
Vítejte u deseti dnů modliteb 

Úvod 

Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, 
obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. A skutečně, modlitba je rodištěm, kde se rodí 
oživení! 

Věříme, že se život váš i život těch, za které se modlíte, se bude měnit, když se připojíte k ostatním 
členům v modlitbách za vylití Ducha svatého. Zde jsou příběhy některých lidí, kteří se zúčastnili deseti 
dnů modliteb v r. 2014: 

„Během deseti dnů modliteb v r. 2014 jsem měla dvě prosby 1) za mou dceru, aby byla osvobozena 
od pout závislosti, a 2) za mého manžela, aby našel cestu k Bohu. Během deseti dnů modliteb jsem 
chválila Boha za to, že má dcera mohla říci, že už je osm měsíců „čistá“ od metamfetaminu, už 
nežije na ulici a má práci na plný úvazek. Můj manžel byl znovu pokřtěn a v současnosti navštěvuje 
deset dnů modliteb se mnou. Veškerá chvála patří Bohu, našemu Otci, skrze Ježíše Krista.“ - Nina 
Herman, Parkwood SDA Church, Modesto, Kalifornie, USA 

„Po celou dobu trvání našich deseti dnů modliteb jsme pořádali i kurzy zdravotní evangelizace. 
Bylo to úžasné požehnání pro ostrov Curafao. Přišli lidé z celého ostrova, a jak říkali i nevěřící lidé, 
byla to ta nejlepší bezplatná zdravotní služba, která kdy byla na tomto ostrově poskytnuta. Bohu 
buď sláva. Ve svém sboru jsem prožil zázračné změny života, kde se talentovaný člen stal 
nadšeným a dobrým vedoucím zpěvu a chval. Každou sobotu jsou naše mysli a srdce připravovány 
na slyšení Slova života. A také někteří členové, kteří dosud nekázali, jednoho večera začali kázat a 
jeden mládežník, který předtím nikdy veřejně nemluvil, toho večera vyprávěl své svědectví!“ - 
Valerie Lashley, Cher-Asile SDA Church, Willemstad, Curafao 

Naše modlitební téma: Zakoušení ovoce Ducha 

Během deseti dnů modliteb se budeme modlit za ovoce Ducha, o kterém se píše v Ga 5,22-25. 

Kristus „touží vidět, jak jeho děti zjevují charakter podobný jemu“ (Desire of Ages, s. 313), charakter, 
který zjevuje přítomnost Ducha svatého tím, že v našem životě bude vidět ovoce Ducha. Jedinou 
cestou, jak se můžeme přeměnit k jeho obrazu a zjevovat ovoce jeho Ducha je tím, že si najdeme čas, 
abychom se dívali na něj. „Ten, kdo opravdu hledá, kdo touží být jako Ježíš v mluvě, životě i 
charakteru, bude o svém Vykupiteli přemýšlet, bude na něj hledět a bude měněn k jeho obrazu, 
protože touží, a modlí se za stejnou povahu a mysl, jakou měl Ježíši Kristus“ (Testimonies to Ministers 
and Gospel Workers, s. 121). 

Kristus touží vytvořit v nás svůj charakter, abychom mohli být jeho svědky hynoucímu světu. Chce, 
abychom byli nástroji, skrze které se bude moci zjevit těm, kteří jej neznají. „Náš vliv na druhé 
nezávisí tolik na tom, co říkáme, ale spíše na tom, kým jsme“ (Desire of Ages, s. 142). Potřebujeme 
Ducha svatého, aby v nás zjevoval ovoce Ducha. To je práce, kterou my sami nemůžeme udělat. 
Nemáme sílu stát se podobnými Kristu. Je to pouze Kristova moc, která utváří a tvaruje náš charakter 
a dělá nás jemu podobnými.  



„Kristus se snaží vložit svůj charakter do srdcí lidí; a činí to skrze ty, kteří mu věří. Účelem 
křesťanského života je nesení ovoce – tedy napodobování Kristova charakteru v životě věřících, a 
následnému napodobňování tohoto charakteru dalšími lidmi“ (Lift Him Up, s. 274). 

Růst a nesení ovoce nemůže být v životě, který je zaměřen na sebe. Pokud jsi přijal Krista jako 
osobního Spasitele, zapomeneš na sebe a budeš se snažit pomáhat druhým. Mluv o Kristově lásce, 
hovoř o jeho dobrotě.  

 Udělej všechny povinnosti, které se ti naskytnou. Nes břemena druhých ve svém srdci a při každé 
příležitosti hledej záchranu ztracených. Když přijmeš Kristova Ducha – Ducha nesobecké lásky a práce 
pro druhé – porosteš a poneseš ovoce. Dary Ducha ve tvém charakteru uzrají. Tvá víra poroste, tvé 
přesvědčení se prohloubí, tvá láska dojde dokonalosti. Víc a víc budeš odrážet podobnost Ježíše Krista 
ve všem, co je čisté, ušlechtilé a krásné“ (Lift Him Up, s. 274). 

Potřebujeme ovoce Ducha v našich životech a musíme ho vyzařovat na ty, kteří jsou kolem nás. 
Během těchto deseti dnů bychom si chtěli najít čas na uvažování o ovoci Ducha, modlit se za to, aby 
Bůh v nás podpořil tento růst a poprosit jej, aby nám pomohl jeho charakter představovat druhým.  

Instrukce k modlitbám 

• Dbejte na to, aby byly modlitby krátké – jedna nebo dvě věty k jednomu tématu. Pak dejte 
možnost i druhým. Můžete se modlit, jak často budete chtít stejně jako v běžném rozhovoru.  

• Ticho není problém, pokud dává každému možnost naslouchat Duchu svatému. 

• Zpívání písní, jak vás Bůh povede, může být velkým požehnáním.  

• Spíše než trávit cenný čas modliteb tím, že se budeme bavit o tom, zač se modlit, je lepší se 
rovnou modlit. Pak se i ostatní mohou modlit za vaše prosby a dovolávat se zaslíbení, která 
potřebujete.  

Dovolávání se zaslíbení 

Bůh nám dal ve svém Slově mnoho zaslíbení. Je našim privilegiem se jich v modlitbách dovolávat. 
Všechna jeho přikázání a rady jsou rovněž zaslíbeními. Nikdy by po nás nežádal nic, co bychom v jeho 
síle nemohli zvládnout.  

Když se modlíme, je snadné se soustředit na své potřeby, obtíže a na to, co nás trápí a přitom lkát a 
naříkat nad svou situací. To však není účelem modlitby. Modlitba má za cíl posílit naši víru. To je 
důvod, proč jsme vyzýváni, abychom se dovolávali Božích zaslíbení během svých modliteb. Zde v 
přednášce je vždy uveden biblický verš a můžete se na něj odvolávat v každé své modlitbě. Klidně 
můžete zmiňovat i jiná zaslíbení. Pomohou vám, abyste se nezaměřovali na sebe a své slabosti, ale na 
Ježíše. Neboť hleděním na něj můžeme být změněni k jeho obrazu.  

„Každé zaslíbení v Božím slově je pro nás. V našich modlitbách předkládejme Boží přísliby a s vírou se 
jich dovolávejme. Jeho slovo je ujištěním, že pokud žádáme ve víře, dostaneme všechna duchovní 
požehnání. Nepřestávejte žádat a dostanete mnohem více, než jste kdy žádali, či jste si kdy 
představovali“ (In Heavenly Places, s. 71). 



„Proste o Ducha svatého. Bůh si stojí za každým zaslíbením, které kdy pronesl. Se svou Biblí v rukou 
řekněte: Udělal jsem, co jsi řekl. Předkládám ti Tvé zaslíbení, žádejte a bude vám dáno; hledejte a 
naleznete; tlučte a bude vám otevřeno“ (Christ's Object Lessons, s. 147). 

„Neviditelné armády světla a moci stojí po boku slabým a poníženým, kteří věří a dovolávají se Božích 
zaslíbení“ (Christ's Object Lessons, s. 176). 

Jak se můžete dovolávat zaslíbení? Například když se budete modlit o pokoj, můžete se dovolávat 
textu J 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.” 

Duch svatý 

Určitě poproste Ducha svatého, aby vám ukázal jak, nebo za co se máte modlit ve svém osobním 
životě nebo v konkrétní situaci. Bible nám říká, že nevíme, zač se máme modlit, a že Duch svatý je 
tím, kdo se za nás přimlouvá.  

„Neměli bychom se modlit pouze v Kristově jménu, ale také pod vlivem Ducha svatého. To vysvětluje 
to, co je myšleno, když se říká, že Duch ‚se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.' Ř 8,26. Na 
takovou modlitbu Bůh rád odpovídá. Když s vážností a naléhavostí vyřkneme modlitby ve jménu Pána 
Ježíše, pak nám Bůh dává záruku, že „může učinit víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit 
Efezským 3,20“ (Christ's Object Lessons, s. 147). 

Dovolávejte se textu Římanům 8,26 a žádejte Ducha svatého, aby vám ukázal, za koho se máte modlit 
a za jaké konkrétní lidi nebo situace.  

Víra 

V duchu prorockém je řečeno, že „modlitba a víra jsou schopny vykonat to, čeho není schopna 
jakákoliv moc na Zemi“ (Ministry of Healing, s. 509). Jsme tedy povzbuzováni k modlitbám a víře, že 
Bůh nás slyší a na naše modlitby odpoví.  

„Kristus říká: ‚Proste a bude vám dáno.‘ V těchto slovech nám Kristus dává pokyn, jak bychom se měli 
modlit. Máme k nebeskému Otci přistupovat s dětskou prostotou a prosit jej o dar Ducha svatého. 
Ježíš znovu říká: ‚Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.’ Musíte 
přijít k Otci s pokáním, vyznat své hříchy, vyprázdnit svou duši od každého hříchu a znečištění a je vaší 
předností vyzkoušet Boží zaslíbení… Je třeba, abychom věřili Božímu slovu; protože test našeho 
charakteru se nachází v tom, že se upevňujete ve svaté víře. Bůh vás zkouší skrze Boží slovo. 
Nemusíte čekat na nějaké úžasné emoce, že Bůh vás vyslyšel; pocity nejsou tím správným kritériem, 
neboť se mění rychle jako mraky na obloze… I když jsme na Zemi, můžeme očekávat pomoc z nebe… 
Boha jsem takto vyzkoušela tisíckrát. Chci kráčet vírou a nechci svého Spasitele pohanět svou 
nevírou” (Review and Herald, Oct. 11, 1892, par. 1, 3, 6). 

„Máme příliš malou víru. Omezujeme tím Svatého Izraele. Měli bychom být vděční, že se Bůh 
milostivě rozhodl někoho z nás použít jako svůj nástroj. Na každou upřímnou odpověď vyslovenou za 
cokoliv ve víře přijde odpověď. Nemusí přijít zrovna tehdy, když to očekáváme; ale přijde, možná ne v 
době, kdy jsme to čekali, ale rozhodně v době, kdy to nejvíce budeme potřebovat. Ale ach, jak je 



hříšná naše nevíra! ‚Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se 
vám‘“ (Testimonies for the Church, sv. 3, s. 209). 

Proste Boha, aby vám pomohl věřit, že vás slyšel a odpoví vám.  

Je nám také řečeno, že „můžeme žádat o jakýkoliv dar, který Bůh slíbil; neboť máme věřit, že 
dostaneme a chválit Boha, že jsme ho dostali“ (Education, s. 258). Udělejme tedy zvyk z toho, že 
budeme Bohu již dopředu děkovat za to, co pro nás teprve udělá a jak v budoucnu vyslyší naše 
modlitby.  

Modlete se za sedm lidí 

Chceme vás povzbudit, abyste se během těchto deseti dní modliteb modlili zvláštním způsobem za 
sedm lidí, u kterých byste si přáli, aby se objevilo ovoce Ducha svatého. Mohou to být příbuzní, 
přátelé, spolupracovníci, sousedé nebo známí.  Udělej si čas a zeptej se Boha, za koho byste se měli 
modlit. Poproste jej, aby vám ty lidi opravdu položil na srdce. 



Věci, za které se modlit: 

Modlete se za to, aby vás Bůh naučil, jak v něm zůstávat. 

Modlete se, aby vám Bůh dal do srdce lásku ke ztraceným.  

Chvalte Boha za to, že radost je ovocem spravedlnosti.  

Modlete se, aby vám Bůh dal svůj pokoj, který převyšuje každé pomyšlení.  

Proste Pána, aby vás naučil odplácet dobrým za zlé. Modlete se za konkrétní 
situace, ve kterých se máte naučit odplácet dobrým za zlé. 

Proste Boha, aby vám dal sílu být ke všem laskaví včetně vašich rodinných 
příslušníků a nepřátel.  

Proste Boha, aby vám ukázal, jak prokazovat dobrotu k členům rodiny i k 
bratrům a sestrám v Kristu. 

Modlete se, aby vám Bůh pomohl být věrnými v mále. Řekněte mu o malých 
věcech, kde se potřebujete naučit věrnosti.  

Proste Boha, aby vás naučil mírnosti.  

Proste Boha, aby vám pomohl nenávidět světské věci a dát vám lásku pouze 
k němu samému. Řekněte mu o všech věcech, které se potřebujete naučit 
nenávidět. Modlete se za mladé lidi v církvi, aby našli radost z následování 
Krista. Neste mladé lidi z vašeho sboru na modlitbách. Modlete se za větší 
důraz na nádherné učení o stvoření Božím slovem v šesti doslovných po sobě 
jdoucích dnech. 

Misie ve městech po celém světě.  

Modlete se za celosvětovou jednotu každého sboru a každé organizace ve 
vztahu k církevnímu řádu a za plné zapojení se do evangelizace. Modlete se 
za pokoru v našich životech, abychom se sjednotili v naší podřízenosti vůči 
Božímu vedení a respektovali proces, jakým církev dochází k obecně 
přijímaným rozhodnutím. 

Modlete se za 60 Generální konferenci v San Antoniu, za delegáty a za 
rozhodnutí, která tam budou odhlasována. Modlete se za to, aby tam Duch 
svatý vedl každé rozhodování, které je třeba udělat.  

Modlete se za zvýšený důraz na „Oživení a reformaci“ napříč celým světem.  
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Osobní rozjímání: 

Vedle společného setkávání a společných modliteb, je potřeba abyste trávili 

sami čas s Bohem během těchto deseti dnů modliteb. Níže jsou uvedena 

témata a biblické texty společně s otázkami, které vám pomohou vylepšit 

vaše osobní rozjímání. Tento čas strávený čtením a modlitbami biblických 

textů vám pomůže prohloubit zkušenost Deseti dnů modliteb, když se pak 

budete setkávat a modlit ve sboru. 

První den: Zůstávat v Kristu 

Čtěte Jan 15,1-17 

Druhý den: Láska 

Čtěte 1 Janova 4,7-21 

Třetí den: Radost 

Čtěte Abakuk 3,17-19 & Izaiáš 12 

Čtvrtý den: Pokoj 

Čtěte Jan 14,25-31 & Matouš 6,25-34 

Pátý den: Trpělivost 

Čtěte Lukáš 23,26-43 

Šestý den: Laskavost 

Čtěte Filipským 2,1-11 

Sedmý den: Dobrota 

Čtěte Římanům 12,6-21 

Osmý den: Věrnost 

Čtěte Židům 11,1-11 

Devátý den: Mírnost 

Čtěte Jakub 3,13-18 & Koloským 3,12-17 

Desátý den: Sebeovládání 

Čtěte Matouš 4,1-11 

Jedenáctý den: Chození v Duchu 

Čtěte Efezským 5,1-2,8-21 



Otázky: 

Připomínají vám tyto pasáže něco z toho, co pro vás Bůh udělal? Chvalte jej 

za to.  

Připomíná vám to nějaký z Božích charakterových rysů? Chvalte Boha za to, 

že je takový, jaký je.  

Usvědčuje vás tato pasáž z nějakého hříchu, který jste nevyznali? Nebojte se 

jej vyznat. Povzbuzujeme vás, abyste vyznali soukromé hříchy soukromě a 

veřejně pouze vaše veřejné hříchy. Děkujte Bohu, že vám odpouští podle 1 J 

1,9 a dává vám vítězství nad hříchem. 

Odhaluje tato pasáž něco, co byste měli předat Bohu? Předejte mu to. 

Odhaluje tato pasáž něco z toho, co chcete, aby vás Bůh naučil? Proste ho, 

aby vás to naučil. 

Hovoří tato pasáž o něčem, co byste chtěli mít v životě, pokud byste na to 

měli sílu? Řekněte o tom Bohu a proste ho o jeho sílu. 

Hovoří tato pasáž o něčem, co byste chtěli vidět v životě své rodiny a svých 

přátel? Mluvte o tom s Bohem. 

Promluvil k vám Bůh skrze nějaký z těchto veršů? Řekněte mu o tom. Zapište 

si to. 

 

 



První den: Zůstávat v Kristu 

Jan 15,1-17 

Návrhy přímluvných modliteb 

Dovolávejte se klidně i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Kristova přikázání jsou zároveň i 

zaslíbeními! 

> Chvalte Boha, že je to Kristus, kdo ve vás nese ovoce. 

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, 

tak ani vy, nezůstanete-li při mně. J 15,4 

> Chvalte Boha za způsoby, kterými vás učí, abyste s ním zůstávali. 

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, 

pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Ko 2,6-7 

> Modlete se, aby vás Bůh naučil, jak v něm zůstávat.  

„Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem“, praví Hospodin zástupů. Za 4,6 

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše 

ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. J 15,16 

> Modlete se, aby na vás byl vylit Duch svatý, takže ponesete ovoce Ducha. 

I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši 

starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v 

oněch dnech svého ducha. Jl 3,1-2 

Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých 

skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné 

vytrvalosti. Ko 1,10-11 

> Modlete se, aby vám Bůh pomohl lépe pochopit, proč je třeba v něm zůstávat a dal vám 

k tomu i patřičnou touhu. 

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, 

tak ani vy, nezůstanete-li při mně. J 15,4 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, 

co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Ř 12,2 

> Modlete se, aby vaše rodina i přátele našli touhu žít v Bohu a naučili se to. 

A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a 

dám jim srdce z masa… Ez 11,19 



Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, 

tíhnou k tomu, co je duchovní. Ř 8,5 

> Modlete se za církev, aby měla jednotu v pravdě. 

Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako 

ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. J 17,20-21 

Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi 

sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. 1 K 1,10 

> Modlete se za 60. Generální konferenci v San Antoniu, za delegáty i za rozhodnutí, která 

tam budou odsouhlasena. Modlete se za to, aby delegáti zůstávali v Kristu, aby se mu plně oddali, 

a aby je Duch svatý vedl při každém rozhodnutí. 

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a 

bude mu dána. Jk 1,5 

Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve 

víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Ga 2,19-20 

…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého 

svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás 

bude. J 14,16-17 

> Modlete se za lidi, kteří církev vedou (za kazatele na sborech, za vedoucí na sdruženích, 

unii, divizi a Generální konferenci), aby byli naplněni Duchem svatým a zůstávali v Kristu.  

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, 

co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Ř 12,2 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 

připravil. Ef 2,10 

Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve 

víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Ga 2,19-20 

> Modlete se za větší důraz na téma Oživení a reformace u členů, sdružení, unií, institucí, 

divizí a Generální konference. Pamatujte na modlitební iniciativu 777 za vylití pozdního deště 

Ducha svatého. 

I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši 

starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v 

oněch dnech svého ducha. Jl 3,1-2 

> Modlete se za mohutnou žeň, která bude výsledkem rozdávání knihy Velký spor 

v nejrůznějších formátech. 

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2 

K 9,6 



> Modlete se za každého člena, aby každý pocítil, že je i jeho úkolem zapojit se do získávání 

duší a uvědomit si, že nebe očekává od každého z nás, že budeme Krista následovat i ve sdílení naší 

osobní víry a toho, jak nás Bůh vedl.   

Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo." Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na 

svou žeň!" Mt 9,37-38 

> Misie ve městech – modlete se za Východocentrální africkou divizi a za města, ve kterých 

chceme pracovat: Kinshasa, Demokratická republika Kongo; Dar-es-Salaam, Tanzánie; Addis Ababa, 

Etiopie; Kampala, Uganda; Kananga, Západní Kongo; Lodwar, Keňa; Kigali, Rwanda; Lubumbashi, 

Východní Kongo; Goma, Severovýchodní Kongo; Magara, Burundi; a Juba, Jižní Súdán. Modlete se 

za to, aby satanovy bašty padly a lidé mohli navázat vztah s Kristem.  

Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak 

mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je 

přece psáno: 'Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!' Ř 10,14-15 

> Modlete se za osobní potřeby nebo za cokoli, co máte na srdci. 

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých 

cestách, on sám napřímí tvé stezky. Př 3,5-6 

> Chvalte Boha za různé způsoby, kterými nám Ježíš dává příklad, jak zůstávat v Bohu. 

Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. J 4,34 

> Chvalte Boha dopředu za to, co udělá a jak odpoví na vaše modlitby. 

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. J 15,7 

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1 K 15,57 

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si 

dovedeme představit… Ef 3,20 

Na konci modlitebního setkání můžete utvořit skupinky po dvou nebo třech lidech a modlit se za 

sedm lidí, které máte na svém seznamu. Modlete se, aby tito lidé zatoužili mít trvalý vztah s Ježíšem 

Kristem. Dovolávejte se u nich zaslíbení z Janova evangelia 14,23: „Kdo mě miluje, bude zachovávat 

mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ Pokud máte 

na srdci nějakou osobní věc, za kterou se nechcete modlit s celým shromážděním, klidně se za ni 

pomodlete jen s někým blízkým.  

Navrhované písně 

"Live Out Thy Life Within Me" (SDA Hymnal #316); "Yes, Lord, I Give My Life to You"; "I Need Thee 

Every 

Hour" (SDA Hymnal #483); "Seek Ye First"; "Draw Me Nearer" (SDA Hymnal #306); "I Surrender All" 

(SDA 

Hymnal #309). 



Ellen Whiteová o zůstávání v Kristu 

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, 

tak ani vy, nezůstanete-li při mně.  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v 

něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic (J 15,4-5). 

 „Zůstaňte ve mě” jsou slova, která mají mimořádný význam. Zůstávat v Kristu znamená žít upřímnou, 

občerstvující vírou, které se projevuje skutky a očišťuje duši.  Znamená to stálé přijímání Kristova 

ducha, život neomezeného odevzdání jeho službě. Kde tato jednota existuje, objeví se i dobré skutky. 

Život vinné révy se projevuje v bohaté úrodě na ratolestech. Trvalý přísun Kristovy milosti pro vás 

bude požehnání a udělá požehnání z vás, až budete moci říci s Pavlem: „Jsem ukřižován spolu s 

Kristem: nyní nežiji už já, ale Kristus žije ve mně (Galatským 2,20)“ (Our Father Cares, s. 124). 

Nejde o nahodilý kontakt s Kristem, oč tady běží, ale jde o to zůstávat s ním. Povolal vás, abyste 

zůstávali v něm. Nenabízí krátké požehnání, které se objeví občas díky upřímnému hledání Pána a 

zmizí, sotva se začnete věnovat povinnostem všedního života. Vaše zůstávání v Kristu udělá z každé 

nezbytné povinnosti světlo, neboť odlehčuje tíhu každého břemene. On pro nás vše připravil, 

abychom byli s ním. To znamená, že si máte být vědomi toho, že zůstáváte s Kristem, že trvale 

s Kristem budete tam, kde vaše mysl bude posilována a povzbuzována... 

Nestůjte vně Krista, jak se to dnes děje u mnoha křesťanů podle jména. „Zůstávejte ve mně a já ve 

vás“ je možné naplnit a Kristus by nás k tomu nezval, pokud by to nebyla pravda. Ježíš náš Spasitel 

vás stále vede svým svatým Duchem a pracuje na vaší mysli, abyste zůstávali s Kristem... Požehnání, 

která nám jsou nabízena, jsou všechna spojena s naším osobním jednáním. Bude snad křesťan 

odmítnut? Ježíš říká: „A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven“ (Jan 6,37. Jiné skupině lidí říká: „Vy 

ke mně nechcete přijít, abyste měli život“ (Jan 5,40) (In Heavenly Places, p. 55). 

Pán potřebuje muže a ženy, kteří ponesou ve svém všedním životě světlo a dobrý příklad, muže a 

ženy, jejichž slova a činy ukazují, že mají Krista ve svém srdci, který je učí, vede a řídí. Pán potřebuje 

modlící se muže a ženy, kteří sami v zápasu s Bohem získávají vítězství sami nad sebou a poté hlásají a 

dělí se s ostatními o to, co obdrželi od zdroje síly. (To Be Like Jesus, s. 262). 

„Po ovoci je poznáte“ (Matouš 7,20), řekl Spasitel. Všichni praví Kristovi následovníci ponesou ovoce 

jeho slávy. Jejich životy svědčí o tom, že dobré skutky a ovoce svatosti v nich způsobuje Duch Boží. 

Jejich životy jsou mravně povznesené a čisté. Správné činy jsou nezaměnitelným ovocem pravé 

zbožnosti a ti kdo nesou takové ovoce, ukazují, že nemají zkušenost s Božími věcmi. Nejsou spojeni 

s kmenem. Ježíš řekl:  Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, 

nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo 

zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15,4-5 

(Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 329). 

Jako musí ratolest zůstávat u kmene, aby mohla přijímat životodárnou mízu, která způsobuje, že se jí 

daří, stejně tak musí ti, kteří Boha milují a drží se jeho slova zůstávat v jeho lásce. Bez Krista 

nemůžeme přemoci ani jediný hřích ani překonat to nejmenší pokušení. Mnozí potřebují Kristova 

Ducha a jeho moc, která by osvítila jejich chápání, stejně jako slepý Bartimeus potřeboval přirozený 

zrak. „Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-

li při mně.“ Všichni, kdo jsou skutečně v Kristu, zakusí přínos této jednoty. Otec je přijímá skrze svého 



milovaného Syna a oni se stávají předmětem jeho starostlivé, jemné, milující péče. Toto spojení 

s Kristem povede k očištění srdce, k rozvážnému životu a bezchybnému charakteru. Ovoce, které se 

rodí na křesťanském stromě je „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a 

sebeovládání.“ (Testimonies for the Church, sv. 4, s. 355). 

Otázky k osobnímu zamyšlení 

1. Jak moc toužíte po tom, aby byl Kristus ve vás a vy v něm? Žádejte naléhavě Boha, aby vám 

dal hlubší touhu zůstávat v něm.  

2. Je něco, co Duchu svatému brání, aby měnil váš život? Přineste tyto věci Bohu na modlitbě a 

předejte mu je.  

 



Osmý den: Věrnost 

Židům 11,1-11 

Návrhy přímluvných modliteb 

Dovolávejte se klidně i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Kristova přikázání jsou zároveň i 

zaslíbeními! 

> Chvalte Boha za jeho věrnost a odpuštění. 

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od 

každé nepravosti. 1 J 1,9 

> Chvalte Boha za dar víry. 

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Ef 2,8 

> Chvalte Boha za to, že se nemění a zůstává věrný, i když my jsme nevěrní. 

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2 Ti 2,13 

> Chvalte Boha, že odměňuje naši věrnost. 

Věrný muž má mnoho požehnání… Př 28,20a 

> Modlete se, aby vám Bůh dal sílu být věrní i v malých věcech. Řekněte mu o těchto malých 

věcech, ve kterých se chcete naučit být věrnými.  

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i 

ve velké. Lk 16,10 

> Modlete se, aby vám Bůh dal víru a pomohl vám věřit.  

Ježíš mu řekl: „Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.“ Mk 9,23 

Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: 'Vyrvi se i s kořeny a 

přesaď se do moře', a ona by vás poslechla.“ Lk 17,6 

> Modlete se, aby vás Bůh naučil žít z víry a ne z toho, co vidíme. Modlete se za konkrétní 

situace, ve kterých se potřebujete naučit žít z víry a ne z toho, co vidíte. 

Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. 2 K 5,7 

> Modlete se, abyste nespoléhali na lidskou moudrost, ale na Boží moc.  

…aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 1 K 2,5 

> Modlete se, aby vám Bůh dal více víry. 

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“  Lk 17,5 



> Modlete se své místní kazatele a proste za to, aby jim Bůh dal hojnost víry.  

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Mt 21,22 

> Modlete se za to, aby se všichni vedoucí církve po celém světě pevně drželi věrné duchovní 

evangelizační perspektivy. Usilovně se modlete, aby Pán pomáhal kazatelům a členům církve, aby 

neztratili prorockou identitu, tedy to, čím jako Církev adventistů sedmého dne jsme – Boží církví 

ostatků na konci času.  

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. Kdysi jste 'vůbec nebyli lid', nyní 

však jste lid Boží; pro vás 'nebylo slitování', ale nyní jste došli slitování. 1 Pt 2,9-10 

> Modlete se za zvýšené použití křesťanské literatury všemi členy církve a o zvýšený důraz na 

knižní evangelizaci ať už u běžných tištěných knih nebo u elektronických. 

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2 

K 9,6 

> Misie ve městech - modlete se za Jihoasijskou pacifickou divizi a za města, na která se 

soustředí jejich úsilí: Metro Manila, Filipíny; Dhaka, Bangladéš; Cebu, Filipíny; Makassar, Indonésie; 

Yangon, Myanmar; Urdaneta, Filipíny; Karáčí, Pakistán; Kota Kinabalo, Malajsie; Davao, Filipíny; a 

Medan, Indonésie. Modlete se za pracovníky, aby byli naplněni a zmocněni Duchem svatým.  

Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 

Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Sk 1,8 

> Modlete se za své osobní potřeby a za vše, co vám leží na srdci. 

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Mt 7,7 

> Chvalte Boha za to, že je věrný v naslouchání a vyslýchání vašich modliteb. Chvalte jej za to, 

co pro vás dělá.  

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Mt 21,22 

Na konci modlitebního setkání utvořte skupinky po dvou nebo třech lidech a modlete se za sedm lidí 

z vašeho modlitebního seznamu. Modlete se, aby Bůh těmto lidem přidal víry. Dovolávejte se pro ně 

zaslíbení z Židům 11,6: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, 

že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ Pokud máte na srdci nějakou osobní věc, za kterou 

se nechcete modlit s celým shromážděním, klidně se za ni pomodlete jen s někým blízkým.   

Navrhované písně 

"Tis So Sweet to Trust in Jesus" (SDA Hymnal #524); "Standing on the Promises" (SDA Hymnal #518); 

"My 

Faith Is Built on Nothing Less" (SDA Hymnal #522); "It Is Well with My Soul" (SDA Hymnal #530). 

Když přicházíme ke Kristu, je nutné uplatňovat víru. Je nutné Krista vnést do našeho všedního života; 

pak budeme mít pokoj a radost a poznáme díky své zkušenosti význam jeho slov: „Zachováte-li má 



přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce“ (J 

15,10). Naše víra se musí dovolávat zaslíbení, abychom zůstávali v Ježíšově lásce. Ježíš řekl: “To jsem 

vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (J 15,11).  

Víra se projevuje láskou a očišťuje duši. Díky víře nachází Duch svatý přístup do našeho srdce a 

posvěcuje jej. Člověk nemůže sám o sobě vykonávat Kristovy skutky, dokud není ve spojení s Bohem 

díky Duchu svatému. Pro nebe budeme hotovi pouze proměnou charakteru; musíme mít Kristovu 

spravedlnost jako své doporučení, pokud chceme vstoupit k Otci. Musíme být účastníky božské 

podstaty tím, že unikneme porušenosti, která se v tomto světě projevuje vášněmi. Musíme být denně 

proměňováni vlivem Ducha svatého; neboť je to dílo Ducha svatého, co povznáší naše vnímání, 

posvěcuje srdce a zušlechťuje celého člověka tím, že představuje duši jedinečný půvab Ježíše Krista 

(Ye Shall Receive Power, s. 77). 

Každý čin života jakkoli malý vede k dobrému či zlému. Věrnost nebo zanedbávání zdánlivě 

nejmenších povinností může otevřít dveře úžasnému požehnání, nebo velkým pohromám. Jsou to 

malé věci, které jsou zkouškou našeho charakteru. Je to nepředstíraný čin každodenního sebezapření 

vykonaný s radostným, ochotným srdcem, který vyvolává na Boží tváři úsměv. Neměli bychom žít 

sami pro sebe, ale pro druhé.  A jde to pouze zapomínáním na sebe, pěstováním laskavého a 

ochotného ducha, co může z našeho života udělat požehnání. Malé pozornosti, prostá zdvořilost 

vedou k úspěchu v celkovém životním štěstí a opomíjení těchto věcí má nemalý podíl na lidské 

mizérii. (Conflict and Courage, s. 52J. 

Na vaší věrnosti závisí nejen pohoda druhých, ale váš vlastní věčný úděl. Kristus se snaží pozvednout 

všechny, kteří se chtějí nechat pozvednout ke společenství s ním, abychom jednou mohli být s ním, 

jako je on jedno se svým Otcem. Dovoluje, abychom přišli do styku s utrpeními a pohromami, aby nás 

vyburcoval z našeho sobectví; sobeckosti; snaží se v nás vybudovat rysy svého charakteru – soucit, 

něžnost, lásku. Přijetím tohoto díla služby se sami stavíme do Kristovy školy, která nás má připravit 

pro Boží soud (Christ's Object Lessons, s. 388). 

Ti, kteří k práci přistupují tak, že pracují jen tehdy, když jsou pod dohledem, zjistí, že jejich dílo 

nesnese kontrolu ani od smrtelníků ani od andělů. Nezbytnou věcí pro úspěšné dílo je znalost Krista; 

neboť toto poznání dává zdravé principy, co je správné a propůjčuje vznešeného, nesobeckého 

ducha, podobně jako u našeho Spasitele, o kterém tito lidé tvrdí, že mu slouží. Věrnost, 

hospodárnost, pečlivost, důkladnost by měly charakterizovat naši práci, ať už jsme kdekoliv – 

v kuchyni, v dílně, v kanceláři nakladatelství, v sanatoriu, ve škole, tedy kdekoliv jsme postaveni na 

Pánově vinici. „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, 

je nepoctivý i ve velké“ (Review and Herald, Sept. 22, 1891). 

Měli bychom hledět na Krista a pohledem na něj jsme měněni. Musíme přijít k němu jako 

k otevřenému, nevyčerpatelnému prameni, ze kterého můžeme znovu a znovu pít a vždy tam najít 

čerstvou vodu. Měli bychom odpovědět na jeho přitahující lásku, jíst chléb života, který přichází sem 

dolů z nebe, pít vodu života, která pramení od Božího trůnu. Měli bychom hledět vzhůru, neboť víra 

nás přitahuje k Božímu trůnu. Nehleďte dolů jako byste byli svázáni se zemí. Nezkoumejte stále svou 

víru, tím, že ji budete vytahovat, jakoby to byla rostlina, abyste se podívali, zda má nějaké kořeny. 

Víra roste nepozorovaně. (Ye Shall Receive Power, s. 77). 

Otázky k osobnímu zamyšlení 



1. Věříte Bohu i v nejsložitějších situacích? Proste Boha, aby vám přidal víry! Dovolávejte se jeho 

zaslíbení. 

2. Čtěte poslední odstavec. Udělejte si seznam věcí, které můžete udělat, aby vaše víra rostla. 

Proste Boha, aby vás naučil, jak tyto věci ve vašem životě uplatnit. 



Druhý den: Láska 

1 Janova 4,7-21 

Návrhy přímluvných modliteb 

Dovolávejte se klidně i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Kristova přikázání jsou zároveň i 

zaslíbeními! 

> Chvalte Boha za jeho nepodmíněnou lásku. 

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 1 J 4,19 

> Modlete se, aby vám dal Bůh do srdcí lásku ke ztraceným.  

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v 

úctě dávejte přednost jeden druhému. Ř 12,9-10 

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako 

oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. 1 

J 4,10-11 

> Modlete se, aby vám dal Bůh lásku k nepřátelům a k lidem, kteří vás pronásledují. 

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na 

vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť 

je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.' Ale také: 'Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, 

a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.' Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej 

zlo dobrem. Ř 12,17-21 

Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují… Mt 5,44 

> Modlete se za to, aby se církev zdokonalovala v Boží lásce. 

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Ko 3,14 

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; 

abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,  plní ovoce spravedlnosti, 

které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Fp 1,9-11 

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás 

dosáhla svého cíle. 1 J 4,12 

> Modlete se za to, aby váš život i váš sbor ukazovali Boží lásku všem okolo.  

Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1 K 16,14 

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, 

nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se 



raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy 

nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno. 1 K 13,4-8 

> Modlete se za to, aby vás nic neoddělovalo od Kristovy lásky. Proste Boha, aby vám ukázal 

věci, které vás od něj oddělují, a tyto věci předejte Bohu.  

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná 

moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která 

je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ř 8,38-39 

> Modlete se za milující vztahy v adventistických rodinách. Modlete se obzvláště za rodiny, 

které prožívají problémy nebo jsou na pokraji rozvodu. Znáte takové rodiny? Modlete se za ně.  

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. 1 Pt 4,8 

Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1 K 16,14 

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 

Ř 5,5 

> Modlete se za vztahy naplněné láskou v Boží církvi. 

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha 

zná. 1 J 4,7    

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce 

vytrvale se navzájem milujte.  Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z 

nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 1 Pt 1,22-23 

> Modlete se za osobní a celocírkevní důraz na každodenní čtení Bible a za program Oživeni 

jeho slovem.  

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve 

spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 2 Ti 3,16-17 

Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého. Ž 119,18 

> Modlete se za vyšší pocit naléhavosti u členů i u vedoucích, že žijeme v době konce a že 

Ježíš brzy přijde.  

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Ef 5,15-16 

> Modlete se za své potřeby a za to, co vám leží na srdci.  

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Fp 4,19 

> Misie ve městech – Modlete se za Euroasijskou divizi a za města, ve kterých se bude 

pracovat: Moskva, Rusko; Kyjev, Ukrajina; Kišiněv, Moldavsko, Doněck, Ukrajina; Charkov, 

Ukrajina; Minsk, Bělorusko; Petrohrad, Rusko; Novosibirsk, Rusko; Krasnojarsk, Rusko; Chabarovsk, 



Rusko; Rostov na Donu, Rusko; Tbilisi, Gruzie; Jerevan, Arménie; Almaty, Kazachstán. Modlete se 

za tisíce misijních aktivit a evangelizačních akcí, které právě probíhají. 

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu… Ko 3,23 

> Chvalte Boha za věci, situace nebo lidi, ve kterých vidíte Boží lásku k vám.  

Hospodin se mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval 

milosrdenství. Jeremiáš 31,3 

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako 

oběť smíření za naše hříchy. 1. Janova 4,10 

> Chvalte Boha za to, že odpovídá na vaše modlitby. 

Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Job 42,2 

Na konci modlitebního setkání můžete utvořit skupinky dvou nebo tří lidí a modlit se za lidi z vašeho 

modlitebního seznamu. Modli se za to, aby přijali Boží lásku do svých srdcí a milovali druhé Boží 

láskou. Dovolávej se pro ně zaslíbení z 2. Tesalonickým 3,5: „Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k 

trpělivosti Kristově.“ Pokud máte na srdci nějakou osobní věc, za kterou se nechcete modlit s celým 

shromážděním, klidně se za ni pomodlete jen s někým blízkým.  

Navrhované písně 

"I Love You Lord"; "Jesus Loves Me" (SDA Hymnal #190); "A Child of the King" (SDA Hymnal #468); 

"Rescue 

the Perishing" (SDA Hymnal #367); "Lift High the Cross" (SDA Hymnal #362); "Seeking the Lost" (SDA 

Hymnal #373); "I Will Sing of Jesus' Love" (SDA Hymnal #183). 

Zde je nám podávána věc, o kterou usilujeme: „Ale ovocem Ducha je láska.“ Pokud máme Kristovu 

lásku v našich srdcích, bude pro nás přirozené mít zároveň také všechny ostatní duchovní dary – 

radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. „Proti tomu se zákon 

neobrací.“ Boží zákon neodsuzuje ani nezatěžuje ty, kteří mají tyto ctnosti, protože tito lidé 

poslouchají požadavky Božího zákona. Jsou zachovavateli zákona… a nejsou již pod zákonem…   

Měli bychom mít lásku a ve spojení s ní pak také radost, pokoj, trpělivost. Vidíme roztěkanost světa, 

jeho neuspokojivý stav. Lidé stále touží po tom, co nemají. Chtějí něco, aby udrželi krok se vzrušením 

a zábavou. Ale pro křesťany je zde radost, je zde pokoj, je zde snášenlivost, laskavost, tichost, 

sebeovládání a trpělivost; a těmto věcem chceme otevřít dveře svého srdce a chceme uchovávat 

nebeské milosti Božího Ducha… Nikdo to nemůže udělat pro druhé. Můžeš se pustit do práce a získat 

ctnosti Ducha, ale nikdo to neudělá za mne… Každý jednotlivec musí vykonat tuto práci a musí se 

rozhodnout svým osobním úsilím, že chce mít dary Boží milosti ve svém srdci. Já nemohu formovat 

charakter za tebe a ty to nemůžeš udělat za mne. Je to dílo, které spočívá na každém jednotlivci, 

mladém či starém.  

Ježíš říká: „Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato, člověk bude nad zlato z Ofíru“ (Izajáš 

13,12). Jak? Tím, že v nás bude pěstovat dary milosti Ducha – lásku, radost, pokoj, snášenlivost, 



laskavost, dobrotu, tichost, věrnost. Budeme žít vírou, která se uchopí Boží paže… My všichni 

potřebujeme dary milosti Božího Ducha ve svých srdcích.  

Když se Kristova láska usadí v našem srdci jako sladká vůně, není možné to skrýt. Svatý vliv, který se 

bude projevovat v charakteru, bude zjevný všem. Kristus bude formovat v duši „naději slávy“ (In 

Heavenly Places, s. 244). 

Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj. Rozbroje a hádky jsou dílem satana a ovocem hříchu. Pokud 

chceme prožívat radost z pokoje a lásky, musíme odložit naše hříchy; musíme žít v harmonii s Bohem 

a pak budeme také v harmonii s druhými lidmi. Ať se každý sám sebe zeptá: Mám tento Boží dar 

lásky? Naučil jsem se trpělivosti a laskavosti? Talenty, učení a výřečnost nemají bez nebeských 

atributů smysl stejně jako dunící kov či zvučící zvon. Žel, že všechny tyto cenné poklady jsou tak málo 

ceněny a tak málo je hledají lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou věřící! (Testimonies for the Church, 

sv. 5, s. 169). 

Kdekoli je duše v jednotě s Kristem, tam panuje láska. Ať už jsou charakterové klady jakékoli, bez 

lásky nemají žádnou hodnotu, není to láska, která je poddajná, slabá, sentimentální, ale láska, která 

přebývá v Kristově srdci. Bez lásky neprospívá nic; neboť nic nemůže představovat Krista, který je 

láskou (Signs of the Times, Dec. 28, 1891, odst. 18). 

Otázky k osobnímu zamyšlení 

1. Je něco ve vašem životě, co vám brání milovat Boha celým svým srdcem? Proste Boha, aby 

vám tyto věci ukázal. Pak mu je všechny odevzdejte.  

2. Jsou ve vašem životě lidé, které je pro vás těžké milovat? Proste vytrvale Boha, aby vám dal 

chtění k lásce, aby vám dal do vašeho srdce lásku k těmto lidem a také poskytl příležitosti k tomu, 

abyste jim Boží lásku mohli projevit. 

 



Třetí den: Radost 

Abakuk 3,17-19 & Izajáš 12 

Návrhy přímluvných modliteb 

Dovolávejte se klidně i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Kristova přikázání jsou zároveň i 

zaslíbeními! 

> Chvalte Boha, že je radost ovocem spravedlnosti.  

Očekávání spravedlivých je radostné… Př 10,28 

> Chvalte Boha za radost, která je v jeho přítomnosti a kterou dostáváme, když jej 

následujeme.  

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 

16,11 

> Chvalte Boha, že se můžeme radovat ve své slabosti, neboť na nás spočívá Kristova síla. 

Ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději 

chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 2 K 12,9 

> Modlete se, aby vám Bůh dal radost do srdce. 

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí 

Ducha svatého. Ř 15,13 

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte.  Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu 

Ježíši pro vás. 1 Te 5,16-18 

> Modlete se za ty lidi, kteří potřebují Boží radost ve svém srdci.  

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Fp 4,4 

Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Neh 8,10b 

> Modlete se, aby vás Bůh naučil radovat se i v problémech. Pokud nějaký takový problém 

máte, přineste ho před Boží trůn.  

Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho 

sláva. 1 Pt 4,13 

Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá. Ž 30,6b 

> Modlete se za ty, kteří jsou pronásledováni, a žádejte Boha, aby jim dal radost do srdcí.  

S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. Ž 126,6 



Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě 

budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.  Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho 

obklopuješ přízní. Ž 5,12-13 

 Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Ř 12,12 

> Modlete se za mladé lidi ve vašem sboru, aby našli radost z následování Krista. Modlete se 

ve vašem sboru jmenovitě za mladé lidi. 

Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Ž 105,3 

Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: "Bůh je velký" ti, kdo milují tvou 

spásu. Ž 70,5 

> Modlete se za upřímnou vděčnost a za plné přijetí spisů ducha prorockého a za to, jak je 

použít i dnes. Modlete se, aby vedoucí církve a členové pravidelně četli tyto spisy. 

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě 

plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat 

prozíravě. Joz 1,8 

> Modlete se za zvýšené důraz na úžasné učení o biblickém stvoření – že naše Země byla 

stvořena v šesti doslovných, po sobě jdoucích dnech Božím slovem.  

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.  K takové víře 

předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže 

to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Žd 11,1-3 

> Misie ve městech – modlete se za Interevropskou divizi a za města, která byla vybrána 

k evangelizaci: Ženeva, Švýcarsko; Praha, Česká republika; Vídeň, Rakousko. Modlete se také za 

unii Blízkého východu a severní Afriky a za 43 měst, kam naše církev plánuje vstoupit během 

dalších čtyř až pěti let. Modlete se za členy sborů a za vedoucí pracující v těchto městech. 

…a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by 

vás vyslýchal o naději, kterou máte… 1 Pt 3,15 

> Modlete se za všechny osobní potřeby a za to, co vám leží na srdci. 

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Mt 6,33 

> Chvalte Boha, že už dopředu vyslýchá vaše modlitby. 

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

Na konci modlitebního setkání můžete utvořit skupinky o dvou nebo třech lidech a modlit se za sedm 

lidí, které máte na svém seznamu. Modlete se za to, aby měli ve svých srdcích Boží radost. 

Dovolávejte se pro ně zaslíbení z Žalmu 40,16: „Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě 

hledají; ať říkají stále: ‚Hospodin je velký‘ ti, kdo milují tvou spásu.“ Pokud máte na srdci nějakou 

osobní věc, za kterou se nechcete modlit s celým shromážděním, klidně se za ni pomodlete jen s 

někým blízkým.   



Navrhované písně 

"Blessed Assurance" (SDA Hymnal #462); "There Is Sunshine in My Soul Today" (SDA Hymnal #470); 

"Joy By and By" (SDA Hymnal #430); "I Shall See the King" (SDA Hymnal #426); "Until Then" (SDA 

Hymnal 

#632). 

Ti, kteří zůstávají v Ježíši, budou šťastní, spokojení a radostní v Bohu. Tichá laskavost se bude 

projevovat v jejich hlase, zbožná úcta k duchovním a věčným věcem bude vyjadřována jejich skutky a 

jejich rty budou ozvěnou hudby, radostné hudby, která se line od Božího trůnu (Testimonies for the 

Church, sv. 4, s. 625). 

Kristova radost je ryzí, nezkalené veselí. Není to pouhá laciná zábava, která vede ke zbytečným řečem 

a k lehkomyslnému jednání. Ne, my bychom měli mít Boží radost a Boží největší radostí je, když vidí 

člověka, který žije poslušně v pravdě… Naléhejte na Boha se slovy: „Plně se ti odevzdávám. Předávám 

ti své já.“ A pak buďte radostní. Je ve vás Kristus, který očišťuje a pročišťuje váš charakter. Bůh 

nechce, aby jeho děti chodily s výrazem úzkosti a trápení ve svých tvářích. Přeje si, aby se zjevoval 

nádherný odraz jeho tváře v každém z nás, kdo jsme účastni na jeho božské podstatě; neboť máme 

sílu uniknout zkaženosti tohoto světa… I když Kristus zemřel, nebyli jsme zanecháni jako skupina 

sirotků… Máme možnost získávat vítězství za vítězstvím a být těmi nejradostnějšími lidmi na celé 

tváři země. (Our High Calling, s. 148). 

Proč by naše radost nemohla být naplněná? Chybí nám snad něco? Máme jistotu, že Ježíš je našim 

Spasitelem, a víme, že nás bohatě zaopatřil. Můžeme mu věřit s vědomím, že nám dá milost a sílu 

udělat to, k čemu nás vyzývá. Dal nám ujištění, že naplní vše, co slíbil. Je naší předností neustále 

vyhledávat radost jeho přítomnosti. On touží, abychom byli radostní a naplněni chválou vyvyšovali 

jeho jméno. Chce, aby naše vzezření vyzařovalo světlo a radost, které jsou v našich srdcích. Máme 

naději, která zdaleka převyšuje jakékoli potěšení, které nám svět může nabídnout; proč bychom se 

neměli radovat? (Signs of the Times, Aug. 11, 1909, odst. 4). 

Snažme se vést věřící k tomu, aby se radovali v Pánu. Duchovní radost je výsledkem aktivní víry. Boží 

lid má být plný víry a Ducha svatého. Pak v nich bude Hospodin oslaven (Bible Training School, April 1, 

1905, odst. 2). 

Není to tím, co je kolem nás, ale tím, co je v nás; ne tím, co máme, ale tím, co jsme, to nás dělá 

skutečně šťastnými. Chceme radostný oheň na oltáři našich vlastních srdcí; pak uvidíme všechno 

v radostném, šťastném světle. Můžeme mít Kristův pokoj… Pokud budeme Boha poslouchat a 

důvěřovat mu stejně jako dítě ve své prostotě důvěřuje svým pozemským rodičům, budeme mít 

pokoj – ne pokoj, který dává svět, ale pokoj, který dává Ježíše… Život, tento život má v sobě mnoho 

jasu, pokud sbíráme květiny a pokud nevěnujeme pozornost trní a bodláčí (In Heavenly Places, p. 

245). 

Otázky k osobnímu zamyšlení 

1. Jste radostnými křesťany? Pokud ne, co vám bere radost? Věnujte čas předáváním těchto 

věcí v modlitbě Bohu. Dovolávejte se jeho zaslíbení, aby vám dal radost. Žádejte ho o radostné srdce. 



2. Myslete na některé věci, které by vám pomohly vždy se radovat. Plánujte a žádejte Boha, aby 

vám pomohl tyto věci aplikovat ve vašem životě. 



Čtvrtý den - Pokoj 

Jan 14,25-31 & Matouš 6,25-34 

Návrhy přímluvných modliteb 

Dovolávejte se klidně i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Kristova přikázání jsou zároveň i 

zaslíbeními! 

> Chvalte Boha, že můžete najít pokoj v dodržování jeho zákona. 

Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou. Ž 119,165 

> Chvalte Boha za to, že za nás trpěl, abychom mohli mít pokoj.  

Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, 

jeho jizvami jsme uzdraveni. Iz 53,5 

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k 

Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. 1 P 3,18 

> Modlete se, aby vám Bůh dal pokoj, který převyšuje každé pomyšlení.  

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Fp 4,6-7 

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše 

nechvěje a neděsí! J 14,27 

> Modlete se, aby vás Bůh naučil zůstávat v něm a v jeho pokoji.  

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Iz 26,3 

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí 

Ducha svatého. Ř 15,13 

> Modlete se, aby vás Bůh naučil, jak usilovat o pokoj s ním a s druhými lidmi.  

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Žd 12,14 

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Jk 3,18 

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Mt 5,9 

> Modlete se, aby vás Bůh naučil dovolovat mu, aby za vás bojoval a dal vám pokoj 

v obtížných situacích.  

Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Ex 14,14 

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte 

na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým 

duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. Mt 11,28-30 



 

> Znáte některé lidi, kteří potřebují Boží pokoj ve svém srdci? Modlete se za ně.  

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého 

pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník. Iz 54,10 

Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy. Jr 33,6 

> Znáte nějaké lidi, kteří procházejí zkouškami? Modlete se za ně a proste, aby jim Bůh dal 

svůj pokoj.  

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem 

přemohl svět. J 16,33 

Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Ex 33,14 

> Modlete se za ty, kdo trpí pro Krista, a proste, aby Boží pokoj zůstával v jejich srdcích. 

Pokud znáte takové konkrétní lidi, modlete se za ně jmenovitě.  

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Iz 32,17 

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť 

skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme 

slávy Boží. Ř 5,1-2 

> Znáte nějaké lidi, kteří potřebují dojít pokoje s Bohem a s ostatními lidmi? Modlete se za 

ně.  

Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi. Ř 16,20 

Žijte mezi sebou v pokoji. 1 Te 5,13 

> Modlete se za ochranu našich mladých lidí před vzrůstajícím světským vlivem. Modlete se, 

aby se zaměřili na Boží slovo a službu pro druhé. Modlete se jmenovitě za ochranu mladých lidí, 

které znáte.  

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, 

ve víře, v čistotě. 1 Tm 4,12 

> Misie ve městech – modlete se Inter-americkou divizi a za města, která se pokoušíme získat 

pro Krista: Mexico City, Mexiko; Caracas, Venezuela; Bogata, Kolumbie; Nassau, Bahamy; Belize 

City, Belize; Georgetown, Guyana; Cali, Kolumbie; Cayenne, Francouzská Guyana; Guatemala City, 

Guatemala; Quetzaltenango, Guatemala; Port-au-Prince, Haiti; Tegucigalpa, Honduras; Merida, 

Mexiko; Puerto Rico (celý ostrov); Santiago de los Caballeros, Dominikánská republika; a 

Maracaibo, Venezuela. Modlete se, aby naši členové mohli úspěšně oslovit tato velká města.  

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a 

bude mu dána. Jk 1,5 

> Modlete se za své osobní potřeby a za vše, co vám leží na srdci. 



Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. 

Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Iz 43,18-19 

> Chvalte Boha, že vás slyšel a že udělá neskonale víc, než zač prosíme a než si dovedeme 

představit.  

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si 

dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky 

věků! Amen. Ef 3,20-21 

Na konci modlitebního setkání můžete utvořit skupinky dvou nebo tří lidí a modlit se za lidi z vašeho 

modlitebního seznamu. Modlete se za ně, aby Bůh dal pokoj do jejich srdcí. Dovolávejte se pro ně 

zaslíbení z 1. Petrovy 3,11:  „Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.“ Pokud máte 

na srdci nějakou osobní věc, za kterou se nechcete modlit s celým shromážděním, klidně se za ni 

pomodlete jen s někým blízkým.   

Navrhované písně 

"Have Thine Own Way, Lord" (SDA Hymnal #567); "Be Still My Soul" (SDA Hymnal #461); "Wonderful 

Peace" (SDA Hymnal #466); "Leaning on the Everlasting Arms" (SDA Hymnal #469); "Turn Your Eyes 

Upon 

Jesus" (SDA Hymnal #290). 

Pán určil, že každá duše, která poslouchá jeho slovo, bude mít jeho radost, jeho pokoj a jeho trvalou 

udržující moc. Takoví muži a ženy jsou k němu přinášeni stále blíž, nejen když před Bohem klečí na 

modlitbách, ale také když se chopí svých každodenních povinností. Připravil pro ně u sebe místo, kde 

v něm mohou přebývat, kde je jejich život očišťován od veškeré hrubosti a nelaskavosti. Tímto 

nezlomným společenstvím s Bohem se tito lidé stávají Božími spolupracovníky v jejich životním díle 

(My Life Today, s. 51). 

Někteří lidé neprožívají ani pokoj ani klid; jsou stále ve stavu podrážděnosti a dovolují, aby podněty a 

vášně ovládaly jejich srdce. Nevědí, co to znamená prožívat v Kristu pokoj a klid. Jsou jako loď bez 

kotvy, hnaní a zmítaní větrem. A ti, jejichž mysl je řízena Duchem svatým kráčejí v pokoře a tichosti; 

neboť oni pracují v Kristových řadách a je jim dán dokonalý pokoj, zatímco ti, kteří nejsou vedeni 

Duchem svatým, jsou jako neklidné moře (Ye Shall Receive Power, s. p.73). 

Jsou někteří, kteří hledají, stále hledají, velkou perlu. Ale nevzdali se svých špatných návyků. 

Nezemřeli svému já, aby v nich mohl žít Kristus. Proto nenacházejí onu vzácnou perlu… Netuší, co to 

znamená mít pokoj a harmonii v duši; neboť bez úplného vzdání se svého já neexistuje klid ani radost.  

Skoro křesťané, ale ne úplní křesťané uvidí blízkost nebeského království, ale nemohou tam vstoupit. 

Být zachráněn skoro či ne úplně neznamená být skoro ztracen ale být ztracen úplně… (In Heavenly 

Places, s. 49). 

Jediný způsob jak získat pokoj a radost je mít živé spojení s tím, kdo za nás dal svůj život, kdo zemřel, 

abychom my mohli žít, a kdo žije, aby sjednotil svou moc s úsilím těch, kteří touží zvítězit. (In 

Heavenly Places, s. 33). 

Slova nemohou popsat klid a radost toho člověka, který vezme Boha za slovo. Zkoušky jej 

nezneklidňují, urážky jej netrápí. Jeho já bylo ukřižováno. Každý den mohou být jeho povinnosti 



namáhavější, jeho pokušení silnější, jeho zkoušky tvrdší; ale on neochabuje; protože přijímá sílu 

rovnající se jeho potřebám (My Life Today, s. 51). 

Ve víře je pokoj a radost je v Duchu svatém. Víra přináší pokoj a důvěra v Boha přináší radost. Věřte, 

věřte!, má duše říká, věřte. Spočiňte v Bohu. On je schopen ochránit to, co jste mu v důvěře svěřili.  

Dá vám uspět víc než vítězům skrze toho, kdo vás miloval. (The Faith I Live By, s. 121).  

Otázky k osobnímu zamyšlení 

1. Máte pokoj ve svém srdci? Co vám bere váš pokoj? Modlete se delší dobu za to, abyste tyto 

věci Bohu odevzdali a dovolávejte se Božích zaslíbení.  

2. Berete Boha za slovo? Dávají vám jeho zaslíbení pokoj, když jste v těžkých situacích? Modlete 

se, aby vám Bůh dal svůj pokoj, když budete čelit zkouškám.  

 

 

 



Pátý den: Trpělivost 

Lukáš 23,26-43 

Návrhy přímluvných modliteb 

Dovolávejte se klidně i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Kristova přikázání jsou zároveň i 

zaslíbeními! 

> Chvalte Boha za to, že vám dává sílu ke změně. 

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Za 4,6b 

> Chvalte Boha za příležitosti, kdy vám ukazuje svou trpělivost k vám.  

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si 

nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2 P 3,9  

> Chvalte Boha, že nikdy nezklame ty, kteří na něj spoléhají.  

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou 

bez umdlení. Iz 40,31 

> Proste Boha, aby vás naučil trpělivosti. 

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad 

tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Ž 37,7-8 

A z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. Ko 1,11 

> Žádejte Boha, aby vás naučil odplácet dobrým za zlé. Modlete se za konkrétní situaci, ve 

které se potřebujete naučit odplácet dobrým za zlé.  

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.  Je-li možno, pokud to záleží 

na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, 

neboť je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.' Ale také: 'Jestliže má tvůj nepřítel hlad, 

nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.'Nedej se přemoci zlem, ale 

přemáhej zlo dobrem.  Ř 12,17-21 

> Žádejte Boha, aby vám pomohl vidět zkoušky, které na vás dopouští, aby vás naučil 

trpělivosti. Pokud zrovna takovými zkouškami procházíte, modlete se ve svém srdci za ně.  

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li 

se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Jk 1,2-3 

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 2 K 4,16-17 

> Proste Boha, aby vám připomněl modlit se i za ty, kdo s vámi nejednají dobře.  



Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a 

trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil 

vám, odpouštějte i vy. Ko 3,12-13 

> Znáte nějaké lidi, kteří právě procházejí zkouškami? Modlete se za ně, aby je Pán naučil 

trpělivosti.  

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 

rozhodnutí. Ř 8,28 

> Modlete se za celosvětovou jednotu každého sboru a každé církevní jednotky, která bude 

založena na respektování Božího slova, na moci Ducha svatého i na respektu k církevnímu řádu i 

jednání a s plným nasazením pro poslání církve. Modlete se za pokoru v našich životech, abychom 

byli spojováni v našem podřízení se Božímu vedení a také v procesu sjednocení rozhodování 

v církvi. 

Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi 

sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. 1 K 1,10 

> Modlete se za úzkou spolupráci a jednotu mezi církevními a podpůrnými organizacemi 

v evangelizačních aktivitách naší církve.  

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte 

společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se 

blíží den Kristův. Žd 10,24-25 

> Modlete se za použití každého vhodného média k šíření trojandělského poselství 

kreativním a živým způsobem pro zaneprázdněné moderní lidi.  

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť 

beze mne nemůžete činit nic. J 15,5 

> Misie ve městech – modlete se za Severoamerickou divizi, když se snaží zasáhnout 

evangeliem tato města: New York City, New York; Calgary, Canada; Indianapolis, Indiana; St. Louis, 

Missouri; Seattle, Washington; San Francisco, California; Oakland, California; Tampa, Florida; a 

Oklahoma City, Oklahoma. Modlete se také za Severoasijsku pacifickou divizi a za města, která mají 

být oslovena evangelizací: Tokyo, Japonsko; Daegu, Korea; Daejon, Korea; Wuxi, Čína; a 

Ulaanbaatar, Mongolsko. Modlete se za to, aby Boží duch mocně působil v těchto městech.  

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Za 4,6b  

> Modlete se za své osobní potřeby a za vše, co vám leží na srdci. 

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Fp 4,19 

> Chvalte Boha, že má tisíce způsobů, jak věci udělat i tam, kde my nevidíme žádné řešení a 

za to, že Bůh odpovídá na vaše modlitby.  

Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než 

prodlévat v stanech svévolnosti. Ž 84,11 



Na konci modlitebního setkání můžete utvořit skupinky dvou nebo tří lidí a modlit se za lidi z vašeho 

modlitebního seznamu. Dovolávejte se pro ně zaslíbení z Koloským  1,11: „A z moci jeho božské slávy 

nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. . . .“ Pokud máte na srdci nějakou osobní věc, za 

kterou se nechcete modlit s celým shromážděním, klidně se za ni pomodlete jen s někým blízkým.   

Navrhované písně 

"Have Thine Own Way, Lord" (SDA Hymnal #567); "Not I, but Christ" (SDA Hymnal #570); "Pass Me 

Not, O 

Gentle Savior" (SDA Hymnal #569); "Give of Your Best to the Master" (SDA Hymnal #572); "Blessed 

Assurance" (SDA Hymnal #462). 

Láska je zákonem Kristova království. Pán povolává všechny lidi k tomu, aby dosáhli vysokého 

standardu. Životy jeho lidí mají zjevovat lásku, tichost, trpělivost. Trpělivost snáší něco, nebo spíše 

mnoho věcí, aniž by se snažila odplácet slovem či skutkem. 

„Trpělivost“ je snášením věcí, aniž bychom se uráželi - dlouhá vytrvalost. Pokud jste trpěliví, 

nebudete se s druhými sdílet o tom, co zdánlivě víte o chybách a omylech svého bratra. Budete se mu 

snažit pomoci a zachránit jej, neboť i za něj bylo zaplaceno drahou Kristovou krví. „Promluv s ním 

mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.” “Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého 

provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a 

každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.” Být trpělivým neznamená být 

zasmušilým, smutným, nevrlým a bezcitným; trpělivost je přesným opakem těchto vlastností (My Life 

Today, p. 52). 

Potřebujeme, aby do našich životů vstoupila Ježíšova láska. Bude mít změkčující a podmaňující vliv na 

naše srdce a na naše povahové vlastnosti.  Bude nás vést k odpuštění našim bratřím, i když nás ranili. 

Božská láska musí proudit z našich srdcí pomocí jemným slov a laskavých činů vůči druhým. Ovoce 

těchto dobrých skutků bude jako velké hrozny visící z révy charakteru. „Ovocem Ducha je láska, 

radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost střídmost“ (Review and Herald, Dec. 16, 

1886, odst. 10). 

Žijte se všemi, pokud je možno, v pokoji a ať je ovzduší vaší duše lahodné a voňavé. Pán slyší každé 

nemoudré slovo, které bylo vysloveno. Budete-li bojovat proti sobecké lidské přirozenosti, budete 

postupovat kupředu v díle překonávání zděděných či vypěstovaných sklonů ke zlému. Trpělivostí lze 

docílit mnohé. Pamatujte, že nemůžete být poníženi nemoudrými řečmi někoho jiného, ale když mu 

stejně nemoudře budete odpovídat, přijdete o vítězství, které jste mohli získat. Buďte opatrní na svá 

slova.  

Trpělivostí a nesobeckostí se vyznačují slova a činy těch, kteří jsou znovuzrozeni k novému životu 

v Kristu. (My Life Today, s. 52). 

Otázky k osobnímu zamyšlení 

1. Máte ve zvyku odplácet druhým, kteří vám něco zlého udělali? Jak reagujete, když se k vám 

lidé chovají špatně? Proste Boha, aby vás naučil trpělivosti. Dovolávejte se jeho zaslíbení.  

2. Je někdo ve vašem životě, kdo vám úmyslně šlape na kuří oko? Proste Boha, aby vám dal 

trpělivost, lásku a odpuštění vůči této osobě a pomohl vám ukázat tomuto člověku lásku. 



Šestý den: Laskavost 

Filipským 2,1-11 

Návrhy přímluvných modliteb 

Dovolávejte se klidně i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Kristova přikázání jsou zároveň i 

zaslíbeními! 

> Chvalte Boha, že nás povolává k tomu, abychom druhým činili to, co očekáváme od nich.  

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. L 6,31 

> Chvalte Boha, že vám dává sílu být laskavými.  

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 

připravil. Ef 2,10 

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a 

trpělivost. Ko 3,12 

> Chvalte Boha za konkrétní situace, ve kterých můžete vidět Boží lásku k vám. Chvalte Boha, 

že vás může učinit a uchovat bezúhonnými až do druhého příchodu. 

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 Te 5,23-24 

A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Fp 1,6 

> Žádejte Boha, aby vám dal sílu být laskavými ke každému včetně členů vaší rodiny a 

nepřátel. 

Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: 

budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. L 3,35 

> Byl na vás někdo nelaskavý? Modlete se za to, aby vás Bůh naučil být k tomuto člověku 

laskavými. Modlete se také, aby vám Bůh dal do srdce odpuštění vůči tomuto člověku. 

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Ř 12,10 

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. 

Ef 4,32 

> Modlete se, aby vám Bůh ukázal, jak být laskavými k cizincům.  

Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za 

hosty anděly. Žd 13,1-2 

 



> Proste Boha, aby z vás udělal nové stvoření a dal vám nové srdce. Řekněte mu o lidech, 

kterým potřebujete prokazovat větší laskavost.  

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2 K 5,17 

> Modlete se, aby vám Bůh dal plné pochopení Kristovy metody (komplexní zdravotní 

služby), která dovolí všem členům církve naplňovat potřeby ostatních a následovat Kristův vzor 

služby pro druhé.  

Vždyť Pán nám přikázal: 'Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec 

země.' Sk 13,47 

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“  Po těch slovech na ně 

dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.“ J 20,21-22 

> Modlete se za ohromný vzestup duchovní podpory pro mladé adventisty, kteří jsou na 

sekulárních školách. Modlete se za to, aby byli aktivními misionáři, kteří budou sloužit jiným na 

školách a univerzitách po celém světě.  

Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; 2 Tm 1,8a 

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho 

království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém 

vyučování. 2 Tm 4,1-2 

> Modlete se za všechny členy, abychom trávili více času studiem Bible a na modlitbách a 

dovolili Bohu plně vést svůj lid podle své vůle a ne podle té naší.  

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve 

spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 2 Tm 3,16-17 

> Misie ve městech – modlete se za Jihoamerickou divizi a za 43 měst, ve kterých se budeme 

soustředit na evangelizaci. Modlete se rovněž za Jihopacifickou divizi a za města, která byla 

vybrána, aby byla získána pro Krista: Sydney, Austrálie; Christchurch, Nový Zéland; Lae, Papua 

Nová Guinea; a Apia, Samoa. Modlete se, aby Bůh poslal pracovníky a aby požehnal jejich úsilí.  

Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. J 17,18 

> Modlete se za své osobní potřeby a za vše, co vám leží na srdci. 

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si 

dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky 

věků! Amen. Ef 3,20-21 

> Chvalte Boha za to, že za cokoliv budete prosit v jeho jménu a v souladu s jeho vůlí, to pro 

vás učiní.  

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.  A víme-li, 

že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 1 J 5,14-15 

 



Na konci modlitebního setkání můžete utvořit skupiny po dvou nebo třech lidech a modlit se za sedm 

lidí z vašeho modlitebního seznamu. Modlete se, aby se tito lidé od Ježíše naučili, jak být laskaví a 

vřelí. Dovolávejte se pro ně zaslíbení z 1. Janovy 3,18: Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale 

opravdovým činem. Pokud máte na srdci nějakou osobní věc, za kterou se nechcete modlit s celým 

shromážděním, klidně se za ni pomodlete jen s někým blízkým.   

Navrhované písně 

"Under His Wings" (SDA Hymnal #529); "The Lord Is My Light" (SDA Hymnal #515); "Like Jesus" (SDA 

Hymnal #492); "Open My Eyes That I May See" (SDA Hymnal #326); "Wholly Thine" (SDA Hymnal 

#308); "I Will Sing of Jesus' Love" (SDA Hymnal #183). 

Pán pomůže každému z nás, kdo potřebujeme pomoci nejvíce, tedy ve velkém díle překonávání a 

vítězením nad svým já. Nechte zákon laskavosti, aby vedl vaše rty a aby olej milosti pomazal vaše 

srdce. To přinese úžasné výsledky. Budete jemnější, soucitní a zdvořilí. Všechny tyto ctnosti 

potřebujete. Duch svatý musí být přijat a přiveden do vašeho charakteru; pak to bude jako svatý 

oheň vydávající vůni kadidla, která bude stoupat k Bohu, ne ze rtů, které zatracují, ale jako něco, co 

léčí duši lidí. Vaše vzezření bude vyzařovat obraz božství (Ye Shall Receive Power, s. 81). 

Neměli bychom vyslovovat žádná ostrá, kritizující, osočující ani strohá slova. To je oheň, kterého se 

musíme vyvarovat při všech našich jednáních a rozhovorech s bratry. Bůh od každé duše v jeho 

službách vyžaduje, aby své kadidelnice zapalovala z jeho posvěceného ohně. Obvyklá, strohá, drsná 

slova, která tak snadno vycházejí z vašich rtů, musí být zadržována a Boží Duch bude hovořit skrze 

lidské prostředníky. Když budeme hledět na Kristův charakter, budeme měněni do jeho podoby. Jen 

Kristova milost může změnit vaše srdce a pak budete odrážet obraz našeho Pána Ježíše. Bůh nás 

povolává, abychom byli jako on – čistí, svatí a neposkvrnění. Měli bychom nést Boží obraz (Ye Shall 

Receive Power, s. 81). 

Pán Ježíše je naším jediným pomocníkem. Díky jeho milosti se můžeme naučit v životě rozvíjet lásku, 

učit se mluvit laskavě a něžně. Díky Boží milosti se naše chladné a drsné zvyky budou měnit. Zákon 

laskavosti bude v našich rtech a ti, kdo jsou pod vzácným vlivem Ducha svatého, si nebudou myslet, 

že je slabostí plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Měli bychom rozvíjet nebeskou znamenitost 

charakteru. Měli bychom se naučit, co znamená mít dobrou vůli ke všem lidem a upřímnou touhu být 

v životě ostatních slunečním svitem a nikoli stínem (God's Amazing Grace, s. 299). 

Využijte každé příležitosti přispět k radosti lidí, kteří jsou okolo vás, když jim budete prokazovat svou 

náklonnost. Slova plná laskavosti, soucitný pohled, vyjádření uznání by pro mnohé zápasící lidi byly 

jako sklenice chladné vody pro žíznivou duši… (God's Amazing Grace, p. 299). 

Žijte ve světle Spasitelovy lásky. Pak bude váš vliv požehnáním pro svět. Nechte Kristova Ducha, aby 

vás řídil. Dbejte na to, aby zákon laskavosti byl vždy na vašich rtech. Trpělivostí a nesobeckostí se 

vyznačují slova a činy těch, kteří jsou znovuzrozeni k novému životu v Kristu. (God's Amazing Grace, 

p. 299). 

Můžeme hovořit o požehnání Ducha svatého a modlit se za to, abychom jej dostali; ale dokud člověk 

není zpracován Božím Duchem, zjevuje, že v sobě Ducha nemá. Když Duch utvoří a upraví charakter 

podle Božího vzoru, bude Boží dílo nepochybně zjeveno v každém slovu, které vyslovíme a ve všem, 

co děláme. Tím světu ukážeme zřetelný rozdíl mezi dětmi světla a dětmi temnoty. Pán chce, abychom 



stáli pevně ve víře, kterou jsme jako svatí přijali. Máme říkat pravdu s láskou. Náš velký učitel říká: 

„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 

odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží“ Mt 11,29-30. (Ye Shall Receive Power, 

s. 81). 

Otázky k osobnímu zamyšlení 

1. Projevujete se laskavě? Jak reagujete, když nejsou lidé laskaví k vám? Chtěli byste umět 

vyzařovat Boží laskavost? Proste Boha, aby vám ukázal, jak být laskavými. Dovolávejte se pro sebe 

Božích zaslíbení. 

2. Udělejte seznam věcí, které můžete udělat pro druhé, abyste jim ukázali laskavost a žádejte 

Boha o příležitosti ukázat jeho laskavost obzvláště těm, kteří si ji zaslouží nejméně.  

 



Sedmý den: Dobrota 

Římanům 12,9-21 

Návrhy přímluvných modliteb 

Dovolávejte se klidně i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Kristova přikázání jsou zároveň i 

zaslíbeními! 

> Chvalte Boha za jeho dobrotu vůči vám. 

Ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, zpupně, s pohrdáním. Jak nesmírná 

je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před 

zraky všech lidí. Ž 31,19-20 

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se 

budu vracet do nejdelších časů. Ž 23,6 

> Chvalte Boha za to, že dobrý člověk dochází u Hospodina zalíbení. 

Dobrý dochází u Hospodina zalíbení. Př 12,2 

> Chvalte Boha za konkrétní situace, kdy jste mohli vidět Boží dobrotu vůči vám.  

Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! Ž 27,13 

> Chvalte Boha za to, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha. 

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 

rozhodnutí. Ř 8,28 

> Proste Boha o moudrost a pochopení, abyste vše konali v moudré tichosti. 

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou 

dává moudrost. Jk 3,13 

> Proste Boha, aby vám ukázal, jak projevovat dobrotu vůči členům vaší rodiny a vůči bratřím 

a sestrám v Kristu. 

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je 

čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Ga 6,9-10 

> Proste Boha, aby vám pomohl projevovat dobrotu vůči cizincům.  

Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Žd 13,16 

> Modlete se za to, abyste nepovažovali dobré věci za samozřejmost a také za to, aby vám 

Bůh připomínal, že všechno dobré pochází od něj.  

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho 

není proměny ani střídání světla a stínu. Jk 1,17 



> Modlete se, aby vás Pán naučil vidět a cenit si jeho dobroty. 

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Ž 34,9 

> Modlete se za zvýšení zájmu o studium knih Daniel a Zjevení. Modlete se za to, aby lidé 

pochopili a hlásali učení o službě ve svatyni jako krásné vysvětlení cesty spasení. Modlete se za 

jasný pohled na Krista a na jeho dílo pro nás během jeho pozemského života, na jeho smrt na kříži, 

na jeho vzkříšení, na jeho současnou službu ve svatyni svatých v nebi a na jeho brzký druhý 

příchod. 

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně 

zvěstuje slovo pravdy. 2 Ti 2,15 

Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako 

služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk. Žd 8,1-2 

> Modlete se za zvýšené zapojení a odhodlání všech členů a církevních institucí 

v probíhajících misijních aktivitách. 

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 

Mt 5,16 

> Modlete se za založení tisíců „center vlivu“ obzvláště ve velkých městech po světě a 

modlete se za to, aby tato centra měla ve výsledku obrovský dopad na životy lidí, když se setkají 

s Boží pravdou díky křesťanské službě.  

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se 

vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A 

když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše 

před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,13-16 

> Misie ve městech – modlete se za Jihoafrickou indicko-oceánskou divizi a za města, která se 

tam pokoušejí získat pro Krista: Luanda, Angola; Antananarivo, Madagaskar; Lilongwe, Malawi; 

Maputo, 

Mozambik; Saurimo, Angola; Bloemfontein, Jihoafrická republika; Lubango, Angola; Kitwe, Zambie; 

a Harare, Zimbabwe. Modlete se také za Jihoasijskou divizi a za města v Indii, která se naši členové 

pokoušejí získat pro Krista: Bombaj, Kochi, Bidar, Nové Dillí, Coimbatore, Surat, Imphal, a 

Vijayawada. Modlete se, aby Boží slovo přineslo ovoce.  

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: „Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž 

vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ Iz 55,11 

> Modlete se za své osobní potřeby a za vše, co vám leží na srdci. 

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Ž 37,4 

> Chvalte Boha, že rád odpovídá na vaše modlitby a že vždy odpovídá v pravý čas a správným 

způsobem. 

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. Mk 11,24 



Na konci modlitebního setkání utvořte skupinky po dvou nebo třech lidech a modlete se za sedm lidí 

na vašem modlitebním seznamu. Modlete se, aby tito lidé uviděli Boží dobrotu a chtěli ji mít ve svých 

srdcích a vyzařovat ji pro ostatní. Dovolávejte se pro ně zaslíbení z Matouše 12,35: „Dobrý člověk z 

dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.“ Pokud máte na srdci 

nějakou osobní věc, za kterou se nechcete modlit s celým shromážděním, klidně se za ni pomodlete 

jen s někým blízkým.   

Navrhované písně 

"God Is So Good"; "Jesus Loves Me" (SDA Hymnal #190); "Day by Day" (SDA Hymnal #532); "I Need 

Thee 

Every Hour" (SDA Hymnal #483); "Leaning on the Everlasting Arms" (SDA Hymnal #469). 

Pravá dobrota je nebesy považována za pravou velikost. Stav morálních vlastností určuje hodnotu 

člověka. Člověk může mít majetek a intelekt a přesto může být k ničemu, protože na oltáři jeho srdce 

nikdy nezaplál žhoucí oheň dobroty. 

Dobrota je výsledkem toho, když Boží moc přeměňuje lidskou podstatu. Vírou v Krista může padlý 

rod, který byl vykoupen, získat víru, která se projevuje skutky a očišťuje duši od všeliké poskvrny. Pak 

se objeví Kristu podobné charakterové rysy: díky hledění na Krista je člověk měněn ze slávy do slávy a 

z charakteru na charakter. Objevuje se Boží ovoce. Charakter se utváří podle Boží podoby a morální 

bezúhonnost, poctivost a pravá dobročinnost se projevují  na hříšném rodu.  

Pán každou lidskou bytost provádí zkouškou. Touží ukázat a vyzkoušet nás, aby viděl, zda budeme 

dobří a povedeme si dobře v tomto životě a zda nám může svěřit věčné bohatství a učinit z nás členy 

královské rodiny, děti nebeského krále. 

Neexistuje žádné omezení v konání dobra. Pokud z Božího slova učiníte pravidlo svého života a 

budete řídit své činy jeho pokyny, pokud všechny své úmysly a úsilí napnete k vykonávání svých 

povinnosti být pro druhé požehnáním a nikoli prokletím, vaše úsilí bude korunováno úspěchem. Vešli 

jste do spojení s Bohem; stali jste se prostředníky světla pro druhé. Jste vyznamenáni tím, že můžete 

spolupracovat s Ježíšem; a nikdo nemůže získat větší poctu, než požehnání z úst Spasitele: „Správně, 

služebníku dobrý a věrný“ (My Life Today, s. 54). 

Otázky k osobnímu zamyšlení 

1. Jakým způsobem nyní vidíte Boží dobrotu ve svém životě? Najděte si čas poděkovat Boha za 

to, co udělal.  

2. Co můžete udělat pro to, abyste zrcadlili stejnou dobrotu vůči druhým? Proste Boha, aby vám 

ukázal, co můžete udělat, aby vám dal sílu odrážet jeho dobrotu i druhým lidem. 

 



Osmý den: Věrnost 

Židům 11,1-11 

Návrhy přímluvných modliteb 

Dovolávejte se klidně i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Kristova přikázání jsou zároveň i 

zaslíbeními! 

> Chvalte Boha za jeho věrnost a odpuštění. 

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od 

každé nepravosti. 1 J 1,9 

> Chvalte Boha za dar víry. 

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Ef 2,8 

> Chvalte Boha za to, že se nemění a zůstává věrný, i když my jsme nevěrní. 

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2 Ti 2,13 

> Chvalte Boha, že odměňuje naši věrnost. 

Věrný muž má mnoho požehnání… Př 28,20a 

> Modlete se, aby vám Bůh dal sílu být věrní i v malých věcech. Řekněte mu o těchto malých 

věcech, ve kterých se chcete naučit být věrnými.  

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i 

ve velké. Lk 16,10 

> Modlete se, aby vám Bůh dal víru a pomohl vám věřit.  

Ježíš mu řekl: „Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.“ Mk 9,23 

Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: 'Vyrvi se i s kořeny a 

přesaď se do moře', a ona by vás poslechla.“ Lk 17,6 

> Modlete se, aby vás Bůh naučil žít z víry a ne z toho, co vidíme. Modlete se za konkrétní 

situace, ve kterých se potřebujete naučit žít z víry a ne z toho, co vidíte. 

Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. 2 K 5,7 

> Modlete se, abyste nespoléhali na lidskou moudrost, ale na Boží moc.  

…aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 1 K 2,5 

> Modlete se, aby vám Bůh dal více víry. 

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“  Lk 17,5 



> Modlete se své místní kazatele a proste za to, aby jim Bůh dal hojnost víry.  

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Mt 21,22 

> Modlete se za to, aby se všichni vedoucí církve po celém světě pevně drželi věrné duchovní 

evangelizační perspektivy. Usilovně se modlete, aby Pán pomáhal kazatelům a členům církve, aby 

neztratili prorockou identitu, tedy to, čím jako Církev adventistů sedmého dne jsme – Boží církví 

ostatků na konci času.  

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. Kdysi jste 'vůbec nebyli lid', nyní 

však jste lid Boží; pro vás 'nebylo slitování', ale nyní jste došli slitování. 1 Pt 2,9-10 

> Modlete se za zvýšené použití křesťanské literatury všemi členy církve a o zvýšený důraz na 

knižní evangelizaci ať už u běžných tištěných knih nebo u elektronických. 

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2 

K 9,6 

> Misie ve městech - modlete se za Jihoasijskou pacifickou divizi a za města, na která se 

soustředí jejich úsilí: Metro Manila, Filipíny; Dhaka, Bangladéš; Cebu, Filipíny; Makassar, Indonésie; 

Yangon, Myanmar; Urdaneta, Filipíny; Karáčí, Pakistán; Kota Kinabalo, Malajsie; Davao, Filipíny; a 

Medan, Indonésie. Modlete se za pracovníky, aby byli naplněni a zmocněni Duchem svatým.  

Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 

Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Sk 1,8 

> Modlete se za své osobní potřeby a za vše, co vám leží na srdci. 

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Mt 7,7 

> Chvalte Boha za to, že je věrný v naslouchání a vyslýchání vašich modliteb. Chvalte jej za to, 

co pro vás dělá.  

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Mt 21,22 

Na konci modlitebního setkání utvořte skupinky po dvou nebo třech lidech a modlete se za sedm lidí 

z vašeho modlitebního seznamu. Modlete se, aby Bůh těmto lidem přidal víry. Dovolávejte se pro ně 

zaslíbení z Židům 11,6: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, 

že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ Pokud máte na srdci nějakou osobní věc, za kterou 

se nechcete modlit s celým shromážděním, klidně se za ni pomodlete jen s někým blízkým.   

Navrhované písně 

"Tis So Sweet to Trust in Jesus" (SDA Hymnal #524); "Standing on the Promises" (SDA Hymnal #518); 

"My 

Faith Is Built on Nothing Less" (SDA Hymnal #522); "It Is Well with My Soul" (SDA Hymnal #530). 

Když přicházíme ke Kristu, je nutné uplatňovat víru. Je nutné Krista vnést do našeho všedního života; 

pak budeme mít pokoj a radost a poznáme díky své zkušenosti význam jeho slov: „Zachováte-li má 



přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce“ (J 

15,10). Naše víra se musí dovolávat zaslíbení, abychom zůstávali v Ježíšově lásce. Ježíš řekl: “To jsem 

vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (J 15,11).  

Víra se projevuje láskou a očišťuje duši. Díky víře nachází Duch svatý přístup do našeho srdce a 

posvěcuje jej. Člověk nemůže sám o sobě vykonávat Kristovy skutky, dokud není ve spojení s Bohem 

díky Duchu svatému. Pro nebe budeme hotovi pouze proměnou charakteru; musíme mít Kristovu 

spravedlnost jako své doporučení, pokud chceme vstoupit k Otci. Musíme být účastníky božské 

podstaty tím, že unikneme porušenosti, která se v tomto světě projevuje vášněmi. Musíme být denně 

proměňováni vlivem Ducha svatého; neboť je to dílo Ducha svatého, co povznáší naše vnímání, 

posvěcuje srdce a zušlechťuje celého člověka tím, že představuje duši jedinečný půvab Ježíše Krista 

(Ye Shall Receive Power, s. 77). 

Každý čin života jakkoli malý vede k dobrému či zlému. Věrnost nebo zanedbávání zdánlivě 

nejmenších povinností může otevřít dveře úžasnému požehnání, nebo velkým pohromám. Jsou to 

malé věci, které jsou zkouškou našeho charakteru. Je to nepředstíraný čin každodenního sebezapření 

vykonaný s radostným, ochotným srdcem, který vyvolává na Boží tváři úsměv. Neměli bychom žít 

sami pro sebe, ale pro druhé.  A jde to pouze zapomínáním na sebe, pěstováním laskavého a 

ochotného ducha, co může z našeho života udělat požehnání. Malé pozornosti, prostá zdvořilost 

vedou k úspěchu v celkovém životním štěstí a opomíjení těchto věcí má nemalý podíl na lidské 

mizérii. (Conflict and Courage, s. 52J. 

Na vaší věrnosti závisí nejen pohoda druhých, ale váš vlastní věčný úděl. Kristus se snaží pozvednout 

všechny, kteří se chtějí nechat pozvednout ke společenství s ním, abychom jednou mohli být s ním, 

jako je on jedno se svým Otcem. Dovoluje, abychom přišli do styku s utrpeními a pohromami, aby nás 

vyburcoval z našeho sobectví; sobeckosti; snaží se v nás vybudovat rysy svého charakteru – soucit, 

něžnost, lásku. Přijetím tohoto díla služby se sami stavíme do Kristovy školy, která nás má připravit 

pro Boží soud (Christ's Object Lessons, s. 388). 

Ti, kteří k práci přistupují tak, že pracují jen tehdy, když jsou pod dohledem, zjistí, že jejich dílo 

nesnese kontrolu ani od smrtelníků ani od andělů. Nezbytnou věcí pro úspěšné dílo je znalost Krista; 

neboť toto poznání dává zdravé principy, co je správné a propůjčuje vznešeného, nesobeckého 

ducha, podobně jako u našeho Spasitele, o kterém tito lidé tvrdí, že mu slouží. Věrnost, 

hospodárnost, pečlivost, důkladnost by měly charakterizovat naši práci, ať už jsme kdekoliv – 

v kuchyni, v dílně, v kanceláři nakladatelství, v sanatoriu, ve škole, tedy kdekoliv jsme postaveni na 

Pánově vinici. „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, 

je nepoctivý i ve velké“ (Review and Herald, Sept. 22, 1891). 

Měli bychom hledět na Krista a pohledem na něj jsme měněni. Musíme přijít k němu jako 

k otevřenému, nevyčerpatelnému prameni, ze kterého můžeme znovu a znovu pít a vždy tam najít 

čerstvou vodu. Měli bychom odpovědět na jeho přitahující lásku, jíst chléb života, který přichází sem 

dolů z nebe, pít vodu života, která pramení od Božího trůnu. Měli bychom hledět vzhůru, neboť víra 

nás přitahuje k Božímu trůnu. Nehleďte dolů jako byste byli svázáni se zemí. Nezkoumejte stále svou 

víru, tím, že ji budete vytahovat, jakoby to byla rostlina, abyste se podívali, zda má nějaké kořeny. 

Víra roste nepozorovaně. (Ye Shall Receive Power, s. 77). 

Otázky k osobnímu zamyšlení 



1. Věříte Bohu i v nejsložitějších situacích? Proste Boha, aby vám přidal víry! Dovolávejte se jeho 

zaslíbení. 

2. Čtěte poslední odstavec. Udělejte si seznam věcí, které můžete udělat, aby vaše víra rostla. 

Proste Boha, aby vás naučil, jak tyto věci ve vašem životě uplatnit. 



Devátý den: Mírnost 

Jakub 3,13-18 & Koloským 3,12-17 

 

Návrhy přímluvných modliteb 

Dovolávejte se klidně i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Kristova přikázání jsou zároveň i 

zaslíbeními! 

> Chvalte Boha za to, jakým způsobem nám Ježíš dal příklad opravdové mírnosti.  

Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal 

němý, ústa neotevřel. Iz 53,7 

> Chvalte Boha, že nás povolává, ať se od něj učíme a napodobujeme ho, abychom v sobě 

měli pokoj.  

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou 

odpočinutí. Mt 11,29 B21 

> Chvalte Boha, že jeho mírnost nás podpírá ve slabosti.  

Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Ž 18,36 

> Chvalte Boha, že nás učí, jak správně chodit pokorně po jeho cestách.  

On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. Ž 25,9 

> Proste Boha, aby vám dal moudrou mírumilovnou moudrost. 

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná 

slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Jk 3,17 

> Proste Boha, aby vás naučil jak být mírnými.  

Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, 

mírnost. 1 Ti 6,11 

Pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy - nýbrž to, co je 

skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné. 1 P 3,3-4 

> Modlete se za to, aby vás Bůh naučil, jak s mírností pozvednout někoho, kdo je slabý a 

padl.  

Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte 

ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. 

Ga 6,1 

> Proste Pána, aby vás naučil být mírnými i k těm, kdo nejsou mírní k vám.  



Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Fp 4,5 

> Jsou ve vašem životě lidé a situace, kde se potřebujete učit mírnosti? Modlete se za tyto 

situace a proste Boha, aby vás naučil, jak být mírnými. 

Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. Ž 18,33 

> Modlete se za to, aby vás Bůh naučil, jak se správně pokořovat. 

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1 P 5,6 

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Mt 23,12 

> Modlete se za větší podporu a zájem všech členů církve i jejích vedoucích o adventistické 

vzdělávání, aby budoucí pracovníci byli vzděláváni jako praví adventisté po stránce obsahové i ve 

věroučných důrazech. To je zcela nezbytné pro budoucnost lidí pracujících v církvi a pro misijní 

perspektivu.  

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Př 22,6 

> Modlete se za zvýšený důraz na misii pomocí malých skupinek, aby se všichni členové 

účastnili osobním svědectvím i hlásáním velkých Božích pravd v těchto posledních dnech. 

A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás 

vyslýchal o naději, kterou máte. 1 Pt 3,15 

> Misie ve městech – modlete se za Transevropskou divizi a za města, která chceme získat 

pro Krista: London, Velká Británie; Záhřeb, Chorvatsko; Tallinn, Estonsko; Dublin, Irsko; Kodaň, 

Dánsko; Helsinky, Finsko; Budapešť, Maďarsko; Bergen, Norsko; Randstad, Nizozemí; Varšava, 

Polsko; Bělehrad, Srbsko; a Gotheburg, Švédsko. Modlete se za lidi, kteří mají hlad po Božím slovu.  

Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani 

žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Am 8,11 

> Modlete se za své osobní potřeby a za vše, co vám leží na srdci. 

Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: „Hospodin je velký“ ti, kdo milují 

tvou spásu. Ž 40,17 

> Chvalte Boha, že svým dětem neodepře nic dobrého a že vyslyší jejich modlitby. 

Nic nemáte, protože neprosíte…  Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby 

vaše radost byla plná. Jk 4,2; J 16,24 

Na konci modlitebního setkání můžete utvořit skupinky po dvou nebo třech lidech a modlete se za 

sedm lidí na vašem modlitebním seznamu. Modlete se, aby Bůh z nich udělal mírné lidi, kteří o něm 

budou moci svědčit. Dovolávejte se pro ně zaslíbení z Jakuba 1,19-20: „Pamatujte si, moji milovaní 

bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským 

hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“ Pokud máte na srdci nějakou osobní věc, za kterou se 

nechcete modlit s celým shromážděním, klidně se za ni pomodlete jen s někým blízkým.   



 

Navrhované písně 

"I Love You Lord"; "Like Jesus"(SDA Hymnal #492); "Take Time to Be Holy" (SDA Hymnal #500); "I 

Need the 

Prayers" (SDA Hymnal #505); "Under His Wings" (SDA Hymnal #531). 

Měli byste Krista reprezentovat jeho tichostí, mírností a láskou. Pravá mírnost je v Božích očích 

drahokamem velké hodnoty (My Life Today, s. 53). 

Pokud v nás Kristus přebývá, měli bychom být křesťany doma i na cestách. Křesťan bude mít laskavé 

slovo pro své příbuzné i pro lidi kolem sebe. Bude laskavý, zdvořilý, milující, soucitný a bude sám sebe 

vzdělávat pro nebe s nebeskou rodinou. Pokud je členem královské rodiny, bude reprezentovat 

království, do kterého půjde. Bude hovořit se svými dětmi mírně, aby si uvědomily, že jsou také 

Božími dědici i členy nebeského soudu. Mezi Božími dětmi nepřebývá duch tvrdosti; neboť „ovocem 

Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 

Proti tomu se zákon neobrací.“  Duch, kterého pěstujeme doma, se bude projevovat i ve sboru (Ye 

Shall Receive Power, s. 75). 

Žádný člen rodiny se nemůže uzavřít do sebe tak, aby jiní členové rodiny nepociťovali jeho vliv a jeho 

ducha. Samotný jeho vzhled tváře má vliv k dobrému či zlému. Jeho duch, slova, činy, přístup k jiným 

jsou nezaměnitelné… Pokud je naplněn Kristovou láskou, bude projevovat zdvořilost, laskavost, 

citlivost vůči pocitům druhých a bude svým bližním pomocí činů lásky zprostředkovávat něžné, 

příjemné, šťastné pocity. To bude zřetelným projevem toho, že tento člověk žije pro Ježíše… Bude 

schopen říci Pánu: „Tvá pokora mě činí velkým“ (My Life Today, s. 53). 

Ó, musíme vzdělávat svou duši, aby byla milosrdná, mírná, něžná, plná odpuštění a soucitu. Zatímco 

odkládáme veškerou marnivost, všechny bláznivé řeči a zesměšňování, nemáme se stát chladnými, 

necitelnými a nespolečenskými. Boží Duch na nás má spočívat, až budeme jako voňavé květy z Boží 

zahrady. Měli byste hovořit o světle, o Ježíši – slunci spravedlnosti, dokud se nezměníte v obraz Boží 

slávy, Božího charakter a v Boží síle, kdy budete stále více odrážet vzácný obraz Kristův.  Když to 

budete dělat, napíše Pán do nebeských knih – „správně“, protože jste reprezentovali Ježíše. (Ye Shall 

Receive Power, s. 75). 

Otázky k osobnímu zamyšlení 

1. Ve kterých oblastech svého života potřebujete více mírnosti? Kterým lidem byste mohli 

projevovat více mírnosti? 

2. Udělejte seznam lidí, ke kterým byste mohli projevovat více mírnosti a proste Boha, aby vám 

svou mírnost dal, abyste mohli odrážet Boží obraz pro jiné lidi. Chvalte ho dopředu za vítězství, které 

vám dá. 

 



Desátý den: Sebeovládání 

Matouš 4,1-11 

Návrhy přímluvných modliteb 

Klidně se dovolávejte i jiných zaslíbení. Pamatujte, že všechna Boží přikázání jsou rovněž zaslíbeními! 

> Chvalte Boha, že vám dává sílu k sebeovládání v konkrétních situacích. 

Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. Ž 18,32 

> Chvalte Boha, neboť jeho síla se projevuje v našich slabostech.  

A On mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“  2 K 12,9.  

> Chvalte Boha, neboť on je tím, kdo dává snahu a pomáhá nám, abychom nad sebou měli 

kontrolu.  

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Fp 2,13 

Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni 

svého poznání. 2 K 2,14 

> Poproste Boha, aby vám dal snahu k sebeovládání 

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou 

oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Ř 

12,1-2 

> Poproste Boha, aby vám pomohl nenávidět věci tohoto světa a dál vám lásku pouze k němu 

samotnému. Řekněte mu o věcech, které se potřebujete naučit nenávidět.  

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.  Neboť všechno, co 

je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze 

světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1 J 2,15-17 

> Poproste Boha, aby vám při každém pokušení připomněl, že vaše tělo je chrámem Ducha 

svatého.  

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? 

Nepatříte sami sobě!  Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 1 K 6,19-20 

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, 

který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste 

se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. 2 Pt 

1,3-4 

 



> Proste Boha, abyste vše dělali k jeho slávě.  

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1 K 10,31  

> Proste Boha, aby vám pomohl, abyste žili v Něm. 

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne 

zamiloval a vydal sebe samého za mne. Ga 2,20 

> Modlete se za sjednocení evangelizačních a svědeckých aktivit po celém světě u všech 

členů církve včetně dětí. Modlete se, abychom byli zmocněni Duchem svatým, když se v našich 

životech podřídíme jeho vedení 

Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, 

řekneš.  Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jr 1,7-8 

> Modlete se, aby Bůh v budoucnu povolal vpřed zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí, kteří 

dají církvi kristocentrické vedení při vykonávání nebem daného poslání pro tento svět.  

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli 

duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 1 Pt 2,5 

> Modlete se, aby Kristus přinesl pokoj a lásku do adventistických rodin a domovů. Modlete 

se, aby jeho přítomnost odtamtud vyhnala jakékoli zneužívání a stres díky posvěcující moci Boží 

spravedlnosti.  

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.  A ve vašem srdci ať vládne mír 

Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. Ko 3,14-15 

> Misie ve velkých městech – modlete se za Středozápadní africkou divizi a za města, která 

chceme pro Krista získat: Lagos, Nigérie; Douala, Kamerun; Calabar, Nigérie; Accra, Ghana; Abuja, 

Nigérie; a Lome, Togo. Modlete se, aby tito lidé poznali svou potřebu Krista a volali k Němu. 

Neboť 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'. Ř 10,13 

> Modlete se za osobní potřeby a za to, co máte na srdci.  

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Fp 4,19 

> Chvalte Boha, že pro něj není nic nemožné a za to, že slyší a vyslýchá vaše modlitby.  

Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm 2 

Pa 16,9). 

Na konci modlitebního setkání můžete utvořit skupinky dvou nebo tří lidí a modlit se za oněch sedm 

lidí, které máte ve svém seznamu. Modlete se za to, aby se svými těly zacházeli jako s chrámem 

Ducha svatého a aby se naučili se ovládat. Dovolávejte se pro ně zaslíbení z 1 K 10,13: „Nepotkala vás 

zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli 

vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ Pokud se 

chcete modlit za něco, co nechcete říkat před větší skupinkou, můžete se za tuto věc modlit společně 

s vaším partnerem.  



Navrhované písně 

"I Love You Lord"; "Jesus Loves Me" (SDA Hymnal #190); "A Child of the King" (SDA Hymnal #468); "I 

Will Sing of Jesus' Love" (SDA Hymnal #183); "Stand Up! Stand Up for Jesus" (SDA Hymnal #618); 

"Onward, Christian Soldiers!" (SDA Hymnal #612). 

Bůh od všech lidí žádá, aby mu svá těla přinesli jako živou oběť, nikoli jako mrtvou nebo umírající 

oběť, oběť, kterou její vlastní cesty přivedly k oslabení, k naplnění nečistotami a nemocemi. Bůh žádá 

živou oběť.  Říká nám, že tělo je chrámem Ducha svatého, obydlím jeho Ducha a žádá od všech, kteří 

jsou jeho obrazem, aby se o svá těla starali a ta mohla sloužit Boží službě a jeho slávě. „Nepatříte 

sami sobě,“ říká inspirovaný apoštol, „bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte 

Boha“ (1 K 6,19-20). Proto je třeba, abyste připojili k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke 

zdrženlivosti trpělivost.  

Je naší povinností znát, jak svá těla uchovat v nejlepším zdravotním stavu a je naší posvěcenou 

povinností pozvedat vzhůru světlo, které nám Bůh ve své milosti dal. Pokud budeme své oči zavírat ze 

strachu z toho, že bychom mohli uvidět některé své špatnosti, které nechceme opustit, náš hřích to 

neumenšuje, ale naopak zvětšuje. Pokud se od světla odvrátíme v jednom případě, budeme ho 

ignorovat i v případech ostatních.   

Je stejným hříchem, když porušujeme zákonitosti našeho bytí, jako když porušujeme jedno z deseti 

přikázání, protože vždy porušujeme Boží zákon. Nemůžeme milovat Pána celým svým srdcem, celou 

svou myslí, svou duší a celou svou silou, když milujeme své chutě mnohem víc, než svého Pána. 

Každým dnem se tak snižuje naše síla oslavovat Boha, když žádá naší sílu a naši celou mysl. Našim 

nesprávným jednáním umenšujeme své držení života, zatímco stále vyznáváme, že jsme Kristovi 

následovníci a připravujeme se na závěrečný dotek nesmrtelnosti… (Ye Shall Receive Power, s. 79). 

Přesné dodržování biblických požadavků bude požehnáním nejen pro duši, ale také pro tělo. Ovocem 

Ducha není jen láska, radost, pokoj, ale také střídmost. Jsme vyzýváni, abychom neposkvrňovali svá 

těla, neboť jsou chrámem Ducha svatého. Příklad biblického Daniele nám ukazuje, že díky 

náboženským principům se mladému muži podařilo překonat žádosti těla a zůstal věrný Božím 

požadavkům, i když za to měl zaplatit vysokou cenu. Co kdyby udělal kompromis s pohanskými 

úředníky a podvolil se tlaku okolností tím, že by jedl a pil, co bylo běžné pro Babylóňany? Tento 

jediný krok by nejspíše vedl k dalším krokům, až by spojení s nebesy bylo přerušeno a skončil by 

v pokušení. Ale jelikož se přimkl k Bohu s neochvějnou důvěrou, sestoupil na něj duch prorocké moci. 

Zatímco se vzdělával v lidských povinnostech v životě u dvora, Bůh jej učil číst v tajemstvích 

budoucnosti. (Testimonies for the Church, sv. 4, s. 570). 

Pečlivě zkoumejte svá srdce a ve svém životě napodobujte bezchybný vzor a vše ostatní bude 

v pořádku. Uchovejte si před Bohem čisté svědomí. Ve všem, co děláte, oslavujte jeho jméno. Zbavte 

se sobectví a sobecké lásky. (Testimonies for the Church, sv. 2, s. 71). 

Otázky k osobnímu zamyšlení 

1. Ve kterých oblastech života potřebuješ více sebeovládání? Napište si jejich seznam a předejte 

je Bohu. Dovolávejte se zaslíbení o vítězství a chvalte jej, že vám vítězství dá.  



2. Znáte někoho, kdo potřebuje více sebeovládání? Modlete se za něj a dovolávejte se Božích 

zaslíbení i pro tohoto člověka.  

 



Noc modliteb 

Volitelné celonoční modlitební setkání desátého dne 

Proč noc modliteb? 

Zůstat vzhůru celou noc a modlit se není samo o sobě nic mimořádně svatého. Nicméně je to často 

jediná doba, kdy mívají velmi zaměstnaní lidé čas. Věříme, že účelem není zůstat vzhůru celou noc, 

ale modlit se tak dlouho, pokud je to nutné, dokud se nepomodlíme za vše, zač se modlit 

potřebujeme. Navrhujeme, aby několik lidí organizovalo toto noční setkání. Určitě udělejte i 

přestávky. Jako vedoucí můžete vnímat atmosféru a odtušit, když bude potřeba přestávka a kdy je 

potřeba přejít k další části modlitebního setkání. Navrhujeme, abyste udělali desetiminutovou 

přestávku minimálně každých devadesát minut. Do modlitební chvíle můžete zakomponovat také 

čtení určitých biblických pasáží. Možná se rozhodnete použít všechny níže uvedené body. Možná si 

vyberete jen některé z nich. Výběr je na vašem uvážení, co je pro vaši skupinu nejlepší. Nebojte se 

změnit pořadí navrhovaných postupů dle potřeby.  

Zde je navrhovaný program noci modliteb: 

> Začněte toto setkání chválami. Chvalte Boha ve svých modlitbách a také písněmi.  

> Věnujte čas vyznávání a ujistěte se, že nic nebrání tomu, aby vás Bůh mohl vyslyšet. Dejte 

lidem prostor, aby mohli soukromě vyznat své hříchy, ale dejte čas i na veřejné vyznání. Povzbuďte 

lidi, aby soukromé hříchy vyznali soukromě a veřejné vyznali pouze veřejné hříchy. V Danielovi 9,1-19 

čteme, jak se Daniel přimlouval za lid a vyznával veřejně hříchy Božího lidu. Povzbuďte lidi, aby 

vyznávali veřejně hříchy církve (sboru).   

> Modlete se za potřeby těch, kdo se účastní modlitebního setkání. Tolik lidí je zraněných a 

potřebují, aby se za ně někdo modlil, nebo vědí o jiných, kteří tyto modlitby zoufale potřebují. 

Udělejte kruh, umístěte do středu židli a pozvěte ty, kteří chtějí, aby se za ně druzí modlili, aby si tam 

postupně sedli a vyjádřili tuto potřebu. Pak shromážděte do kruhu lidi a dva nebo tři ať se pomodlí za 

jejich konkrétní potřeby a dovolávají se pro ně Božích zaslíbení. Budete překvapeni, kolik lidí 

potřebuje modlitby. 

> Rozdělte skupiny na dvě části. Nechte ženy, aby se modlily v jedné místnosti a muži v jiné. 

Ustanovte vedoucí, kteří povedou ženskou i mužskou skupinu. Mnohdy nelze osobní potřeby sdílet se 

všemi. Je jednodušší je sdílet s těmi, kteří jsou stejného pohlaví. 

> Modlete se za seznam potřeb, které jsou uvedené níže, když se pak obě skupiny znovu 

sejdou.  

> Modlete se za sedm lidí, za které jste se modlili během posledních deseti dní.  

> Vyberte si biblický oddíl a modlete se za něj.  

> Uzavřete toto modlitební setkání dalšími chválami a díkůvzdáním.  

 

Potřeby, za které se chceme modlit 



> Modlete se za 60. Generální konferenci v San Antoniu, za delegáty i za rozhodnutí, která 

tam budou odsouhlasena. Modlete se za to, aby delegáti zůstávali v Kristu, aby se mu plně oddali, 

a aby je Duch svatý vedl při každém rozhodnutí. 

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a 

bude mu dána. Jk 1,5 

Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve 

víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Ga 2,19-20 

…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého 

svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás 

bude. J 14,16-17

> Modlete se za větší důraz na téma Oživení a reformace u členů, sdružení, unií, institucí, 

divizí a Generálni konferenci. Pamatujte na modlitební iniciativu 777 za vylití pozdního deště Ducha 

svatého. 

I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši 

starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v 

oněch dnech svého ducha. Jl 3,1-2 

> Modlete se za mohutnou žeň, která bude výsledkem rozdávání knihy Velký spor 

v nejrůznějších formátech. 

  Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také 

štědře sklízet. 2 K 9,6 

> Modlete se za každého člena, aby každý pocítil, že je i jeho úkolem zapojit se do získávání 

duší a uvědomit si, že nebe očekává od každého z nás, že budeme Krista následovat i ve sdílení naší 

osobní víry a toho, jak nás Bůh vedl.   

Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo." Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na 

svou žeň!" Mt 9,37-38 

> Modlete se za milující vztahy v adventistických rodinách. Modlete se obzvláště za rodiny, 

které prožívají problémy nebo jsou na pokraji rozvodu. Znáte takové rodiny? Modlete se za ně.  

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. 1. Petrova 4,8 

Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1 K 16,14 

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 

Ř 5,5 

> Modlete se za vztahy naplněné láskou v Boží církvi. 

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha 

zná. 1 J 4,7    



Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce 

vytrvale se navzájem milujte.  Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z 

nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 1 Pt 1,22-23 

> Modlete se za upřímnou vděčnost a za plné přijetí spisů ducha prorockého a za to, jak je 

použít dnes. Modlete se, aby vedoucí církve a členové pravidelně četli tyto spisy. 

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě 

plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat 

prozíravě. Joz 1,8 

> Modlete se za zvýšené zdůraznění úžasného učení o biblickém stvoření – že naše Země byla 

stvořena v šesti doslovných, po sobě jdoucích dnech Božím slovem.  

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.  K takové víře 

předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže 

to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Žd 11,1-3 

> Modlete se za ochranu našich mladých lidí před vzrůstajícím světským vlivem. Modlete se, 

aby se zaměřili na Boží slovo a službu pro druhé. Modlete se jmenovitě za ochranu mladých lidí, 

které znáte.  

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, 

ve víře, v čistotě. 1 Tm 4,12 

> Modlete se za plány a aktivity všech třinácti divizí a připojených unií (Unie Středního 

východu a severní Afriky) týkající se misie ve městech.  

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a 

bude mu dána. Jk 1,5 

> Modlete se za celosvětovou jednotu každého sboru a každé církevní jednotky, která bude 

založena na respektování Božího slova, na moci Ducha svatého i na respektu k církevnímu řádu i 

jednání a s plným nasazením pro poslání církve. Modlete se za pokoru v našich životech, abychom 

se v pokoře spojili pod Božím vedením a také v procesu sjednocení rozhodování v církvi. 

Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi 

sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. 1 K 1,10 

> Modlete se za úzkou spolupráci a jednotu mezi církevními a podpůrnými organizacemi 

v evangelizačních aktivitách naší církve.  

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte 

společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se 

blíží den Kristův. Žd 10,24-25 

> Modlete se za použití každého vhodného média k šíření trojandělského poselství 

kreativním a živým způsobem pro zaneprázdněné moderní lidi.  



Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť 

beze mne nemůžete činit nic. J 15,5 

> Modlete se, aby vám Bůh dal plné pochopení Kristovy metody (komplexní zdravotní 

služby), která dovolí všem členům církve naplňovat potřeby ostatních a následovat Kristův vzor 

služby pro druhé.  

Vždyť Pán nám přikázal: 'Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec 

země.' Sk 13,47 

Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás."  Po těch slovech na ně 

dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. J 20,21-22 

> Modlete se za ohromný vzestup duchovní podpory pro mladé adventisty, kteří jsou na 

sekulárních školách. Modlete se za to, aby byli aktivními misionáři, kteří budou sloužit jiným a 

školách na univerzitách po celém světě.  

Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; 2 Tm 1,8a 

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho 

království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém 

vyučování. 2 Tm 4,1-2 

> Modlete se za všechny členy, abychom trávili více času studiem Bible a na modlitbách a 

dovolili Bohu plně vést svůj lid podle své vůle a ne podle té naší.  

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve 

spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 2 Tm 3,16-17 

> Modlete se za zvýšení zájmu o studium knih Daniel a Zjevení. Modlete se za to, aby lidé 

pochopili a hlásali učení o službě ve svatyni jako krásné vysvětlení cesty spasení. Modlete se za 

jasný pohled na Krista a na jeho dílo pro nás během jeho pozemského života, na jeho smrt na kříži, 

na jeho vzkříšení, na jeho současnou službu ve svatyni svatých v nebi a na jeho brzký druhý 

příchod. 

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně 

zvěstuje slovo pravdy. 2 Ti 2,15 

Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako 

služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk. Žd 8,1-2 

> Modlete se za zvýšené zapojení a odhodlání všech členů a církevních institucí 

v probíhajících misijních aktivitách. 

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 

Mt 5,16 

> Modlete se za založení tisíců „center vlivu“ obzvláště ve velkých městech po světě a 

modlete se za to, aby tato centra měla ve výsledku obrovský dopad na životy lidí, když se setkají 

s Boží pravdou díky křesťanské službě.  



Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se 

vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A 

když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše 

před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,13-16 

> Modlete se za to, aby se všichni vedoucí církve po celém světě pevně drželi věrné duchovní 

evangelizační perspektivy. Usilovně se modlete, aby Pán pomáhal kazatelům a členům církve, aby 

neztratili prorockou identitu, tedy to, čím jako Církev adventistů sedmého dne jsme – Boží církví 

ostatků na konci času. 

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. Kdysi jste 'vůbec nebyli lid', nyní 

však jste lid Boží; pro vás 'nebylo slitování', ale nyní jste došli slitování. 1 Pt 2,9-10 

> Modlete se za zvýšené použití křesťanské literatury všemi členy církve a o zvýšený důraz na 

knižní evangelizaci ať už u běžných tištěných knih nebo u elektronických. 

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2 

K 9,6 

> Modlete se za větší podporu a zájem všech členů církve i jejích vedoucích při 

adventistickém vzdělávání aby studenti byli vyučováni jako praví adventisté sedmého dne 

s ohledem na obsah i na věroučné důrazy. To je zcela nezbytné pro budoucnost lidí pracujících 

v církvi a pro misijní perspektivu.  

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Př 22,6 

> Modlete se za zvýšený důraz na misii pomocí malých skupinek, aby se všichni členové 

účastnili osobním svědectvím i hlásáním velkých Božích pravd v těchto posledních dnech. 

A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás 

vyslýchal o naději, kterou máte. 1 P 3,15 

> Modlete se za sjednocení evangelizačních a svědeckých aktivit po celém světě u všech 

členů církve včetně dětí. Modlete se, abychom byli zmocněni Duchem svatým, když se v našich 

životech podřídíme jeho vedení 

Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, 

řekneš.  Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jr 1,7-8 

> Modlete se, aby Bůh v budoucnu povolal vpřed zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí, kteří 

dají církvi kristocentrické vedení při vykonávání nebem daného poslání pro tento svět.  

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli 

duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 1. Petrova 2,5 

> Modlete se, aby Kristus přinesl pokoj a lásku do adventistických rodin a domovů. Modlete 

se, aby jeho přítomnost odtamtud vyhnala jakékoli zneužívání a stres díky posvěcující moci Boží 

spravedlnosti.  



Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.  A ve vašem srdci ať vládne mír 

Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. Ko 3,14-15 

> Misie ve městech – modlete se za Východocentrální africkou divizi a za města, ve kterých 

chceme pracovat: Kinshasa, Demokratická republika Kongo; Dar-es-Salaam, Tanzánie; Addis Ababa, 

Etiopie; Kampala, Uganda; Kananga, Západní Kongo; Lodwar, Keňa; Kigali, Rwanda; Lubumbashi, 

Východní Kongo; Goma, Severovýchodní Kongo; Magara, Burundi; a Juba, Jižní Súdán. Modlete se 

za to, aby satanovy bašty padly a lidé mohli navázat vztah s Kristem. 

Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak 

mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je 

přece psáno: 'Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!' Ř 10,14-15 

> Misie ve městech – Modlete se za Euroasijskou divizi a za města, ve kterých se bude 

pracovat: Moskva, Rusko; Kyjev, Ukrajina; Kišiněv, Moldavsko, Doněck, Ukrajina; Charkov, 

Ukrajina; Minsk, Bělorusko; Petrohrad, Rusko; Novosibirsk, Rusko; Krasnojarsk, Rusko; Chabarovsk, 

Rusko; Rostov na Donu, Rusko; Tbilisi, Gruzie; Jerevan, Arménie; Almaty, Kazachstán. Modlete se 

za tisíce misijních aktivit a evangelizačních akcí, které právě probíhají. 

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu… Ko 3,23 

> Misie ve městech – modlete se za Inter-evropskou divizi a za města, která byla vybrána 

k evangelizaci: Ženeva, Švýcarsko; Praha, Česká republika; Vídeň, Rakousko. Modlete se také za 

unii Blízkého východu a severní Afriky a za 43 měst, kde plánují vstoupit během dalších čtyř až pěti 

let. Modlete se za členy sborů a za vedoucí pracující v těchto městech. 

…a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by 

vás vyslýchal o naději, kterou máte… 1 Pt 3,15 

> Misie ve městech – modlete se Inter-americkou divizi a za města, která se pokoušíme získat 

pro Krista: Mexico City, Mexiko; Caracas, Venezuela; Bogata, Kolumbie; Nassau, Bahamy; Belize 

City, Belize; Georgetown, Guyana; Cali, Kolumbie; Cayenne, Francouzská Guyana; Guatemala City, 

Guatemala; Quetzaltenango, Guatemala; Port-au-Prince, Haiti; Tegucigalpa, Honduras; Merida, 

Mexiko; Puerto Rico (celý ostrov); Santiago de los Caballeros, Dominikánská republika; and 

Maracaibo, Venezuela. Modlete se, aby naši členové mohli úspěšně oslovit tato velká města.  

Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Jk 1,15 

> Misie ve městech – modlete se za Severoamerickou divizi, když se snaží zasáhnout 

evangeliem tato města: New York City, New York; Calgary, Canada; Indianapolis, Indiana; St. Louis, 

Missouri; Seattle, Washington; San Francisco, California; Oakland, California; Tampa, Florida; a 

Oklahoma City, Oklahoma. Modlete se také za Severoasijsku pacifickou divizi a za města, která mají 

být oslovena evangelizací: Tokyo, Japonsko; Daegu, Korea; Daejon, Korea; Wuxi, Čína; a 

Ulaanbaatar, Mongolsko. Modlete se za to, aby Boží duch mocně působil v těchto městech.  

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Za 4,6b 

> Misie ve městech – modlete se za Jihoamerickou divizi a za 43 měst, ve kterých se budeme 

soustředit na evangelizaci. Modlete se rovněž za Jihopacifickou divizi a za města, která byla 



vybrána, aby byla získána pro Krista: Sydney, Austrálie; Christchurch, Nový Zéland; Lae, Papua 

Nová Guinea; a Apia, Samoa. Modlete se, aby Bůh poslal pracovníky a aby požehnal jejich úsilí.  

Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. J 17,18 

> Misie ve městech – modlete se za Jihoafrickou indicko-oceánskou divizi a za města, která se 

tam pokoušejí získat pro Krista: Luanda, Angola; Antananarivo, Madagaskar; Lilongwe, Malawi; 

Maputo, Mozambik; Saurimo, Angola; Bloemfontein, Jihoafrická republika; Lubango, Angola; 

Kitwe, Zambie; a Harare, Zimbabwe. Modlete se také za Jihoasijskou divizi a za města v Indii, která 

se naši členové pokoušejí získat pro Krista: Bombaj, Kochi, Bidar, Nové Dillí, Coimbatore, Surat, 

Imphal, a Vijayawada. Modlete se, aby Boží slovo přineslo ovoce.  

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: „Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž 

vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ Iz 55,11 

> Misie ve městech — modlete se za Jihoasijskou pacifickou divizi a za města, na která se 

soustředí jejich úsilí: Metro Manila, Filipíny; Dhaka, Bangladéš; Cebu, Filipíny; Makassar, Indonésie; 

Yangon, Myanmar; Urdaneta, Filipíny; Karáčí, Pakistán; Kota Kinabalo, Malajsie; Davao, Filipíny; a 

Medan, Indonésie. Modlete se za pracovníky, aby byli naplněni a zmocněni Duchem svatým.  

Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 

Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Sk 1,8 

> Misie ve městech – modlete se za Transevropskou divizi a za města, která chceme získat 

pro Krista: London, Velká Británie; Záhřeb, Chorvatsko; Tallinn, Estonsko; Dublin, Irsko; Kodaň, 

Dánsko; Helsinky, Finsko; Budapešť, Maďarsko; Bergen, Norsko; Randstad, Nizozemí; Varšava, 

Polsko; Bělehrad, Srbsko; a Gotheburg, Švédsko. Modlete se za lidi, kteří mají hlad po Božím slovu.  

Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani 

žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Am 8,11 

> Misie ve velkých městech – modlete se za Středozápadní africkou divizi a za města, která 

chceme pro Krista získat: Lagos, Nigérie; Douala, Kamerun; Calabar, Nigérie; Accra, Ghana; Abuja, 

Nigérie; a Lome, Togo. Modlete se, aby tito lidé poznali svou potřebu Krista a volali k Němu. 

Neboť 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'. Ř 10,13 



Jedenáctý den: Chození v Duchu 

Navrhovaný program závěrečné sobotu 

Tato závěrečná sobota by měla být časem velké radosti za vše, co pro vás a váš sbor Bůh udělal 

během deseti dnů modliteb. Naplánujte tento den tak, aby byl oslavou Boží dobroty a jeho velké 

moci. Pouvažujte, jak jste prožili vylití Ducha svatého v minulých deseti dnech. Tato sobota je 

příležitostí k oslavě za to, co pro nás Bůh udělal, dělá a ještě udělá.  

Tematický text: Efezským 5,1-2,8-21 

Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe 

dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. 

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.  Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je 

vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných 

skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.  O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen 

mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto 

je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak 

žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly 

dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je 

prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, 

chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše 

Krista. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. 

 

Potřeby každého sboru jsou jedinečné, a tak, prosím, s místními vedoucími vytvořte specifický plán 

pro váš sbor. Některé navrhované body pro bohoslužbu závěrečné soboty: 

> Biblické poselství na text Efezským 5: Mohlo by to být kázání nebo zamyšlení, nebo je možné 

tento text použít jako pojivo k uspořádání příběhů o tom, jak Bůh pracoval během deseti dnů 

modliteb. 

> Svědectví: Zařaďte dostatek času na svědectví o vyslyšených modlitbách. Ti, kteří se zúčastnili 

deseti dnů modliteb, by měli mít mnoho zkušeností ke sdílení, ale vyzvěte je, aby byli natolik struční, 

aby se mohli sdílet i ostatní. I jiní mohou mít své příběhy. Bylo by dobré, kdyby některá svědectví už 

byla naplánovaná předem jako doplnění tohoto sdílení. 

> Čas na modlitbu: Pozvěte celé shromáždění, aby se připojilo ke společné modlitbě. Můžete 

vést shromáždění pomocí interaktivní modlitby podobně, jak jste to dělávali během týdne. Můžete se 

společně modlit nad textem Galatským 5. To by se mělo dělat s lidmi v malých skupinkách nebo ve 

dvojicích. Další možností je několik druhů modliteb během bohoslužby – malé skupinky, jednotlivci, 

celé shromáždění, tichá modlitba atd. Nechte si čas i na modlení se biblických textů, které vás 

oslovily.  



> Zpěv: Tento den je dnem radosti za všechno, co Bůh udělal a hudba je úžasným způsobem 

slavení. Jestliže máte píseň, která se stala tematickou písní pro celou skupinu, určitě si ji zazpívejte 

s celým shromážděním.

Budoucí plány: Pokud vás Bůh vedl ke zvláštní službě nebo misii během deseti dnů modliteb, dejte o 

svých plánech vědět své sborové rodině, aby se mohli případně přidat.  

> Děti a mládež: Dětský příběh o modlitbě by byl určitě vhodný. A pokud se ve vašem sboru do 

pravidelných modlitebních skupinek zapojují děti a mládežníci, dejte jim prostor, aby mohli říci své 

svědectví, případně možnost vést modlitební setkání.  

> Flexibilita: Ujistěte se, že vaše plány bohoslužby umožňují Duchu svatému, aby vás během 

bohoslužby mohl vést.  

 

 



Příručka pro vedoucí 

Bůh během deseti dnů modliteb vykonal tisíce zázraků. Duch svatý způsobil oživení, obrácení, 

obnovení zápalu pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. Skutečně, modlitba je místem, kde se rodí 

oživení!  

Tyto instrukce by vám měly pomoci jako vedoucím.  První část témat je zaměřena na Deset dní 

modliteb 2015. Druhá část zahrnuje body, které se osvědčily jiným vedoucím modlitebních skupinek 

a pomohou vám i vaší modlitební skupince. Nezapomeňte, že jde pouze o návrhy a myšlenky. 

Nebojte se věci měnit podle toho, jak vás Duch povede. 

Během deseti dnů modliteb v termínu 7. - 16. ledna 2015 by se vaše skupinka měla sejít osobně nebo 

po telefonu na hodinu společných modliteb. Jedenáctý den (17. ledna) připadá na sobotu. Tento den 

je oslavou všeho, co Bůh vykonal jako odpověď na naše společné modlitby. Doufáme, že tyto 

myšlenky a návrhy pro vás budou jako pro vedoucí modlitebních setkání užitečné a pomohou vám 

z Deseti dnů modliteb 2015 udělat nezapomenutelnou zkušenost pro vaši malou skupinku nebo pro 

sborovou rodinu. Pokud se vaše skupina nemůže scházet v určených dnech, vyberte si jiných deset 

dní a podílejte se na tomto požehnání. 

Pokud se vydáte na tuto cestu, chtěli bychom se s vámi sdílet o svědectvích několika lidí, kteří se 

zúčastnili Deseti dnů modliteb 2014: 

„Ano, viděli jsme Boží ruku během posledních Deseti dnů modliteb. Docházelo k zázrakům, nastala 

uzdravení, Bůh vyslyšel mnoho už dlouho nevyslyšených modliteb. Jedna paní, kterou pozvala její 

věřící spolupracovnice, byla uzdravena z rakoviny plic, pak cestovala do Francie na komplexní 

lékařskou prohlídku a tam ji potvrdili, že je zdravá. Myslím si, že žádný sbor si nemůže dovolit 

zmeškat příštích Deset dnů modliteb zde na Guadeloupe. Děkuji vám ještě jednou za iniciativu a za 

vizi pro naši církev.“ - Buhire Elie Brown, Guadeloupe 

„Modlitební setkání byla naplněna Duchem. Večer osmého dne se jedné naší sousedky zmocnil zlý 

duch. Jeden z našich starších a já jsme byli pozváni, abychom se za onu ženu modlili. Šli jsme tam a 

démon se silně projevoval, ale Boží moc na nás spočinula a Bůh sám zvítězil. Druhý den ráno ta 

žena vyprávěla o tom, že neviděla pouze nás dva, jak vstupujeme do jejího domu, ale viděla celý 

zástup andělů, který byl s námi. Bohu buď sláva. Během Deseti dnů modliteb jsme prosili Boha, aby 

dal sboru velmi jasné svědectví, které lidem řekne, že Bůh je s námi. A Pán nám odpověděl.“ – 

Kazatel Francis Aja  

Obecné věci v Deseti dnech modliteb 

Proč se modlit za ovoce Ducha?  

Jako křesťané máme největší touhou, abychom byli jako Ježíš. Ježíš sám na několikrát ve svém Slovu 

řekl, že máme být jako on. Jak poznáme někoho, kdo je jako on? „Po ovoci je poznáte“ (Mt 7,16). 

Jaké ovoce to je?  Pavel nám v 5. kapitole Galatským říká, jaké ovoce poneseme, pokud budeme 

zůstávat v Ježíši. 

Kristus touží budovat svůj charakter i v nás, abychom mohli být svědky v tomto hynoucím světě. 

Chce, aby přes nás mohl zjevovat sebe těm, kdo jej neznají. Náš vliv na jiné nezávisí tolik na tom co 



říkáme, jako spíš na tom, co jsme“ (Desire of Ages, s. 142). Potřebujeme Ducha svatého v našich 

životech, aby v nás vytvářel ovoce Ducha. Je to dílo, které nemůžeme vykonat sami.  

Nemáme sílu, abychom se stali podobnými Kristu. Jen Kristus má moc tvarovat a formovat náš 

charakter, abychom mu byli podobni. 

To je důvod, proč se chceme zvláštním způsobem modlit během těchto deseti dnů, aby nás Duch 

svatý naučil, jak zůstávat v Kristu a jak zakoušet ovoce Ducha.  

Tematické listy na každý den 

Pro každý den modliteb byly připraveny tematické listy. První část zahrnuje biblické verše, kterých je 

možné se dovolávat, návrhy za co se modlit a písně ke společnému zpěvu. Na konci jsou pak oddíly ze 

spisů Ellen Whiteové, které přibližují témata na každý večer. 

Doporučujeme, abyste nakopírovali listy s tématy tak, aby každý účastník měl všechny. Kopie by měly 

být vyhotoveny oboustranně. To pomůže každému, kdo se zúčastní modlitebního setkání, aby byl 

v obraze, za co se během modlitebního ztišení modlíme.  

Sbory po celém světě se budou modlit za každé téma určené na daný den. Přidejte se k nim společně 

na modlitbě a modlete se slovy Písma a použijte i návrhy na modlitby z tematických listů. Čím více se 

budete zaměřovat na dané téma, tím smysluplnější toto modlitební ztišení bude. Nicméně, nemusíte 

se držet pouze a jen tematických listů – nechte se jimi jednoduše vést. Nemusíte se modlit za každý 

uvedený bod v přesném pořadí – jsou to pouhé návrhy, jak uspořádat modlitební ztišení. 

Navrhované pasáže a otázky k zamyšlení při osobních pobožnostech 

Ke společným setkáním a modlitbám byl přidán list s pasážemi denních témat a seznam otázek, které 

vám pomohou vylepšit vaše osobní pobožnosti během těchto deseti dnů modliteb. Věnujte čas čtení 

uvedených biblických pasáží a uvažujte nad otázkami ve svém osobním rozvažování s Bohem. 

Pasáže ze spisů Ellen Whiteové o ovoci Ducha 

Na každý večer jsme zařadili také pasáže od Ellen Whiteové. Ty hovoří o důležitosti ovoce Ducha, a 

jak můžeme toto ovoce Ducha zakoušet. Navrhujeme, abyste si tyto pasáže pročetli někdy během 

modlitebního setkání. Můžete je zařadit na začátek jako určitý úvod do tématu na daný den nebo do 

určité části modlitebního setkání.  

Dva nebo tři 

Je samozřejmě hezké mít více lidí, ale vy potřebujete pouze dva nebo tři. Ať už máte pro Deset dní 

modliteb 2015 lidí mnoho, nebo jen pár, buďte si jisti, že vaše modlitby budou v nebi slyšeny a 

vyslyšeny. „Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský 

Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed 

nich.“ Mt 18,19-20 

„Náš Spasitel se zde sám řídil svým poučením se zaslíbením, že kde dva nebo tři budou společně 

cokoliv žádat od Boha, bude jim to dáno. Kristus zde ukazuje, že zde musí být jednota s druhými i 

v naší touze po žádané věcí. Velká důležitost je zde přikládána společné modlitbě a jednotě 

v záměrech“ (Testimonies for the Church, sv. 3, s. 429). 



Když se rozdělíte na konci do malých skupin, povzbuďte lidi, aby se nemodlili každý večer se stejnou 

skupinou, ale aby prohloubili svůj vztah s jinými ve sboru tím, že se budou modlit s různými lidmi.  

Přimlouvejte se za sedm lidí 

Motivujte všechny, aby prosili Boha, aby jim ukázal sedm lidí, za které by se během těchto deseti 

modliteb měli modlit. Mohou to být členové rodiny, přátelé, spolupracovníci, členové sboru atd. 

Povzbuďte je, aby se modlili za to, aby v nich Duch svatý vytvořil ovoce Ducha. Veďte je, aby Boha 

požádali o ukázání a vedení v tom, zač se u těchto lidí mají modlit a jak je oslovit.  

Sobotní škola během Deseti dnů modliteb 2015 

Během bohoslužeb v obou sobotách se zaměřte na modlitby a sdílejte se o vyslyšených modlitbách. 

Buďte kreativní – je mnoho způsobů, jak se sdílet se sborovou rodinou to tom, co se událo během 

modlitebních setkání. 

Závěrečná sobota jako oslava 

Závěrečná sobota by měla být obzvlášť pojata jako velká oslava všeho, co Bůh udělal během deseti 

dnů. Počítejte se dostatečným časem na svědectví o vyslyšených modlitbách, s kázáním o modlitbě a 

zpěvem.  Veďte shromáždění během modlitebního ztišení tak, aby i ti, kteří nenavštěvovali pravidelná 

modlitební setkání, mohli prožít radost z modlitby s ostatními (viz materiály a návrhy pro jedenáctý 

den).  

Pokračování Deseti dnů modliteb 2015 

Modlete se usilovně za to, abyste poznali, jak si Bůh přeje, aby váš sbor pokračoval v tom, co Kristus 

započal během Deseti dnů modliteb 2015. Možná budete pokračovat v pravidelných týdenních 

modlitebních setkáních. Nebo možná bude Bůh chtít, abyste začali sloužit novým způsobem ve vašem 

sboru nebo se zapojili do evangelizace ve vašem okolí. Buďte otevření a následujte Boha tam, kam 

vás povede. Nepochybně budete překvapeni, co pro vás připravil.  

Svědectví 

Prosím, sdílejte se o příbězích, jak Bůh pracoval během Deseti dnů modliteb 2015! Vaše příběhy 

budou povzbuzením pro mnoho dalších lidí. Své svědectví můžete zaslat na emailovou adresu: 

stories@ministerialassociation.org nebo je můžete vložit přímo na stránky 

www.tendaysofprayer.org. 

Pomůcky ke společné modlitbě 

Shodnout se 

Když se někdo modlí a prosí o něco Boha, ať se někdo další k jeho prosbě přidá a vyjádří s tím svůj 

souhlas – je to mocný nástroj! Nemyslete si, že když už se jeden člověk za něco modlil, že se za to 

druzí už modlit nemusí. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, 

můj nebeský Otec jim to učiní“ (Mt 18,19). Je velmi povzbuzující být nesen modlitbami jiných! 

Dovolávat se Božích zaslíbení 
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Povzbuďte členy, aby se dovolávali Božích zaslíbení. To pomůže jejich víře a připomene jim, že u Boha 

není nic nemožné. Dáváme zde k dispozici celý seznam zaslíbení, ale povzbuďte lidi, aby se dovolávali 

i dalších zaslíbení. Ta jim pomohou, aby se nezaměřovali pouze na své slabosti a těžkosti, ale aby se 

soustředili na Ježíše. Na každou slabost a na každý zápas, který máme, můžeme v Bibli najít zaslíbení, 

kterého se můžeme dovolávat. Povzbuďte lidi, aby si zaslíbení vyhledávali a napsali si je, aby se jich 

mohli dovolávat v budoucnosti. 

„S upřímnou jednoduchostí bychom měli Bohu oznamovat své potřeby a dovolávat se jeho zaslíbení 

s takovou vírou a jistotou, že sbor pozná, že jsme se naučili vítězit s Bohem na modlitbách. Lidé 

budou povzbuzeni k víře, že je Pán přítomen ve shromáždění a otevřou svá srdce, aby mohli přijmout 

Boží hojné požehnání. Jejich víra ve vaši upřímnost se zvýší a budou ochotni naslouchat, co jim řečník 

říká“ (Evangelism, s. 146). 

„Bůh má nebe plné požehnání pro ty, kteří s ním chtějí spolupracovat. Všichni, kdo Boha poslouchají, 

se mohou s důvěrou dovolávat naplnění jeho zaslíbení. Musíme však prokázat pevnou a neochvějnou 

důvěru k Bohu. Pán často vyslyšení odkládá, aby vyzkoušel naši víru a opravdovost našich pohnutek. 

Jestliže prosíme v souladu s Biblí, měli bychom věřit Božím zaslíbením a dožadovat se našich proseb 

s odhodláním, že nebudou zamítnuty“ (Christ's Object Lessons, s. 145). 

Půst 

Pozvěte lidi zúčastněné v Deseti dnech modliteb k tomu, aby se připojili k určitému typu půstu – 

např. půst od televize, světské hudby, filmů, internetu, sladkostí, nebo jídel, která jsou těžko 

stravitelná. Využijte získaný čas k modlitbě a studiu Bible a proste Boha, aby vám a vašemu sboru 

pomohl prožívat ovoce Ducha. 

Povzbuďte členy, aby si osvojili prostou stravu, která jejich mozku umožní, aby byl vnímavý k hlasu 

Ducha svatého. 

Duch svatý 

Proste Ducha svatého, aby vám ukázal jak a za co se máte modlit ve svém osobním životě nebo 

v konkrétních situacích. Bible nám říká, že nevíme, za co se máme modlit a že se za nás Duch svatý 

přimlouvá. 

„Máme se modlit nejen ve jménu Ježíše Krista, ale také pod vlivem Ducha svatého. Tak máme chápat 

slova, že ‚Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním‘ (Ř 8,26). Bůh rád vyslýchá takové 

modlitby. Když se opravdově a vytrvale modlíme ve jménu Pána Ježíše, pak nám Bůh dává záruku, že 

můžeme učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit‘ (Ef 3,20)“ (Christ's Object 

Lessons, s. 147). 

Dovolávejte se textu Římanům 8,26 a proste Ducha svatého, aby vám ukázal, za koho a za co se máte 

modlit. 

Fyzická blízkost 

Když se začnete společně modlit, pozvěte všechny, aby přišli k sobě. Když jsou lidé blízko u sebe a 

tvoří semknutý kruh, pomáhá to podpořit ducha jednoty, který je velmi důležitý pro společnou 

modlitbu. Pokud jsou lidé rozptýleni po celé místnosti, nebývá vždy snadné slyšet, za co se modlí. 



Modlete se slovy Písma 

Čtení a modlení se slovy Písma je úžasný způsob, jak se ujistit o tom, že se modlíme v souladu s Boží 

vůlí. Když se modlíme slovy zaslíbení, neuvěřitelným způsobem to buduje naši víru. Bůh má radost 

z toho, když se modlíme slovy toho, co nám řekl, ať už jsou to chvály, nebo zaslíbení. 

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a 

napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch“ (Ko 

3,16). Budete překvapeni, jak dlouho se skupinka může modlit a užívat si to! 

Zde je příklad toho, jak se modlit slovy Písma. První Tesalonickým 3,13 říká: „…ať posílí vaše srdce, 

abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými 

svatými.“ Pak se můžete pomodlit asi takto: „Milý Pane Ježíši, prosím posilni mé odhodlání dělat, co 

je správné. Dej mi svou milost, abych se rozhodoval pro věci, které povedou ke svatosti. Pane, pomoz 

mi, abych se těšil na tvůj příchod…“  

Zápisky 

Vedení si modlitebního zápisníku během Deseti dnů modliteb může být dobrým způsobem, jak se 

mohou účastníci vnitřně ztotožnit s uvedenými modlitebními tématy, vyjádřit také své konkrétní 

závazky vůči Bohu a rozpoznat také jeho požehnání. Když si zapíšeme své modlitby a uchováme si 

záznamy o jejich vyslyšení, je to ověřený způsob, jak být povzbuzen.  

Zapisování můžeme vložit do Deseti dnů modliteb různým způsobem. Můžete poskytnout během 

modlitebního setkání lidem čas, aby si do svého deníčku zapsali svá rozhodnutí a své odpovědi Bohu. 

Nebo můžete vést skupinový zápisník modlitebních proseb a vyslyšených modliteb (do zápisníku, na 

velký plakát nebo on-line). Stačí např. jednoduše předělit stránku odshora dolů čarou, do jednoho 

sloupce vpisovat prosby a do druhého Boží odpovědi. Je vzrušující a pro víru povzbudivé vidět, jak 

Bůh vyslýchá modlitby! 

Zbožná úcta 

Povzbuďte lidi ke zbožné úctě. Přistupujeme k trůnu krále vesmíru. Nepřistupujme k modlitebním 

shromážděním nedbalým postojem ani přepjatě. Není nicméně nutné, aby vždy všichni klečeli. Pokud 

chcete, aby se lidé cítili dobře např. celou hodinu, povzbuďte lidi, aby poklekli, sedli si, nebo povstali, 

podle toho jak je Duch povede a jak jim to bude příjemné. 

Modlitba o jedné větě 

Modlitby by měly být krátké a k věci. To dává příležitost k tomu, aby se pomodlili i ostatní. Zkuste své 

modlitby omezit na pár vět. Každý člověk se může modlit několikrát. Krátké věty dělají modlitby 

zajímavějšími a dovolují Duchu svatému, aby ovlivnil skupinu, jak se modlit. Nepotřebujete pak 

každou modlitbu začínat úvodem a závěrem frázemi jako – „milý Bože“ či „amen“. Je to pak 

nepřerušená konverzace s Bohem. 

Ticho 



Jako vedoucí nemáte dominovat při modlitbách. Účelem je, aby se modlili ostatní. I ticho je úžasným 

prostředkem při modlitbách, který Bohu dává příležitost, aby promluvil do našich srdcí. Dovolte 

Duchu svatému, aby působil a dejte každému člověku příležitost k modlitbě.  

Zpěv 

Spontánní společné písně zařazené mezi modlitby dodávají modlitebním setkáním krásu. Vhodné 

písně jsou uvedeny na konci každého tematického listu. Nemusíte samozřejmě použít všechny písně 

– jsou to prosté návrhy. Zpěv je rovněž dobrým způsobem, jak překlenout přechod z jedné části 

modliteb ke druhé. 

Za co se modlit 

Nežádejte lidi ve skupině, aby se vyjadřovali, za co je třeba se modlit. Místo toho řekněte lidem, aby 

se modlili a povzbuďte je, aby se připojovali k modlitbám druhých za jejich potřeby. Důvod je zřejmý 

– čas. Když budeme mluvit o tom, za co se chceme modlit, nezbude nám dostatek času na samotnou 

modlitbu. Satan je nadšen, když se mu podaří zdržet nás řečmi o našich problémech, místo abychom 

se za ně modlili. Lidé ve skupině pak začnou druhým radit a navrhovat řešení. Ale síla je v Bohu! Čím 

více se modlíme, tím více Boží moci uvolňujeme.  

Denní ztišení 

Tato věc je velmi důležitá! Ujistěte se jako vedoucí, že trávíte každý den čas u Ježíšových nohou, 

mluvíte s ním a čtete jeho slovo. Pokud z poznávání Boha uděláte svou prioritu v životě, otevře vám 

to nádhernou zkušenost. „Ze skrytých modliteb vyšla síla, která v době velké reformace otřásla 

světem. V posvátném tichu vstupovali Boží služebníci na skálu Božích zaslíbení“ (The Great 

Controversy, s. 210). 
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