hněvu. A co je nejdůležitější, začal s kazatelem pravidelně studovat Bibli – ne proto, aby porozuměl učení, ale aby našel 
skutečný vztah s Ježíšem. Duch svatý požehnal tomuto muži a začal ho naplňovat ovocem Ducha. Rozdíl viděli nejen 
jeho manželka a děti, ale také členové sboru a lidé žijící v sousedství. Stal se z něho klidný a mnohem štědřejší muž. 
Jeho srdečnost a láska, zvláště k manželce a dětem, byla zjevná všem. Ježíšovo radostné požehnání prostřednictvím 
přebývajícího Ducha svatého proměnilo domov tohoto muže v malý kousek nebe na zemi.

Biblické texty k modlitbám

w Galatským 5,19–23 – Skutky těla jsou nahrazeny ovocem Ducha svatého, což je láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

w Jan 13,35 – Lidé poznají, že jsme skutečnými křesťany díky lásce, kterou prokazujeme druhým.
w 1. Petrova 1,8 – Zažijeme nevyslovitelnou radost.
w Filipským 4,7 – Boží pokoj bude chránit naše srdce a mysl.
w 2. Korintským 3,18 – Mocí Ducha svatého jsme proměňováni k Ježíšovu obrazu.
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w Jan 7,38 – Z našich srdcí budou vytékat proudy živé řeky.

Návrhy modliteb

l Drahý Ježíši, chci odrážet Tvůj charakter před všemi, které znám a se kterými se setkám. Naplň mě svatým 
Duchem a dej, ať z mého srdce září ovoce Ducha.

l Prosím, pomoz mi být skutečným křesťanem hlavně doma než kdekoli jinde. Ať ti, kdo mě znají nejlépe, Tebe 
vidí ve mně nejvíce.

l Dovol mi stát se řekou požehnání, když sdílím Tvou lásku, radost a pokoj se světem, ve kterém žiji.
l Když trávím čas modlitbou a biblickým studiem, pokřti mě více a více Duchem svatým. Nechť Tvůj nekonečný 

přísun milosti proudí skrze mne do zraněného světa.
l Požehnej, Pane, mé duši, nechť je oslaveno Tvé svaté jméno. Nechť Tvá radost naplní mou duši!
l Pane, občerstvi srdce všech služebníků, kteří jsou unaveni. Připomeň jim, že plní Tvou vůli. Prosíme Tě, ať vidí 

ovoce své práce, i kdyby to měl být jediný zachráněný člověk.
l Pane, myslíme na učitele v dětské sobotní školce. Dej jim prosím znát, jak důležitá je jejich práce pro naše děti.
l Pane, žádáme Tě o Tvé vedení pro mnohá „centra vlivu“, zdravotní a rodinné programy a kluby Pathfinder po 

celém světě.
l Pane, prosíme Tě, ukaž nám, jak v našich komunitách rozšířit více literatury obsahující Tvou pravdu v tištěné  

i elektronické podobě. Modlíme se, aby ji lidé četli a aby je Duch svatý biblickou pravdou usvědčoval.
l Prosíme Tě, povolej kolportéry, dobrovolníky z řad studentů, autory, odborníky na média a finanční podporo-

vatele k šíření slov naděje a života.
l Modlíme se za náš seznam se sedmi jmény. Prosíme Tě, mocně pracuj v životech těchto lidí. Dovoláváme se 

veršů v 1. Janově 5,16.
l Místní modlitební žádosti:
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Šestý den – Dary Ducha svatého

„Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby,  
ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.  

Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“ 
1. Korintským 12,4–7

Zkušenost
„Je to spolupracující svatý Boží Duch, který připravuje pracovníky, muže i ženy, aby se stali pastýři Božího stáda… 

Ti, kdo věří v tohoto božského průvodce (Ducha svatého), se budou rozvíjet. Budou obdarováni mocí obléci si posvátně 
krásné poselství pravdy.“ (Ellen G. White, Gospel Workers, s. 96.97)

V mé kanceláři v Albany v Oregonu zazvonil telefon. „Je to kazatel Církve adventistů sedmého dne?“ otázal se 
ženský hlas. „Ano, to je,“ odpověděl jsem. „Musíte okamžitě do nemocnice. Máme tady pacientku, která má závažnou 
srdeční arytmii. Obáváme se, že může zemřít, ale nedovolí nám nic podniknout, dokud se za ni nepomodlí kazatel 
Církve adventistů sedmého dne. Stále trvá na tom, že pokud se za ni pomodlí kazatel této církve, bude uzdravena. 
Prosím, rychle přijeďte!“

Při jízdě do nemocnice jsem se modlil: „Pane, mám z této návštěvy trochu obavy. Paní pořád všem říká, že pokud 
se za ni pomodlí kazatel církve adventistů, bude v pořádku. Ty i já víme, že ne vždy se rozhodneš někoho uzdravit. Co 
řeknou sestry a lékaři, když tuto paní neuzdravíš?“ Vypadalo to, jako by Pán odpověděl slovy: „S čím si děláš starosti?“ 
„Bojím se o tvou pověst,“ odpověděl jsem. „Dovol mi nyní, abych si to ujasnil,“ zdálo se, že Pán odpověděl. „Bojíš se 
o mou pověst?“ „Dobře,“ pokračoval jsem, „uvědomuji si, že to zní docela hloupě, ale co řeknou lidé – a co řekne ta 
paní – pokud ji nevyléčíš?“ Pán opět promluvil k mému srdci: „Tvou povinností je být poslušný a mou zodpovědností 
je postarat se o svou pověst.“ „Máš pravdu,“ souhlasil jsem. „Věřím ti, že uděláš to, co považuješ za nejlepší.“

V nemocnici jsem před pacientčiným pokojem potkal čtyři sestry. „Jste kazatel adventistů?“ zeptala se jedna z nich. 
„Pospěšte si a běžte tam. Modlete se, abychom už mohli něco udělat!“ Podle jména pacientky, které mi sestra řekla, 
jsem věděl, že tato žena není členkou ani mého sboru ani jiného sboru v blízkém okolí. Zajímalo mě, proč trvala na 
tom, aby se za ni modlil kazatel církve adventistů, ale nebyl čas na konverzaci. Podle monitoru vykazovalo její srdce 
nepravidelný rytmus. Věděl jsem, že má potíže. Šel jsem k její posteli a vzal ji za pravou ruku. Mírně se otočila, otevřela 
oči a zeptala se: „Jste kazatel adventistů?“ „Ano,“ odpověděl jsem. „Pokud se za mě budete modlit, vím, že budu  
uzdravena,“ řekla.

Nebyl čas na kázání nebo na biblické studium o modlitbě za nemocné. Jednoduše jsem se zeptal: „Sestro, chceš 
nechat Ježíše, aby rozhodl, co se tady dnes stane?“ „Ach ano, kazateli,“ řekla, „ale vím, že pokud se za mě pomodlíte, 
budu uzdravena!“ Zavřel jsem oči a požádal Pána v nebi, aby ukázal této dámě svou moc a milosrdenství. Požádal 
jsem ho, aby oslavil své jméno před sestrami a lékaři v nemocnici a aby uzdravení této ženy mohlo být svědectvím 
pro mnoho lidí. Požádal jsem Pána, aby ji uzdravil, jestli to bude jeho vůle, pokud to může přinést slávu jeho jménu 
a jestli to pro ni bude nejlepší. Svou modlitbu jsem ukončil ve jménu Ježíše a řekl jsem: „Amen.“ Když jsem otevřel 
oči, podíval jsem se na monitor. Ukázalo se, že srdce pacientky bije v dokonalém rytmu! Dáma mě chytila za ruku 
a řekla: „Cítím se dobře. Jsem uzdravena! Věděla jsem, že když se za mě pomodlí kazatel adventistů, uzdravím se!“

Vzpomněl jsem si, jak Ježíš během svého pozemského života zacházel s takovými zkušenostmi, a tak jsem řekl: 
„Sestro, tvá víra tě uzdravila!“ Děkoval jsem Bohu a vyšel z místnosti.

Jedna ze sester se mě zeptala: „Už můžeme dovnitř?“ Přisvědčil jsem: „Ano, ale nemyslím si, že by vás ještě 
potřebovala.“ Jejich oči se údivem rozšířily a hned vklouzly do místnosti. Nemůžu vám říci, co se stalo poté, protože 
jsem odešel. Nechtěl jsem, aby se sestry nebo dotyčná paní na mne dívaly, jako bych tu ženu uzdravil. Byl to dar  
uzdravení udělený této paní v dané chvíli Duchem svatým.

Biblické texty k modlitbám

w 1. Korintským 12,9 – Je zde popsán dar uzdravení. Pán má mnoho způsobů, jak uzdravit lidi, a chce udělit svou 
uzdravovací moc prostřednictvím svého lidu.

w Efezským 4,11–13 – Duch svatý chce dát svému lidu mnoho darů. Bůh má plán také pro vás.
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w Lukáš 5,17 – Moc Páně musí být přítomna, aby uzdravovala.
w 1. Korintským 14,1.13 – Když toužíte po duchovních darech, modlete se, abyste je dostali.
w Zjevení 1,10 – Když na nás sestoupí Duch svatý, můžeme slyšet Boha novým a mocným způsobem.

Návrhy modliteb

l Zde jsem, Pane, používej mě ve své službě. Naplň mě svým Duchem a vybav mě svými dary.
l Drahý Ježíši, chci pro Tebe v tomto světě něco změnit. Nejsem spokojený s tím, abych jen seděl ve sboru. Dej mi 

sílu svého Ducha prostřednictvím darů, které pro mě vybereš, abych mohl přemáhat moc hříchu v tomto světě.
l Pane, rozmnož a posilni naše dary prostřednictvím vzdělání, školení, zkušeností a modlitby. Věnujeme ti 

všechna svá nadání a pokorně žádáme, abys k nim přidal své nadpřirozené požehnání, aby evangelium mohlo 
jít s mocí vpřed.

l Modlíme se za více než 8 000 adventistických škol s téměř dvěma miliony studentů. Nechť tyto školy vždy učí 
biblickou pravdu a vedou mladé lidi k evangelizaci a službě.

l Pane, dej nám moudrost pro oslovení sekulárních kultur, které nemají zájem o náboženství. Nechť Tvůj svatý 
Duch zboří zdi, které obklopují světská srdce.

l Modlíme se za dosud neoslovené skupiny lidí v Asii, kteří nepocházejí z křesťanského prostředí. Dej nám zvláštní 
moudrost pro naplnění jejich potřeb.

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

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 Modlíme se za 541 skupinu lidí v 18 zemích Jihoafricko-indickooceánské divize. Prosíme Tě, přiveď je k biblické 
pravdě.

l Modlíme se také za náš seznam sedmi nebo více lidí [řekněte jména, pokud je to vhodné].
l Místní modlitební žádosti:
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Sedmý den – Modlitba v Duchu svatém

„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,  
bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.“ 

Efezským 6,18

Zkušenost
„Náš prostředník Kristus a Duch svatý se neustále přimlouvají ve prospěch člověka, ale Duch za nás neprosí stejně 

jako Kristus, který předkládá svou krev prolitou od založení světa; Duch pracuje na našich srdcích, zprostředkovává 
naše modlitby a pokání, chválu a díkůvzdání. Vděčnost, která pramení z našich rtů, je výsledkem toho, že se Duch dotkl 
správné struny duše ve svatých vzpomínkách a probudil hudbu srdce.“ (Ellen G. White, SDA Bible Commentary, sv. 6, 
s. 1077–1078)

Modlitba je náročná. Boha nemůžeme vidět a většina z nás málokdy, pokud vůbec, Boha slyší. Nemůžeme se ho 
dotknout a někdy se zdá, že odpovědi přicházejí jen těžko. Také máme mnoho otázek o tom, jak modlitba funguje, 
nebo proč to podle všeho nefunguje.

Vzpomínám si, jak jsem se jako mladý muž modlil a byl jsem z toho otrávený. Často jsem byl ospalý (modlil jsem 
se se skloněnou hlavou a se zavřenýma očima) a někdy se moje mysl zatoulala k seznamu věcí, které jsem musel udělat, 
místo toho, abych mluvil s Pánem. Písně jako „Sweet Hour of Prayer“ („Sladká hodina modlitby“) pro mne byly 
záhadou: „Jak se může někdo modlit celou hodinu?“ Modlil jsem se sotva 15 minut. Jeden průzkum ve skutečnosti 
ukazuje, že průměrný čas, který kazatelé a pastoři stráví denně na modlitbě, je kolem 7 až 10 minut! Cítil jsem se  
provinile. Ze všech věcí, kterým by se měl kazatel věnovat, je nejdůležitější právě modlitba.

Při důkladném studiu tématu Ducha svatého jsem narazil na tento text: „Tak také Duch přichází na pomoc naší 
slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním“ (Říma- 
nům 8,26). Tehdy jsem tomu verši úplně nerozuměl, ale bylo mi jasné, že Duch svatý mi s modlitbou pomůže. Tato 
jediná myšlenka začala proměňovat můj modlitební život. Bůh mi slíbil, že mi pomůže modlit se, a tak jsem se začal 
tohoto slibu dovolávat celým svým srdcem. Když jsem byl ospalý, nárokoval jsem si onen slib. Když moje mysl blou-
dila, dovolával jsem se tohoto zaslíbení. Postupně se kvalita mých modliteb zlepšovala a prodlužoval se i čas, který 
jsem strávil na modlitbě. A když jsem trávil více času modlitbami, osobní problémy se lépe a rychleji řešily a začaly se 
dít zázraky. Nedokážu vysvětlit proč, ale zdá se, že je to pravda: čas strávený na modlitbě je stejně důležitý jako kvalita 
toho, co říkáme.

I když je modlitba pro mne stále výzvou, zjistil jsem, že čas mi během ní ubíhá rychleji a nemám problémy ani  
s ospalostí ani s nesoustředěním se. Vím, že Bůh slyší mé modlitby, a vím, že odpoví způsobem, jakým bude chtít,  
a tehdy, kdy uzná za vhodné. Biblicky řečeno, modlit se v Duchu znamená vyvinout lidské úsilí ke zlepšení našeho 
času stráveného na modlitbách a zároveň důvěřovat Duchu svatému, že nás inspiruje a zmocní.

Několik praktických nápadů, jak zlepšit váš modlitební život:

l Modlete se prostřednictvím Písma. Přečtěte si text a modlete se k Pánu za to, co jste právě četli.
l Používejte hudbu. Zpěvníky obsahují mnoho modliteb. Použijte tyto modlitby, pomohou vám vyjádřit, co chcete 

říct. Zpěv je další formou modlitby.
l Modlete se na místě s dostatkem čerstvého vzduchu a tam, kde vás nic nebude rozptylovat.
l Své modlitby si zaznamenávejte. Mnoho lidí si zapisuje své modlitby, protože zjistili, že jim to pomáhá ujasnit si 

myšlenky a lépe se vyjádřit.
l Najděte si modlitebního partnera, se kterým se můžete modlit osobně nebo telefonicky.
l Zúčastněte se modlitebních setkání (v modlitebně nebo v domácnostech) nebo taková modlitební setkání zor-

ganizujte.
l Udělejte si seznam věcí, o kterých musíte s Bohem mluvit.
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Biblické texty k modlitbám

w Juda 20 – Modlitbou v Duchu svatém budujeme svou víru.
w Efezským 6,18 – Modlete se v Duchu všemi druhy modliteb a žádostí.
w Lukáš 6,12 – Ježíš se modlil celou noc.
w Lukáš 11,11–13 – Duch svatý k nám přichází jako odpověď na modlitbu.
w 1. Timoteovi 2,1 – Modlitba je nejdůležitější věcí, kterou můžeme udělat.
w Lukáš 22,43 – Božská pomoc posílí naše modlitby, jak tomu bylo u Ježíše.
w 1. Mojžíšova 32,24 – Jákob zápasil s Bohem. Někdy se modlitba jeví jako těžká práce.
w Lukáš 18,1 – Budeme požehnáni, když v modlitbě vytrváme a nevzdáme se.
w Zacharjáš 12,10 – Duch milosti a modlitby bude vylit na nás a na naše rodiny.

Návrhy modliteb

l Drahý Otče, udělej ze mne člověka modlitby a používej mě k požehnání lidí, se kterými se setkávám. Vylij na 
mne Ducha svatého a dej mi svou sílu.

l Pane, prosím Tě, pokárej satana a zlé duchy, kteří mě chtějí držet v otroctví. Dej mi vítězství nad mými hříchy 
prostřednictvím moci Tvé krve.

l Zachraň prosím naše děti a vnoučata. Pošli každého nebeského anděla, kterého můžeš postrádat, aby je vedl do 
věčného života. Zlom satanovu moc nad nimi, pomoz jim vidět Tvou dobrotu a dej jim ducha pokání.

l Požehnej našim kazatelům, učitelům, evangelistům a členům po celém světě duchem modlitby. Kéž sjednocený 
hlas Tvého lidu stoupá do nebe v mocném chóru chval a přímluv.

l Pane, modlíme se za Tvou ochranu pro bezbranné děti a dospívající. Žádáme Tě, abys je chránil před těmi, kdo 
se je snaží využít.

l Prosíme Tě, abys povolal misionáře do měst, aby zakládali sbory v 806 skupinách lidí ve 20 zemích Interevrop-
ské divize.

l Modlíme se, abys vybudoval armádu pracovníků k zakládání sborů v 948 skupinách lidí v 38 zemích Interame- 
rické divize.

l Pane, prosíme Tě, usměrňuj rozhodnutí církve, která vyplynou ze zasedání Generální konference v roce 2020. 
Nechť jsou delegáti, vedoucí a návštěvníci zasedání naplněni duchem oživení a lásky.

l Předkládáme Ti sedm jmen, která jsme si zapsali. Přiveď tyto lidi k sobě.
l Místní modlitební žádosti:
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Osmý den – Pokora před Duchem svatým

„Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno,  
ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.“ 

Matouš 12,31

Zkušenost
„Nikdo se nemusí dívat na hřích proti Duchu svatému jako na něco tajemného a nedefinovatelného. Hřích proti Du-

chu svatému je hřích trvalého odmítání reagovat na pozvání k pokání.“ (Ellen G. White, SDA Bible Commentary, sv. 5, 
s. 1093)

Dokonce i lidé naplnění Duchem někdy dělají chyby. Abraham, Mojžíš, David a Petr měli vady charakteru a v ho-
dině pokušení se dopouštěli chvilkových selhání. Dokonce i Ježíš byl pokoušen (Matouš 4), ačkoli se pokušení nikdy 
nepoddal. Takže to, že v tomto okamžiku kráčíme v Duchu, neznamená, že nemůžeme dělat chyby, a chyba není totéž, 
jako zatvrdit srdce hříchem.

Jedna starší žena začala být hrubá, zlostná a každému brala odvahu. K ostatním byla netolerantní, snad s výjimkou 
nejbližších přátel z dřívějška. Když do sboru přišla nějaká návštěva, často pronášela urážlivé komentáře na adresu je-
jích dětí, oblečení nebo něčeho jiného. Nově pokřtění členové i mnozí další byli uráženi její hrubou kritikou. Někteří 
byli tak zmalomyslněni, že se do sboru už nevrátili. O ničem jsem nevěděl až do setkání starších. Zeptal jsem se jich, 
jestli vědí, proč se lidé do sboru nevracejí. Někteří mlčky svěsili hlavy. Nakonec jeden starší sboru promluvil: „Ka-
zateli, v našem shromáždění máme dámu, která nedokáže ovládat svůj jazyk. Pomlouvá a kritizuje téměř všechny. 
Proto se lidé do sboru nevracejí.“ „Jak dlouho to trvá?“ zeptal jsem se. „Mnoho let,“ zněla odpověď. „Proč s tím nikdo 
nic neudělal?“ pokračoval jsem. „Několik kazatelů se o to pokusilo, ale nikdy se nic nezměnilo.“ „Tak to nemůže 
dál pokračovat,“ řekl jsem, „takže navrhuji následující. Půjdu tuto dámu navštívit a požádám ji, aby do dvou týdnů 
změnila své chování. Pokud se nebude chtít změnit, bude její jméno na dalším jednání výboru sboru navrženo na 
kázeňské projednání. Podpoříte mě v tom jako starší sboru?“ Starší tento plán jednomyslně podpořili.

Domluvil jsem si návštěvu u dotyčné dámy. „Vím, proč jsi tady,“ řekla, když jsem se posadil v obývacím pokoji. 
„Opravdu?“ odpověděl jsem. „Ano,“ pokračovala, „přišel sis promluvit o způsobu, jakým mluvím s lidmi.“ „Přesně 
tak,“ odpověděl jsem, „ale jak to víš?“ „Protože už dva jiní kazatelé navštívili můj dům, aby se mnou mluvili o téže 
věci.“ „A přineslo to něco dobrého?“ zeptal jsem se. „Ne, to ne.“ „Proč?“ otázal jsem se znovu. „Protože mám právo 
říci, co si myslím, že je nejlepší, a lidé jsou příliš citliví. Dávají své pocity příliš najevo.“

Diskutoval jsem s ní o křesťanském chování pomocí veršů jako je Efezským 4,29–31, ale ta žena stále nechtěla  
ustoupit. S modlitbou v srdci jsem jí řekl: „Máš dva týdny na to, abys změnila své chování, jinak budu nucen kázeňsky 
projednat tvé jméno na výboru sboru. Mám k tomu podporu všech starších sboru.“ „To byste neudělali!“ zvolala. 
„Ale ano, uděláme, pokud se nerozhodneš změnit způsob, jakým budeš jednat s lidmi.“ „Nevěřím, že tě v tom starší 
podporují,“ řekla pochybovačně. „Už se stalo a můžeš si to ověřit, jestli chceš, ale je tomu tak,“ potvrdil jsem. Toto 
odhalení způsobilo, že žena zůstala sedět a v naprostém tichu vážně přemýšlela. Jemně jsem řekl: „Všichni tě máme 
rádi a chceme, abys byla součástí našeho společenství, ale toto chování se musí změnit.“

Následující sobotu nepřišla do sboru. Její přátelé se mi vyhnuli. Věděl jsem, že všichni se situací bojují. Další so-
botu, těsně předtím, než měla uplynout dvoutýdenní lhůta, přišla do modlitebny. Šel jsem ji pozdravit. Její tvář byla 
klidná, vzala mě za ruku a pevně ji držela. „Kazateli,“ řekla, „přemýšlela jsem nad vším, co jsi řekl. Chci, abys věděl, 
že teď jasně vidím, že jsem se celé ty roky mýlila. Doufám, že mi odpustíš. Mám v úmyslu požádat o odpuštění i starší 
sboru a zbytek shromáždění. S Boží pomocí chci být jinou ženou.“ Její oči se při tomto přiznání leskly slzami a jsem 
šťastný, že mohu říci, že svému slibu dostála. Lidé se začali vracet do sboru a shromáždění rychle rostlo.

Biblické texty k modlitbám

w Matouš 12,31.32 – Rouhání ospravedlňuje hřích a snaží se zaujmout Boží místo (Marek 2,7–11; Jan 10,33).
w Židům 6,4–6 – Také opravdově obrácení lidé se mohou odvrátit od Ježíše.
w Židům 4,7 – Nejlepší čas k uposlechnutí hlasu Ducha svatého je právě okamžik, kdy s vámi mluví.
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w Skutky 7,51 – Neodporujte vedení a varování Ducha svatého.
w Lukáš 13,34 – Odevzdejte svůj život Ježíši dříve, než bude příliš pozdě, jak tomu bylo s jeho milovaným Jeruza-

lémem.

Návrhy modliteb

l Drahý Otče, nechť vždy slyším Tvůj hlas. Odpusť mi, když jsem tvrdohlavý. Otevři mi oči a uši, abych rozeznal 
Tvou vůli a dej mi odvahu poslouchat.

l Drahý Ježíši, odpusť mi bolest, kterou jsem Ti způsobil, když jsem se nechtěl vzdát svých hříchů. Prosím, neber 
mi svého svatého Ducha a obměkči mé srdce, abych přijímal Tvé pokyny.

l Odpusť prosím naší církvi dobu, kdy jsme nenaslouchali Tvému hlasu skrze Bibli. Pomoz nám jako shromáždění 
očistit se od hříchu a obnovit přítomnost Tvého Ducha mezi námi.

l Stvoř nám, Bože, čisté srdce, obnov v našem nitru pevného ducha. Jen nás neodvrhuj od své tváře, Ducha svého 
svatého nám neber! Dej, ať se zas veselíme z Tvé spásy… Nevěrné budeme učit tvým cestám a hříšníci se navrátí 
k Tobě (podle Žalmu 51).

l Otče, přimlouváme se za ty, kteří mohou být oběťmi okolností nebo ovládáni závislostmi. Prosíme Tě, zlom 
okovy, které je poutají. Nechť je přivádíme zpátky k Tobě prostřednictvím naší lásky a zájmu o ně.

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 Tě, abys připravil mladé odborníky k zakládání sborů mezi 789 skupinami lidí v 9 zemích Severoame-
rické divize.

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

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

l Prosíme Tě, abys vychoval nové vedoucí mládeže a žehnal naší vzdělávací iniciativě SYL (Senior Youth Leader-
ship).

l Děkujeme Ti, Otče, za to, že posíláš Ducha svatého, aby obrátil sedm lidí, jejichž jména jsou na našich modliteb-
ních seznamech.

l Místní modlitební žádosti:
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Devátý den – Práce Ducha svatého

„Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou… 
A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších,  

aby vás nestihly jeho pohromy.“ 
Zjevení 18,1.4

Zkušenost
„Stále pokračující služba Ducha svatého je naší velkou potřebou. Duch je úřadující božství v akci. Bůh chce, abychom 

měli k dispozici laskavý duchovní zdroj; pak budete pracovat se silou, které jste si dříve nebyli vědomi. Láska, víra a na-
děje budou ve vašich životech trvale přítomny. Ve víře můžete kráčet vpřed, můžete jít s důvěrou, že vás doprovází Duch 
svatý.“ (Ellen G. White, Evangelismus, s. 299)

Jednoho dne se mezi pravým Božím lidem na celém světě projeví velké oživení. Duch svatý sestoupí s velkou mocí. 
Toto vylití Ducha svatého bylo v biblických dobách přirovnáváno k pozdnímu dešti, který na Blízkém východě padal 
před tím, než plodiny dozrály a byly sklizeny (Zachariáš 10,1). Jednoho dne se Boží lid vydá sdílet svou víru všemi 
možnými způsoby. Skrze Krista se budou dít zázraky. Tisíce, možná miliony, budou zachráněny. Úkolem Ducha sva-
tého je zachránit ztracené a není větší radosti než se podílet na této práci.

Lance a jeho manželka Renae přišli jednou v sobotu poprvé do naší modlitebny, do modlitebny Církve adventistů 
sedmého dne. Někdo totiž nechal knihu „Biblické čtení pro domov“ na prahu jejich domu. Vzhledem k určitým 
situacím v jejich životě se Lance a Renae rozhodli prozkoumat, zda jim kniha nemá co říci. Při prohlížení knihy si 
všimli tématu soboty, což probudilo jejich opravdový zájem. Důkladně tuto část prostudovali a došli k přesvědčení, že 
potřebují najít církev, která tuto knihu vydala. Všimli si, že se jedná o Církev adventistů sedmého dne, proto našli náš 
sbor a hned příští sobotu nás navštívili.

Lance držel v ruce „Biblické čtení pro domov“ a zeptal se: „Vydala vaše církev tuto knihu?“ „Ano, vydala,“ odpověděl 
jsem. „To je skvělé,“ pokračoval Lance, „máme spoustu otázek. Je možné, abyste k nám přišel domů a studoval s námi 
Bibli?“ Samozřejmě jsem je ujistil, že budu velmi rád.

Když jsem je navštívil, zjistil jsem, že Lance a Renae i jejich dva synové si přejí radikálně změnit své životy. Stali se 
oběťmi alkoholu a návykových látek a jejich manželství vážně trpělo. Poznal jsem, že potřebují Ježíšovu osvobozující 
moc. Když jsem jim představil evangelium a neustále jsem se v duchu modlil o Boží pomoc, viděl jsem, jak je Duch 
svatý hluboce usvědčuje. Dokončil jsem představení evangelia a zeptal jsem se: „Existuje nějaký důvod, proč byste 
nechtěli dát svůj život Ježíši?“ Odpověděli, že budou velmi vděčni za odpuštění a spasení v Ježíši. V tu chvíli jsme 
poklekli k modlitbě a já jsem je vedl modlitbou vyznání a přijetí Ježíše jako Spasitele a Pána. Se slzami v očích po mně 
opakovali modlitbu a pak s radostí vstali. Zázračná síla Ducha svatého byla jasně patrná. Oba byli nyní Božími dětmi.

Když jsem přijel za týden na další schůzku, sotva jsem udělal tři kroky do obývacího pokoje, Lance se mně ze-
ptal: „Kazateli, co si myslíš o kouření cigaret? Myslíš si, že je to něco, co by měl křesťan dělat?“ Navrhl jsem, abychom 
toho večera studovali téma zdravého životního stylu, což jsme také udělali. V důsledku tohoto biblického studia  
a pozdějších návštěv se Lance a Renae osvobodili od všech pout, kterými je satan zotročoval. Brzy byli pokřtěni a oba 
se stali mocnými pomocníky v Kristově díle, sdíleli své zkušenosti a se členy své rodiny a s přáteli studovali Bibli. Také 
oni se začali podílet na díle Ducha svatého šířením evangelia všude kolem. Jaký zázrak!

Biblické texty k modlitbám

w Matouš 28,19.20 – Každý následovník Ježíše má dělat vše, co může, aby šířil evangelium spásy.
w Jan 16,13 – Když Duch svatý pracuje, lidé budou přitahováni k pravdě Božího slova.
w Skutky 4,29–31 – Raná církev požádala Boha, aby ji naplnil Duchem svatým, aby všichni mohli směle hovořit  

o Božím slově.
w Efezským 4,11.12 – Dary Ducha svatého slouží k tomu, aby křesťany vybavily pro službu a budování církve.
w Skutky 9,36–42 – Účelem zázraků je, aby lidé měli důkaz, díky kterému uvěří v Ježíše.
w Marek 16,15–18 – Jděte do celého světa, uzdravujte nemocné, kažte poselství, každému ukazujte Boží charakter.
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w Izajáš 6,8 – Zde jsem, Pane, pošli mě.

Návrhy modliteb

l Drahý nebeský Otče, udělej ze mne svého služebníka a pomoz mi sdílet se s poselstvím o tvé lásce a spasení.
l Tvou milostí, Pane, jsem se stal vzdělaným a vybaveným ke sdílení evangelia způsobem, který jsi pro mne vy-

bral.
l Pokřti mě svým svatým Duchem, abych byl proměněn uvnitř a překonal překážky a obavy. Dej, ať jsem potrubím 

Tvé moci a poselství o spasení skrze ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista.
l Požehnej úsilí kazatelů, biblických pracovníků, učitelů a evangelistů z celého světa. Naplň je velkou mocí a auto-

ritou. Kéž by tento rok byly zachráněny miliony Tvých dětí!
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 posvěcující moc ve zdánlivě beznadějných situacích.

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 Prosíme Tě, abys povolal zdravotní sestry a lékaře, kteří by zakládali sbory mezi 1 978 skupinami lidí ve 22 ze-
mích Středozápadní africké divize.

l Modlíme se za 49 milionů lidí v 19 evangeliem nejméně oslovených městech Transevropské divize.
l Pane, prosíme Tě, aby mladí lidé nejen měli kázání, ale aby i oni sami se stali kázáním. Prosíme Boha, aby 

požehnal úsilí Světového dne mládeže a iniciativu „100 000 Total Youth Involvement“ (Úplné zapojení 100 000 
mladých lidí).

l Modlíme se za sedm lidí, jejichž jména jsou na našich modlitebních seznamech. Dej jim srdce, aby Tě poznali, 
jak říká Tvé slovo u Jeremiáše 24,7.

l Místní modlitební žádosti:



32

Hledání Božího Ducha
Desátý den – Setrvání v Duchu svatém10DNU

MODLITEB

Desátý den – Setrvání v Duchu svatém

„…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky… Nezanechám vás osiřelé, 
přijdu k vám… Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu 

a učiníme si u něho příbytek.“ 
Jan 14,16.18.23

Zkušenost
„Cítíš svou bezmocnost a potřebu síly od Boha, když ráno vstaneš? Sdělíš pak své potřeby a přání s pokorným  

a otevřeným srdcem nebeskému Otci? Pokud ano, andělé označí tvé modlitby, a pokud tyto modlitby nevyšly z falešných 
rtů, když pak budeš v nebezpečí nevědomky jednat špatně a ovlivňovat druhé ke špatnému jednání, tvůj strážný anděl 
bude na tvé straně, podnítí tě, aby sis vybral lepší směr, vybere ti ta správná slova a ovlivní tvé činy.“ (Ellen G. White, 
Messages to Young People, s. 90)

Jednou v sobotu jsem stál u kuchyňského dřezu v naší společenské hale a po společném jídle umýval nádobí. Ná-
dobí utírala mladá studentka z Ruska, která byla u nás na výměnném pobytu. Věděl jsem, že není křesťanka, a tak jsem 
se tiše modlil za to, jak využít tuto dobu, kterou jsme společně trávili u nádobí. „Mám na tebe otázku, jestli ti to ne-
vadí,“ řekl jsem. „Jistě, oč jde?“ zeptala se. „Čím to je, že tolik lidí v Rusku nejsou křesťané?“ otázal jsem se. „Můžete se 
mě také zeptat, proč nejsem křesťanka,“ odvětila s úsměvem. „Dobře,“ řekl jsem podobně bezstarostným způsobem, 
„proč tedy nejsi křesťanka?“ „Prostě nemám žádný důkaz o Boží existenci,“ řekla věcně. Pak se zeptala: „A proč vy jste 
křesťan?“ „Protože mám spoustu důkazů!“ odpověděl jsem. Zasmála se a řekla: „Dobře, tak jaké jsou vaše důkazy?“ 
Pak jsem jí mohl říci své zkušenosti s tím, co pro mě Bůh udělal.

„Mohl bych ti navrhnout jeden experiment, pokud jsi ochotna ho vyzkoušet,“ řekl jsem. „Věřím, že pokud tento 
experiment uskutečníš, najdeš důkazy o Bohu. Chtěl bych, abys následujících 30 dní strávila vždy určitý čas čtením 
Janova evangelia. Pokud ho stihneš přečíst dříve, než uplyne oněch 30 dní, začni znovu. Chtěl bych také, aby ses mod-
lila k Bohu ve chvíli, kdy o tom nikdo jiný nebude vědět. Promluv si s ním o věcech, o kterých budeš vědět pouze ty,  
a požádej ho o něco, o čem víš opět jen ty, že jsi o to žádala, a uvidíš, co se stane.“ „Dobře,“ řekla, „to zní dost jedno-
duše. Bude to zajímavý experiment.“

Jako studentka na výměnném pobytu musela chodit všude, kam chodila rodina, u které byla ubytována, aby mohla 
poznat místní kulturu. Proto každý týden přišla do shromáždění, neboť to bylo to, co dělala rodina, u které bydlela 
jako host. Dva týdny poté, co s experimentem začala, jsem za ní ve sboru zašel a zeptal jsem se jí: „Tak, jak se ti daří  
s experimentem?“ Byla vážná, ale příjemná, když řekla: „Nerozumím tomu, co se děje. Ještě mám před sebou dva 
týdny, ale už si nejsem jistá, jestli můžu říci, že žádný Bůh neexistuje.“ „Výborně!“ reagoval jsem. „Pokračuj. Určitě 
najdeš o Bohu více důkazů, pokud budeš mít otevřenou mysl.“ Když toho dne odjížděla, usmála se a poděkovala mi. 
Vrátila se domů do Ruska ještě před uplynutím 30 dnů, ale vím, že ona a Bůh se již lépe seznámili!

Jak zůstaneme v přítomnosti Otce, Syna a Ducha svatého?

1. Jednoduše trávíme čas biblickým studiem s otevřeným srdcem a myslí. Ježíš je Slovo (Jan 1,14; 14,6–9), a pokud 
jsme ho viděli, viděli jsme Otce. Také to byl Duch svatý, který inspiroval Boží slovo (2. Petrova 1,21). Takže, když 
čteme Bibli a věříme jejímu učení a jejím slibům, proměnili jsme se k Ježíšovu obrazu (2. Korintským 3,18).

2. Když se modlíme k Bohu a otevíráme mu srdce jako příteli, Duch svatý se k nám může přiblížit, obměkčí naše 
srdce a náš duch je posílen pro výzvy, které nás čekají. Když se modlíme, satanova moc nad námi je zlomena  
a v Boží síle jsme schopni překonat jeho pokušení.

3. Konečně, když posloucháme Bibli a sdílíme se s jejím poselstvím s ostatními, jsme přitahováni blíž k Božímu 
srdci a naše vnitřní bytost zakusí pokoj (Matouš 11,28–30).

Biblické texty k modlitbám

w 2. Petrova 1,21 – Duch svatý inspiroval Bibli. Když ji čteme a přijímáme, zůstáváme v jeho přítomnosti  
a v přítomnosti Ježíše a Otce (Jan 14,23).
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w Lukáš 11,11–13 – Když se modlíme a prosíme Boha o jeho přítomnost, zesilujeme moc Ducha svatého v nás  
a kolem nás.

w Skutky 2,1–4 – Duch svatý chce, abychom s druhými lidmi sdíleli to, co nás Bůh naučil a jak nám požehnal. 
Chce, aby všichni lidé, ať jsou kdekoli, byli spaseni.

w 1. Timoteovi 2,1–4 – Když se modlíme, Duch svatý požehná světu kolem nás a přivede lidi ke spasení.
w Skutky 5,31.32 – Když posloucháme, co nám Bůh řekl, zesilujeme přítomnost a požehnání Ducha svatého  

ve svých životech.
w Římanům 8,26 – Duch svatý nám chce pomoci stát se lidmi modlitby. Požehnání bude určitě následovat  

(2. Paralipomenon 7,14).

Návrhy modliteb

l Drahý nebeský Otče, vytvoř ve mně hlad po Tvém Slově, abych s Tebou rád trávil čas. Když budu číst Bibli, dej 
mi jasné pochopení Tvého charakteru a Tvé vůle pro můj život.

l Ježíši, pošli prosím do mého života Ducha svatého a udělej ze mne člověka modlitby. Proměň mne v mocného 
přímluvce, aby mnozí byli zachráněni a osvobozeni od satanových okovů temnoty.

l Nechť je moje mysl a srdce vždy v souladu s Tvou vůlí. Nechť žiji v dokonalé poslušnosti Tvých přikázání a všeho 
ostatního z Tvého Slova.

l „Přijmi mě, Pane, jako zcela svého. Položil jsem všechny své plány ke Tvým nohám. Použij mě dnes ve své 
službě. Zůstaň se mnou a dej, ať veškerou svou práci vykonám v Tobě“ (Ellen G. White, Steps to Christ, s. 70).

l Pane, předkládáme Ti naše církevní vůdce po celém světě. Prosíme, daruj jim moudrost, když dělají důležitá 
rozhodnutí a vedou Tvůj lid.

l Modlíme se za naše děti. Prosím, zmocni je, aby odvážně stály za Tvou pravdou, když narazí na překážky a ná-
tlak. Pomoz jim moudře se rozhodovat a zůstat v pravdě (Izajáš 44,3.4).

l Modlíme se za rodiny, jejichž svět je plný chaosu, smutku a zmatku.
l Pane, prosíme Tě, abys v posledních dnech obnovil původní zbožnost. Kéž bychom stáli za pravdou, i kdyby 

padala nebesa.
l Modlíme se za sedm lidí, jejichž jména jsou na našich seznamech. Ukaž každému z nich, jak moc je Ježíš miluje.
l Místní modlitební žádosti:
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Jedenáctý den – Slavnostní sobotní bohoslužba 18. ledna 2020

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. Přemýšlejte o tom, jak jste za posledních deset 
dní zakusili vylití Ducha svatého. Tato sobota je příležitostí radovat se ze všeho, co pro nás Bůh udělal, dělá a ještě 
udělá.

Potřeby každého shromáždění jsou jedinečné, proto spolupracujte s místními vedoucími, abyste vytvořili konkrét-
ní plán pro váš sbor. Zde jsou některé návrhy, které můžete zahrnout do vaší závěrečné sobotní bohoslužby.

Navrhovaný program závěrečné soboty

 10.30 Společné písně.
 10.45 Uvítání, oznámení a upřesnění programu bohoslužby.
 11.00 Píseň chvály. (Lidé stojí.)
 11.05 Čtení oslavující Pána. (Lidé stojí.)
 11.10 Společná modlitba, kterou povede kazatel nebo starší sboru. Toto je modlitba chvály, nikoli žádostí či 

proseb. (Lidé klečí.)
 11.15 Modlitba vyznání. (Lidé stále klečí. Shromáždění se tiše modlí, pak ten, kdo modlitbu vede, děkuje Bohu za 

to, že naslouchal našim prosbám a odpouštěl nám naše hříchy podle 1. Janovy 1,9. Po modlitbě se mohou 
lidé posadit.)

 11.20 Výzva ke sbírce a sbírka samotná, po ní následuje modlitba, při které se Bohu děkuje za jeho opatření  
a prosí o požehnání desátků a darů.

 11.25 Vybraná hudba. (Vyberte píseň související s modlitebním tématem.)
 11.30 Kazatel nebo jiný vedoucí krátce shrne význam modlitby v našich životech.
 11.40 Kazatel nebo jiný vedoucí vyzve přítomné, kteří mají zvláštní potřebu modliteb, aby přišli dopředu. Pokud 

dotyční chtějí, dejte jim čas na sdílení se o svých potřebách. Potom někdo vede modlitbu a předkládá tyto 
žádosti Bohu. Po ukončení se lidé mohou vrátit na místo.

 11.55 Modlitby za konkrétní záležitosti a oddělení. Příklady: modlitby za místní komunitu, za lidi, kteří potřebují 
Ježíše, za místní křesťanskou školu a oddělení mládeže, za konferenci a celosvětovou církev, za manželství  
a rodiny. Každá modlitba by mohla být vedena někým, kdo je zapojen do této konkrétní oblasti – například 
student se může modlit za školu.

 12.10 Závěrečná píseň odevzdání.
 12.15 Požehnání.

Další možné části programu:
• Sdílení se o odpovědích na modlitby.
• Modlitební chvíle pro malé skupiny.
• Oznámení budoucích modlitebních aktivit.
• Dětský příběh o modlitbě.
• Prezentace mládeže.


