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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 místem, 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 
loňském roce: 
 
„Moc Ducha svatého působí v našem sboru. Několik nechodících členů se vrátilo do sboru a někteří z našich členů se 
plně rozhodli tento rok plně chodit s Pánem. Díky a Bůh vám žehnej.“ Joe Kin, Kanudi SDA Church, Port Moresby, Papua 
New Guinea 
 
„Bůh nám bohatě požehnal, když se náš sbor scházel k modlitbám během těchto Deseti dnů modliteb. Přišel i jeden 
mladý muž, který už ve sboru nebyl velmi dlouho. Jeho žena přišla na modlitební shromáždění v pátek večer a celá 
skupina se modlila za jejího manžela, aby se vrátil do sboru. A v sobotu ráno se ve sboru ukázal! Chválíme Boha za to, co 
koná v našem středu!“ Peggy Casebier, Oregon, USA 

 
„Deset dnů modliteb oživilo náš sbor Southend i páteční modlitební setkání, která už dlouho v našem sboru nefungovala. 
Toto desetidenní setkávání nás poučilo, že naše síla spočívá v našich modlitbách a že vnáší mezi členy jednotu a nadšení 
z díla pro Pána.“ Tafadzwa Katsota, Southend SDA Church, Zimbabwe 
 
„U nás jsme měli Deset dnů modliteb od 1. do 10. ledna. Náš kazatel Bill McClendon se modlil modlitbu ochrany za 
všechny, kdo byli na modlitebním seznamu. Onoho dne 7. ledna jsem jela do práce ve špičce a nějaké auto 
v prostředním pruhu najelo do vyježděné stopy ve sněhu a dostalo smyk. Začalo se točit dokola a nakonec se zastavilo 
v mém pruhu přímo přede mnou asi půl metru od mého auta. Vydechla jsem si: Díky, Pane Ježíši!“ Řidič v autě viděl můj 
obličej, pokusil se auto otočit a odjel. Odtahová služba, která jela za mnou, čekala, že bude mít nějakou práci, ale nic 
z toho nebylo! Volala jsem našemu kazateli a vyprávěla mu, co se stalo. Bůh je s námi pořád; já osobně si to budu 
pamatovat už navždy.“ Charmaine Ridgely, Baltimore First SDA Church, Ellicott City, Maryland, USA 
 
„Jsem vděčný našemu nebeskému Otci, že udělal něco mimořádného. Mám bratra, kterému je 10 let a který má 
problémy se srdcem. Lékaři rozhodli, že musí podstoupit operaci srdce v Indii. Když jsem se za něj začal modlit, rychle 
se během pár dní zotavil. Mezitím lékaři odhadovali, že se zotaví nejdříve až za dva týdny. Bůh se rozhodl, že mu ještě 
jednou zachrání život a zítra se vrátí z Indie. Čekám na velké věci, které v následujících dnech ještě přijdou. Yoel Asaph, 
Mwanza, Tanzánie 
 
Téma našich modliteb: Zůstávat v Kristu – mít plnost života 
Během Deseti dnů modliteb 2016 se budeme modlit za Ducha svatého a za to, aby nás naučil, jak zůstávat v Kristu a 
získat „plnost života“. Apoštol Pavel vyzývá věřící, aby „byli naplněni Duchem“ (Efezským 5,18), „aby se pro bohatství 
Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk' a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich 
srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka 
a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností 
Boží“ (Efezským 3,16-19). 
 
„ ‘Zůstaňte ve mně a já ve vás.’ Zůstávat v Kristu znamená neustále přijímat jeho Ducha a cele se odevzdat jeho službě. 
Spojení mezi Bohem a člověkem musí být stále živé. Stejně jako vinná ratolest stále čerpá mízu ze živého kmene, máme 
se i my pevně držet Ježíše a vírou od něho přijímat sílu a dokonalost jeho povahy“ (The Desire of Ages, p. 676). 
 
“‘Zůstaňte ve mně a já ve vás’ je něco, co je možné uskutečnit, a tuto výzvu bychom nedostali, pokud bychom se podle ní 
nemohli zařídit. Ježíš, náš Spasitel nás stále k sobě přitahuje svým Duchem svatým, působí na naší mysl, abychom s ním 
zůstávali... Požehnání, která nabízí, jsou všechna spojena s naším osobním rozhodnutím. Má být Kristus odmítnut? Ježíš 
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říká: ‘Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven’ (Jan 6,37). A jiné skupině říká: ‘Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste 
měli život.’ (Jan 5,40)” (In Heavenly Places, p. 55). 
 
Potřebujeme mít Ducha každý den v našich životech, abychom zůstávali v Kristu, měli plnější život a sdíleli se o Kristu se 
ztracenými Božími syny a dcerami. 
 
Kristus nás pozval, abychom v něm zůstávali, takže je velmi důležité, abychom se naučili, jak to udělat. V průběhu těchto 
deseti dnů pochopíme, proč a jak v Kristu zůstávat a zjistíme, jak to změní naše životy. Pojďme se společně modlit, aby 
nás Bůh naučil „jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi (Koloským 1,27).  
 
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.” 
Vytvořili jsme dokument „Zaslíbení, kterých se můžete v modlitbě dovolávat“ s různými typy zaslíbení.  Vezměte 
si tato zaslíbení s sebou, když se budete modlit v soukromí nebo i na veřejnosti.  
 
Půst 
Chtěli bychom vás povzbudit, abyste udělali půst jako Daniel během těchto deseti dnů. Začít rok s postem a modlitbou je 
úžasný způsob, jak zasvětit naše životy Bohu v následujícím roce. Ellen Whiteová nám říká: „Nyní a až do konce času by 
měl Boží lid vážně a bděle důvěřovat v Boží moudrost a ne ve svou moudrost. Měli by si určit dny k půstu a k modlitbě. 
Úplné zdržení se jídla není nutné, ale měli by jíst střídmě jednoduchá jídla.“ (Counsels on Diet and Foods, pp. 188, 189). 
 
Víme o Danielovi, který jedl ovoce a zeleninu po 10 dní. I vás chceme stejným způsobem povzbudit, abyste si v těchto 
dnech vybrali jednoduchou stravu - která vynechá cukr, průmyslově zpracované potraviny a slazené nápoje, což by nám 



mohlo obecně prospět. Zaprvé, konzumace jednoduchých jídel znamená především úsporu času, který pak můžeme 
strávit s Pánem. Zadruhé, čím je naše strava prostší, tím snazší je pro žaludek její trávení a tím budeme mít jasnější mysl. 
Všichni víme, že cukr zatemňuje náš čelní lalok, centrum našeho uvažování. Pokud chceme jasnější mysl k slyšení 
Božího hlasu a pokud chceme být přitahováni blíže k Bohu, potřebujeme se ujistit, že nám v tom naše strava nebude 
bránit. 
 
Bylo nám řečeno: „Hlídejte si pozorně čas na modlitbu, studium Bible a na zkoumání svého nitra“ (Gospel Workers, p. 
100). Půst nám navíc k jasné mysli může pomoci také nahlédnout do našeho srdce.  
 
Půst není pouze o zřeknutí se jídla. Chceme vás povzbudit, abyste se postili také od sledování televize, Facebooku či 
Youtube nebo od hraní počítačových her, což vše nám může vzít hodně času. Dejte stranou vše, co jde, abyste měli dost 
času, který strávíte s Pánem.   
 
Půst není pouze o tom vyhnout se všemu, co nám brání přiblížit se Bohu na modlitbě či při studiu Písma. Bylo nám 
řečeno, že „duch pravého půstu a modlitby je duch, který poddává mysl, srdce a vůli Bohu“ (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 4, p. 1148). 
 
Půst není způsob, jak získat rychle od Boha zázrak. Půst je o tom, pokořit své já tak, aby Bůh mohl pracovat v nás a skrze 
nás. „U určitých věcí je půst a modlitba vhodný a doporučeníhodný. V Božích rukou jsou tyto dvě věci prostředkem, jak 
očistit naše srdce a podpořit vnímavost naší mysli. Získáváme odpovědi na naše modlitby, protože pokořujeme svá 
srdce před Bohem“ (Medical Ministry, p. 283). 
 
Pojďme se pokořit před Bohem a hledejme jej celým svým srdcem, celou svou myslí i celou svou silou. Přibližme se 
k Bohu skrze modlitbu a půst a Bůh se přiblíží k nám  
 
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). 
 
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 vás Bůh 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. 
 
 



 
 
Modlitební téma:      Zůstávat v Kristu – plnost života 
 
Biblický text:                     Efezským 3,16-19 
 
 
První den:                    Naše největší potřeba 

Druhý den:                  Náš největší dar Bohu 

Třetí den:                    Kristus v nás 

Čtvrtý den:                 Zůstávat v Kristu 

Pátý den:                    Slavně vítězíme 

Šestý den:                   Radost z poslušnosti 

Sedmý den:                    Život, který je požehnáním pro druhé 

Osmý den:                    Kristus zrcadlící se v rodině 

Devátý den:                  Kristus zrcadlící se v církvi 

Desátý den:                  Kristus zrcadlící se do našeho okolí 
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První den: Naše největší potřeba: Duch svatý 

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

 
Navrhovaná podoba modlitebního setkání 

Chvály (přibližně 10 minut) 
• Začněte modlitební setkání chválami za to, jaký Bůh je, za jeho lásku, moudrost a svatost atd.  
• Chvalte Boha, že nás učí, jak v něm zůstávat. 
• Chvalte Boha, že je ochotný dát nám ten největší dar – Ducha svatého.  

Vyznání hříchu a prosba o vítězství nad ním (přibližně 5 minut) 
• Proste Boha, aby vám ukázal, jaké hříchy ve vašem srdci máte vyznat. Proste o vítězství nad těmito 

hříchy.  
• Proste Boha o odpuštění toho, že nedoceňujete dar Ducha svatého, jak byste měli a proste, aby vám Bůh 

dal hlad a žízeň po Duchu svatém.  
• Děkujte Bohu, že vám odpouští podle 1. Janovy 1,9. 

Prosby a přímluvy (přibližně 35 minut) 
• Proste Boha, aby vám více zjevil svůj charakter, abyste ho mohli poznávat.  
• Proste Boha, aby vám dal ochotu být naplněni Duchem svatým.  
• Modlete se, aby vaše rodiny a přátelé pocítili potřebu Ducha svatého.   
• Je něco, co brání Duchu svatému, aby vstoupil do vašeho srdce? Řekněte Bohu o těchto věcech.  
• Modlete se za vedení církve (za kazatele, sdružení, unii, divizi i za vedení Generální konference), aby 

viděli potřebu Ducha svatého ve svých životech.  
• Modlete se za jednotu církve v pravdě a Duchu.  
• Modlete se za pokračování a rostoucí zaměření se na „Oživení a reformaci” členů, sdružení, unií, 

institucí, divizí a Generální konference. Věnujte pozornost osobnímu rozměru „Oživení a reformace” u 
sebe, u své rodiny, ve svém sboru a ve své komunitě. Modlete se, aby se lidé zapojili do iniciativy 
„Sjednoceni na modlitbě” tím, že budou prosit o vylití pozdního deště Ducha svatého a modlit se o 
naplnění textů Joel 2, Ozeáš 6, Skutky 2.  

• Modlete se za každého člena, aby cítil osobní zodpovědnost za získávání ztracených pro Krista a 
uvědomil si, že nebe posílá každého, aby následoval Krista v jeho stopách a sdílel svou osobní víru pod 
Božím vedením.  

• Modlete se za zvýšený důraz na osobní a celosborové každodenní čtení Bible za pomocí iniciativy 
„Věřte Božím prorokům”, která klade důraz na čtení a studium Bible a ducha prorockého. 

• Misie ve městech – modlete se za Západo-středoafrickou divizi a za města, která chceme získat pro 
Krista: Lagos, Douala, Calabar, Accra, Abuja, Lome. Modlete se za také za Jihoasijskou divizi a za města v 
Indii, která chceme získat pro Krista: Bombaj, Kochi, Bidar, Nové Dillí, Coimbatore, Surat, Imphal, 
Vijayawada. Modlete se, aby Boží slovo přineslo své ovoce.  

• Modlete se za sedm (nebo více) lidí na svém seznamu, aby uviděli své potřeby a otevřeli svá srdce 
Duchu svatému.  

• Modlete se za osobní potřeby, které máte.  
Díkůvzdání (přibližně 10 minut) 

• Děkujte Bohu za dar Ducha svatého! 
• Děkujte Bohu za způsob, jakým Duch svatý pracuje ve vašem srdci.  
• Děkujte Bohu za to, jaký má plán na záchranu duší pro své království i v těchto dnech. 

Navrhované písně: 
“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316); “I Need Thee Every Hour” (SDA Hymnal #483); “Seek Ye 
First”; “Draw Me Nearer” (SDA Hymnal #306); “Hover O’er Me, Holy Spirit” (SDA Hymnal #260); “Sweet, Sweet 
Spirit” (SDA Hymnal #262); “Baptize Us Anew” (SDA Hymnal #258). 
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Naše největší potřeba: Ducha svatý 
„A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi 
vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o 
vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá 
Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!” Lukáš 11,9-13  

 
To, co potřebujeme, je moc Ducha svatého. U vás a u Božího stádce existuje samolibý pocit, který je 

nutné narušit. Boží Duch má moc přesvědčovat. Když tato moc bude vdechnuta do církve, nastane rozhodující 
změna v její duchovní efektivitě. Pán Bůh je připraven dávat, ale mnozí si neuvědomují nutnost přijímat. Jsou 
slabí, když mají být silní, jsou bezmocní, když mají být mocní skrze přijetí moci Ducha svatého. Jejich světlo 
skomírá. Vzbuďte se ze svého samolibého, samospravedlivého stavu. (Testimonies to Southern Africa, p. 69) 

Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. 
Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. (Jan 16,7-8) 

Potřebujeme zjemňující, podmaňující a očisťující vliv Ducha svatého, aby tvaroval naše povahy a 
podřídil každou naši myšlenku Kristu. Je to Duch svatý, který nám umožňuje zvítězit a kdo nás vede k Ježíšovým 
nohám, jako to udělala Marie a učila se jeho tichosti a pokoře. Potřebujeme být očišťováni Duchem svatým 
každou hodinu našeho života, jinak budeme lapeni do pasti nepřítele a naše duše budou ohroženy. (God’s 
Amazing Grace, p. 203) 

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze 
sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co 
přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 
Jan 16,13-15 

Oživení pravé zbožnosti mezi námi je největší a nejnaléhavější z našich potřeb. V prvé řadě bychom 
měli o tuto věc usilovat. Musíme vyvinout vážně míněné úsilí, abychom získali Boží požehnání, ne protože nám 
ho Bůh nechce dát, ale protože nejsme připraveni na to, abychom ho přijali. Náš Nebeský otec je mnohem 
ochotnější dát Ducha svatého těm, kdo o něj prosí, než jsou pozemští rodiče ochotni dávat dobré dary svým 
dětem. Ale je to naše dílo, vyznání, pokoření se, pokání a upřímná modlitba, co naplňuje podmínky, za kterých 
Bůh zaručil, že poskytne své požehnání. Oživení je třeba očekávat pouze jako odpověď na modlitby. Zatímco 
lidé žijí bez Božího Ducha, nemohou ocenit kázání Božího slova; ale když se moc Ducha dotkne jejich srdcí, pak 
poučení, která dostali, nezůstanou bez pozitivního dopadu. Když se necháme vést naučeními Božího slova a 
projevy Ducha svatého v rozumné poslušnosti a budeme konat se zdravou rozvahou, ti, kteří navštíví naše 
shromáždění, získají cennou zkušenost, a když se vrátí domů, budou připraveni uplatnit zdravý vliv. (Selected 
Messages, book 1, p. 121) 

Sestoupení Ducha svatého na církev se očekává v budoucnu; ale církev má tu přednost mít Ducha 
svatého už nyní. Usilujte o něj, modlete se za něj, očekávejte jej s vírou. Nutně jej potřebujeme a nebe jen čeká na 
to, aby nám ho mohlo dát. (The Review and Herald, Mar. 19, 1895) 

Kristus přislíbil své církvi dar Ducha svatého. Toto zaslíbení platilo pro první učedníky, stejně jako platí 
pro nás. Má však podmínku. Mnoho lidí slibu věří, činí si na něj nárok, mluví o Kristu a Duchu svatém, ale marně. 
Nepoddávají se Božímu vlivu a nenechávají se vést Boží mocí. Duch svatý zde není pro to, abychom jej využívali. 
On má používat nás. Prostřednictvím Ducha Bůh působí na svůj lid, aby chtěli a činili, co se mu líbí (Fp 2,13). 
Mnozí lidé se mu však nechtějí podřídit. Chtějí být sami svými pány. Proto nedostávají Boží dar. Bůh dává svého 
Ducha těm, kdo na něho pokorně čekají, nechávají se jím vést a spoléhají na jeho milost. Boží moc očekává, že po 
ní budou lidé toužit a že ji přijmou. Budeme-li s vírou prosit o zaslíbené požehnání, dostaneme spolu s ním i 
všechna ostatní. (The Desire of Ages, p. 672) 
  
Otázky pro osobní zamyšlení 
1. Slovo prosit (aiteo) použité na konci 13. verše v Lukáši 11 je ve formě opakovaného prošení. Proč si myslíte, 
že Bůh použil tuto formu slova? 
2. Brání vám něco v tom, abyste Boha prosili každý den, aby Duch svatý vstoupil do vašeho srdce a do vašeho 
života? Chcete Bohu tyto věci odevzdat už dnes?  
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Druhý den: Náš největší dar Bohu: Náš život 

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je 
vaše pravá bohoslužba.” Římanům 12,1 

 
Navrhovaná podoba modlitebního setkání 

Chvály (přibližně 10 minut) 
• Začněte své modlitby chválením Boha za to, jaký je: věrný, vševědoucí, spravedlivý atd. 
• Chvalte Boha to, že čekal tak dlouho, než se mu odevzdáte z celého srdce.  
• Děkujte Bohu, že nechce jen něco z vás, ale že chce vás se všemi talenty i nedostatky.  
• Chvalte Boha za způsob, jakým vás učí, abyste v něm zůstávali.  

Vyznání hříchu a prosba o vítězství nad ním (přibližně 5 minut) 
• Proste Boha, aby vám ukázal, které své hříchy máte otevřeně vyznat a které máte vyznat soukromě. 

Dožadujte se vítězství nad těmito hříchy. 
• Proste Boha za odpuštění, pokud mu nepoddáváte svá srdce každý den.   
• Proste Boha za odpuštění za dobu, kdy jste používali svůj čas, peníze, talent jen pro sebe a ne pro Boha a 

k jeho slávě. 
• Děkujte Bohu, že vám odpouští podle textu 1. Janovy 1,9. 

Prosby a přímluvy (přibližně 35 minut) 
• Proste Boha, aby vám vzal cokoliv, co vám brání podřídit Bohu svůj čas, peníze, sílu, schopnosti, obavy, 

naděje a svou vůli. Řekněte mu, že chcete plně náležet Kristu.  
• Proste Boha, aby vám pomohl modlit se jako Ježíš: „Ne má, nýbrž tvá vůle se staň” (Lukáš 22,42).  
• Brání vám něco, abyste se Bohu odevzdali plně a z celého srdce? Řekněte mu o těchto věcech. Poproste 

ho, aby vám dal chtění tyto věci Bohu odevzdat. 
• Modlete se za členy své rodiny a za přátele, kteří se dosud neodevzdali (plně) Kristu. Proste Boha, aby 

jim dal ochotu podřídit se cele jemu.  
• Modlete se za kazatele, za vedení církve na nejrůznějších organizačních úrovních, aby i oni odevzdali 

Bohu celý svůj život.  
• Modlete se za mladé lidi ve sborech, aby našli radost v tom, když podřídí svůj život Kristu a budou jej 

následovat. Modlete se za tyto mladé lidi ve vašem sboru jmenovitě.  
• Modlete se, aby se všichni vedoucí v církvi po celém světě pevně a věrně drželi duchovní a misijní 

perspektivy. Naléhavě se modlete, aby Pán chránil kazatele a členy církve před ztrátou prorocké 
identity – abychom si uvědomovali, že jsme Církví adventistů sedmého dne, Boží církví ostatků na konci 
času.  

• Misie ve městech – modlete se za Trans-evropskou divizi a za města, která chce získat pro Krista: 
Londýn, Záhřeb, Dublin, Kodaň, Helsinky, Tallin, Budapešť, Bergen, Randstad, Varšava, Bělehrad, 
Gothenburg. Modlete se, aby jejich obyvatelé měli hlad po Božím slovu.  

• Modlete se za sedm (nebo více) lidí na svém seznamu, aby uviděli své potřeby a otevřeli svá srdce 
Duchu svatému.  

• Modlete se za osobní potřeby, které máte.  
Díkůvzdání (přibližně 10 minut) 

• Děkujte Bohu, že odpoví podle své vůle a v čas, který uzná za vhodný.  
• Děkujte Bohu, že je ochoten přijmout a očistit vaše hříšná srdce a změnit je ve svatá srdce.  
• Děkujte Bohu, že byl Ježíš ochoten žít a zemřít, ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, kdo jej poslal.  
• Děkujte Bohu, že se sám zjevuje zvláštními způsoby ve vašem životě během těchto dnů modliteb.  

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); “Near, Still Nearer” (SDA Hymnal #301); “Wholly Thine” (SDA Hymnal, #308). 
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Náš největší dar pro Boha: Náš život 
„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je 

vaše pravá bohoslužba.” Římanům 12,1 
 

Kristus učil své učedníky, že míra božské pozornosti k jakémukoli předmětu je přiměřená stupni, který 
mu byl přisouzen při stvoření. Pozornost svých učedníků soustředil na nebeské ptactvo. Jak Ježíš řekl, ani 
vrabec nespadne na zem, aniž by si toho nebeský Otec nevšimnul. A pokud Bůh bere na zřetel i malého vrabce, 
jistě v jeho očích budou cenné i duše, za které Kristus zemřel. Hodnota člověka podle Božího úsudku je zjevena 
na kříži Kalvárie. „Bůh tak miloval tento svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, 
nezemřel, ale měl život věčný.” A nebude snad Bůh soudit ty, kteří způsobují bolest a zklamání těm, za které 
Kristus položil svůj život? Je třeba si tedy dát pozor na slova i činy, kdy způsobujeme nějakému Božímu dítěti 
trápení či zármutek. (The Signs of the Times, Nov. 17, 1898) 

Kristus přinesl úplnou oběť v náš prospěch, když vydal sám sebe jako oběť za hřích; a žádá nás, 
abychom totéž udělali pro něj. Žádá, abychom to udělali z celého srdce; nepřijme nic jiného než bezvýhradnou 
lásku. „Bůh je Duch a ti, kteří jej uctívají, mají tak činit v duchu a pravdě.” (The Signs of the Times, Feb. 1, 1899) 

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 
Korintským 6,19-20 

Ať už se Pánu odevzdáme, nebo ne, jsme tak jako tak jeho. Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno 
výkupné. Jsme Božím stvořením a jsme jeho, jelikož nás vykoupil. Proto nemáme právo si myslet, že si můžeme 
dělat, co se nám zlíbí. Vše, s čím zacházíme, patří Pánu. Sami o sobě nemáme právo na nic, dokonce ani na svou 
existenci. Všechny naše peníze, čas a talenty patří Bohu a on nám je propůjčil, abychom mohli konat jeho dílo, ke 
kterému nás povolal. Dal nám úkol: „Hospodařte s nimi, dokud se nevrátím.“ Lukáš 19,13 (Our High Calling, p. 
42) 

To, co nejvíc potřebujeme, je Kristova láska v našem srdci. Naše já musí být ukřižováno. Když se já 
podvolí Kristu, vytryskne spontánně pravá láska. Není to jen nějaká emoce nebo náhlý impuls, ale je to 
rozhodnutí posvěcené vůle. Nezakládá se jen na pocitu, ale v proměně celého srdce, duše a povahy, která umírá 
svému já a ožívá pro Boha. Náš Pán a Spasitel nás žádá, abychom se mu vydali. Podřízení svého já Bohu, je jeho 
požadavkem, který nám dává, aby nás mohl použít, jak sám uzná za vhodné. Dokud nedojdeme do tohoto bodu 
podřízení se, nemůžeme pracovat radostně, užitečně ani úspěšně. (Letter 97, 1898) 

Vidím dnes před sebou ty, o kterých vím, že by je Bůh mohl použít, pokud se na něj spolehnou. ... Je to 
pocta následovat svého Spasitele. To, že budeme připraveni setkat se s Kristem, až přijde, bude způsobeno 
poslušností jeho příkazů, které nám dal. Pokud budete prosit Boha, aby vám pomohl v životě překonat to, co je 
nekřesťanské ve vaší povaze, připraví vás na vstup do nebe, kam hřích vejít nemůže. Ti, kteří denně svěřují svůj 
život Ježíši a kteří jej následují, aby ho poznávali, ti se stanou v boji vítězi. Pán Ježíš bude vašim pomocníkem, 
vaší podporou, vaší silou, pokud Ježíše přijmete a budete jej poslouchat.  (The Youth’s Instructor, June 9, 1914) 

V podobenství není perla představena jako dar. Obchodník ji koupil za cenu všeho, co vlastnil. Mnozí 
zpochybňují význam tohoto činu, jelikož Kristus je v Písmu představen jako dar. On je darem, ale pouze pro ty, 
kteří bezvýhradně Kristu vydají sami sebe, svou duši, své tělo a svého ducha. Musíme se odevzdat Kristu, žit 
život ochotné poslušnosti ke všem jeho požadavkům. Vše, co jsme, všechny talenty a schopnosti, které máme, 
patří Pánu a mají být zasvěceny jeho službě. Když se takto cele odevzdáme Kristu, on nám dává sebe i se všemi 
nebeskými poklady. Získáme tak perlu velkého hodnoty. (Maranatha, p. 72)  

 
Otázky k osobnímu zamyšlení 
1. Jste v Božích očích tak vzácní, že dal vše za to, abyste byli jeho. Jak to na vás působí?  
2. Uvažujte o tom, co za vás Ježíš dal, aby nebe patřilo i vám. Stojí to za to, abychom se mu každý den odevzdali? 
Není to ta nejrozumnější věc, kterou můžeme udělat?   
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Třetí den: Kristus v nás 

„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne 
zamiloval a vydal sebe samého za mne.” Galatským 2,20 

 
Navrhovaná podoba modlitebního setkání 

Chvály (přibližně 10 minut) 
• Začněte modlitební setkání chválou Boha za to, jaký je (za jeho povahu). Chvalte ho za to, že se nikdy 

nemění, za jeho milost, za jeho věrnost atd.  
• Chvalte Boha, že nikde není lépe než uprostřed jeho lásky v plné podřízenosti jemu.  
• Chvalte Boha, že vás povolává k tomu, abyste v něm zůstávali.  

Vyznání hříchu a prosba o vítězství nad ním (přibližně 5 minut) 
• Proste Boha, aby vám ukázal, jaké hříchy ve vašem srdci máte vyznat. Proste o vítězství nad těmito 

hříchy.  
• Proste Boha o odpuštění toho, že mu nedovolujete každý den žít ve vašem srdci. Proste, aby ve vašem 

srdci Ježíš každý den přebýval.  
• Děkujte Bohu, že vám odpouští podle 1. Janovy 1,9. 

Prosby a přímluvy (přibližně 35 minut) 
• Vidí lidé kolem vás, že ve vás žije Kristus? Proste Boha, aby vstoupil do vašeho života a prozářil ho tak, 

aby ho ostatní mohli vidět skrze vás.  
• Modlete se za rodinu a přátele, kteří nezůstávají v Kristu. Modlete se, aby se v jejich životech začalo 

projevovat ovoce Ducha.  
• Modlete se, aby vám Bůh dal víru přijmout Kristovu spravedlnost za vlastní.  
• Vidíte ve svém životě stopy sobectví? Podřiďte je Bohu a proste jej, aby vám daroval nesobeckost.  
• Modlete se za pokorné a tiché srdce, aby ve vás mohl Kristus přebývat.  
• Modlete se za vedoucí církve a členy, aby zažívali pocit naléhavosti a uvědomovali si, že žijeme v době 

konce a že Ježíš přijde brzy, jak to naznačuje Zjevení 22.  
• Modlete se, abychom více svého času věnovali věčným hodnotám při studiu Bible a modlitbě, když 

dovolíme Bohu, aby pevně vedl svůj lid podle své a ne podle naší vůle. To nám pomůže, abychom zůstali 
v Boží blízkosti a dovolili moci Ducha svatého, aby zvrátil sklon k zesvětštění, který ohrožuje Boží církev 
a naše každodenní životy.  

• Modlete se za upřímnou vděčnost a za plné přijetí spisů ducha prorockého, které je možné uplatnit i 
dnes. Modlete se za vedoucí církve a za členy, aby pravidelně tyto spisy četli.  

• Misie ve městech – modlete se za Jihoasijskou pacifickou divizi a za města, na která se soustředí ve 
svém úsilí: Metro Manila, Dháka, Cebu, Makassar, Yangon, Urdaneta, Karáčí, Kota Kinabalo, Vavao, 
Medan. Modlete se za pracovníky, aby byli naplněni a zmocněni Duchem svatým.  

• Modlete se za sedm (nebo více) lidí na svém seznamu, aby uviděli své potřeby a otevřeli svá srdce 
Duchu svatému.  

• Modlete se za osobní potřeby, které máte.   
Díkůvzdání (přibližně 10 minut) 
• Děkujte Bohu, že „vnitřně se den ze dne obnovujeme” (2. Korintským 4,16). 
• Děkujte Bohu, že je ochoten přijít a žít ve vašem srdci.  
• Děkujte Bohu, že poslal anděly, aby odpověděl na vaše modlitby, které jste se modlili během těchto 

deseti dnů.  
 
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); “Draw Me Nearer” (SDA Hymnal #306); “I Surrender All” (SDA Hymnal #309); “Leaning 
on the Everlasting Arms” (SDA Hymnal #462); “Fill My Cup, Lord” (SDA Hymnal #493). 
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Kristus v nás 
„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne 

zamiloval a vydal sebe samého za mne.” Galatským 2,20 
 

Proč jsme tak nechápaví? Proč se nedržíme Ježíše a nečerpáme od něj vírou sílu a dokonalost jeho 
charakteru, jako čerpají výhonky mízu z vinné révy. Máme se dívat na Ježíše, a když nás pokušení bude 
obkličovat, postupujte krok za krokem v překonávání. Zůstáváním v Kristu se stáváme jedno s Kristem. Pak 
jsme v bezpečí, naprosto v bezpečí vůči všem satanovým útokům. Kristus žijící v duši se pak zjevuje v 
charakteru. Člověk je bez Krista ničím. Ale pokud v nás Kristus žije, máme konat dílo Božích skutků. Máme 
reprezentovat Krista našim životem, máme hovořit o Kristu, protože o něm přemýšlíme. Máme růst v Kristu, 
abychom dosáhli plné míry dospělosti, jak muž, tak i žena v duchovním chápání. (Signs of the Times, Oct. 10, 
1892) 

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 15,5) 

Když pociťujeme potřeby svého srdce, když toužíme po občerstvujícím vlivu Ducha svatého, Kristus se 
k nám sklání. Naše já je křižováno. Kristus žije v nás a moc Ducha podporuje naše úsilí; tak je duše očišťována a 
povznášena. Osvěcuje nás světlo z nebeské svatyně a my jsme uschopněni šířit vliv, který je vůní života k životu. 
Jednotou v Kristu a živou vírou máme přednost radovat se z účinnosti jeho prostřednické služby. Jsme 
ukřižováni s Kristem, pohřbeni s Kristem, vzkříšeni s Kristem, abychom žili obnoveným životem. (Signs of the 
Times, Oct. 11, 1899) 

Člověk potřebuje sílu, která není z něj a která jej přesahuje, aby se v něm obnovila Boží podoba a aby 
mohl konat Boží dílo; ale tento předpoklad nečiní z lidského prvku něco nepodstatného. Lidství vzdává hold 
božské moci, Kristus přebývá v srdci vírou; a díky spolupráci s božskou mocí, se síla člověka stává užitečnou ve 
prospěch dobra. (Colporteur Ministry, p. 104) 

Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.  Kdo by se však napil vody, 
kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k 
životu věčnému." (Jan 4,13-14) 

Ježíš neřekl, že člověku stačí jen jeden doušek vody života. Ten, kdo pozná Ježíšovu lásku, bude po ní 
toužit stále a nebude už hledat nic jiného. Bohatství, světské pocty a radovánky ho už nebudou zajímat. Z jeho 
srdce se bude stále ozývat: „Jen tebe víc!” Pán člověku ukáže, co potřebuje nejvíc, a rád ukojí jeho hlad a žízeň. 
Uspokojení těchto potřeb není totiž v lidské moci. Studny se vyprázdní, jezera vyschnou, náš Vykupitel však 
zůstává trvalým a nevyčerpatelným zdrojem. Můžeme k němu chodit a pít stále znovu a znovu, jeho voda je 
stále čerstvá. Člověk, ve kterém přebývá Kristus, má v sobě zdroj požehnání – „pramen, vyvěrající k životu 
věčnému”. Může z něho čerpat sílu a milost, jež uspokojí všechny jeho potřeby. (The Desire of Ages, p. 187) 

Tak dlouho, jak budeme na tomto světě, se budeme potkávat s nepřátelským vlivem. Budou nás 
provokovat, aby vyzkoušeli naši povahu; a křesťanské dobré způsoby a správný duch se projeví právě při 
setkání s těmito provokacemi. Pokud v nás Kristus přebývá, máme být pokorní, laskaví, ovládající se, radostní 
uprostřed neklidu a podrážděnosti. Den za dnem a rok za rokem bychom měli přemáhat své já a dorůstat 
vznešenému hrdinství. To je úkol, který nám byl stanoven; ale není možné jej vykonat bez Ježíšovy pomoci, bez 
rezolutního rozhodnutí, bez neochvějného zacílení, bez trvalé pozornosti a neutuchajícího modlitebního úsilí. 
Každý z nás musí vybojovat svou osobní bitvu. Ani Bůh nemůže zušlechtit náš charakter nebo učinit náš život 
užitečným, pokud s ním nebudeme spolupracovat. Ti, kteří odmítnou zápasit, ztratí sílu a radost z vítězství. 
(Gospel Workers, p. 477) 

Je předností pro každou duši věřit Pánu Ježíši Kristu. Ale čistý duchovní život přichází pouze tehdy, 
když se duše podřídí Boží vůli skrze Krista našeho Smírce a Spasitele. Je naší předností, abychom v sobě nechali 
působit Ducha svatého. Projevem víry jsme vtahováni do společnosti s Ježíšem Kristem, neboť Kristus přebývá 
v srdcích všech těch, kdo mají pokorného a tichého ducha. Jim patří víra, která se projevuje láskou a očišťuje 
duši, jejich je víra, která vnáší mír do srdcí a vede je po cestě sebezapření a sebeobětování. (This Day with God, p. 
359) 
 
Otázky k osobnímu zamyšlení 
1. Ježíš s vámi nechce mít vztah na dálku, ale chce vám být tak blízko, jak to jen bude možné. Chce přebývat ve 
vašich srdcích. Jak to vnímáte? Jak můžete pozvat Krista do svého srdce?  
2. Přemýšlejte na modlitbě, co může Kristu bránit, aby ve vás zůstával.   
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Čtvrtý den: Zůstávat 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.” Jan 15,4-5 

 
Navrhovaná podoba modlitebního setkání 

Chvály (přibližně 10 minut) 
• Začněte modlitební setkání chválením Boha za to, jaký je. Například za to, že je divuplný rádce (Izajáš 9,5). 
• Chvalte Boha za to, že vše, co musíte udělat, abyste získali vítězství nad hříchem, je zůstávat v Kristu.  
• Chvalte Boha za způsoby, kterými vás učí v něm zůstávat.  

Vyznání hříchu a prosba o vítězství nad ním (přibližně 5 minut) 
• Proste Boha, aby vám ukázal, jaké hříchy ve vašem srdci máte vyznat. Proste o vítězství nad těmito hříchy.  
• Proste Boha o odpuštění za to, že se snažíte vítězit ve vlastní síle.   
• Děkujte Bohu, že vám odpouští podle 1. Janovy 1,9. 

Prosby a přímluvy (přibližně 35 minut) 
• Modlete se za to, aby vám Bůh pomohl lépe chápat potřebu zůstávat v něm a dal vám k tomu také touhu. 

Modlete se také za to, aby v Kristu zůstávaly i vaše rodiny a přátelé. A modlete se, aby vás Bůh naučil, jak v 
něm zůstávat (Jan 15,4).  

• Modlete se za to, aby vedoucí církve (místní kazatelé, vedení sdružení, unie, divize i Generální konference) 
byli naplněni Duchem svatým a zůstávali v Kristu.   

• Modlete se za větší podporu a zájem všech členů církve i vedoucích o udržení adventistického vzdělávání s 
adventistickým obsahem i důrazy. To je nezbytné ke vzdělávání budoucí generace a pro misijní vizi.  

• Modlete se za zvýšený zájem o studium knih Daniel a Zjevení.   
• Modlete se, aby lidé pochopili a hlásali učení o službě ve svatyni jako nádherné vysvětlení procesu 

záchrany.   
• Misie ve městech – modlete se za Jihoafrickou–indicko oceánskou divizi a za města, která se pokouší získat 

pro Krista: Luanda, Antananarivo, Lilongwe, Maputo, Saurimo, Bloemfontein, Lubango, Kitwe, Harare. 
Modlete se, aby lidé pochopili, že potřebují Krista a začali k němu volat.  

• Modlete se za jasné zaměření se na Krista a jeho dílo během jeho pozemského života, během jeho smrti na 
kříži i jeho zmrtvýchvstání i během jeho současné službě v nejsvětější svatyni v nebi a při jeho brzkém 
druhém příchodu.   

• Modlete se, abychom věnovali více času věčným hodnotám jako je studium Bible a modlitba a dovolili 
Bohu vést lidi podle své vůle a ne podle té naší. To nám pomůže držet se Boha a dovolit moci Ducha 
svatého odvrátit nás od světskosti, která ohrožuje Boží církev a náš každodenní život.  

• Modlete se za sedm (nebo více) lidí na svém seznamu, aby uviděli své potřeby a otevřeli svá srdce Duchu 
svatému.  

• Modlete se za osobní potřeby, které máte.  
Díkůvzdání (přibližně 10 minut) 

• Děkujte Bohu, za různé způsoby, kterými nám Ježíš ukazuje příklad, jak zůstávat v Bohu.   
• Děkujte Bohu dopředu za to, jak bude konat a odpovídat na vaše modlitby.  
• Děkujte Bohu, že nás naučí, jak v něm zůstávat.  
• Děkujte mu, že poslal Ducha svatého, aby konal u všech proseb, za které jste se modlili.  

 
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); “Take the World, but Give Me Jesus” (SDA Hymnal #329); “Not I, but Christ” (SDA Hymnal #570). 
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Zůstávat 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.” Jan 15,4- 5 

 
Ti, kteří vedou úspěšný křesťanský život, budou považovat všechny věci za ztrátu v porovnání 

s dokonalým poznáním Krista. Jen ti, kteří zůstávají v Kristu, poznají, jak vypadá skutečný život.  Uvědomují si 
hodnotu pravého náboženství. Přinesli své talenty - vliv, prostředky a schopnosti k oltáři posvěcení, aby poznali a 
činili vůli toho, který zemřel, aby je vykoupil. (Our High Calling, p. 8) 

To, co je potřeba, není jen náhodný kontakt s Kristem, ale je třeba v něm zůstávat. Povolal vás, abyste v 
něm zůstávali. Nenabízí vám krátkodobé požehnání, které člověk občas prožívá při skutečně upřímném hledání 
Pána a které pomine, když se zapojíte do každodenních všedních starostí. Vaše přebývání v Kristu udělá z každé 
povinnosti něco krásného, protože Kristus na sebe bere veškerou tíhu jakéhokoli břemene. Připravil a připravuje 
vás, abyste zůstávali v něm. To znamená, že byste si měli být vědomi toho, že zůstáváte v Kristu, že jste trvale s ním 
a že vaše mysl je povzbuzována a posilována. (In Heavenly Places, p. 55) 

Nestůjme vně Krista, jak to dělá mnoho křesťanů podle jména. „Zůstávat ve mně a já ve vás” je možné a 
toto pozvání bychom nedostali, pokud by to nebylo uskutečnitelné. Ježíš, náš Spasitel nás trvale k sobě táhne svým 
Duchem svatým a pracuje na naší mysli, abychom zůstávali v Kristu. ...Požehnání, která rozdává, jsou všechna 
spojena s vaším osobním jednáním. Má být Kristus odmítnut? Říká: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 
6,37). Jiné skupině lidí říká: „Ale vy nechcete ke mně přijít, abyste měli život“ (Jan 5,40) (In Heavenly Places, p. 55)    
Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11,28) 

Pochopili jste a pochopil jsem plně toto milostivé povolání: „Pojďte ke mně”? Ježíš říká: „Zůstaňte ve mně, 
ne „Zůstaňte se mnou. Pochopte, že vás volám. Pojďte ke mně, abyste se mnou zůstali.” Chce ochotně věnovat 
všechna požehnání spojená s ním těm, kteří k němu přijdou, aby s ním zůstávali. Má něco lepšího, než jen krátkou 
blaženost, kterou cítíte, když hledáte Pána vážně na modlitbě. Popovídat si s Kristem je však pouze kapkou vody ve 
vědru. Máte přednost zůstávat v něm namísto krátkodobé výhody, která pomine s přicházejícími všedními 
starostmi. ... Odvrací tě úzkost, zmatky a starosti od Krista? Jsme na Bohu méně závislí, když jsme v dílně, na poli 
nebo na trhu? Pán Ježíš s vámi chce zůstávat a vy s ním kdekoli jste.  (In Heavenly Places, p. 55) 

Všichni, kdo přijali Krista vírou, se stanou jedno s ním. Větve nejsou připoutány k révě; nejsou připevněny 
nějakým mechanickým procesem nebo umělým upevněním. Jsou sjednoceny s révou tak, že jsou její součástí. Jsou 
vyživovány kořeny révy. Stejně tak i ti, kteří přijímají Krista vírou, se stávají jedno s Kristem v zásadách i skutcích. 
Jsou s ním sjednoceni a život, který žijí je život Božího Syna. Čerpají svůj život od toho, který je životem. (In 
Heavenly Places, p. 56)   

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! (2. Korintským 5,17) 
Křest se dá opakovat stále znovu, ale sám o sobě nemá moc změnit lidské srdce. Srdce se musí sjednotit s 

Kristovým srdcem, musí být ponořené do jeho vůle, mysl se musí sjednotit s jeho myslí, myšlenky musí být 
podřízeny Kristu. ... Obnovený  člověk má živé spojení s Kristem. Jako větev čerpá výživu od kmene a díky tomu 
nese hojné ovoce, stejně tak pravý věřící spojený s Kristem zjevuje ve svém životě ovoce Ducha. Větev se stala 
jedno s kmenem; ani bouře ji nemůže odtrhnout; mráz nemůže zničit její charakter. Nic ji nemůže oddělit od 
kmene vinné révy. Je to živá větev a nese plody vinné révy. Tak je tomu i s věřícím člověkem. Svými dobrými 
skutky a dobrým konáním zjevuje Kristův charakter (In Heavenly Places, p. 56) 

Kristus poskytuje prostředky, díky nimž může být celý náš život v neporušené jednotě s Ježíšem; ale pocit 
Kristovy trvalé přítomnosti může přijít jen skrze živou víru. (In Heavenly Places, p. 56) 
 
Otázky k osobnímu zamyšlení 
1. Je něco (starosti, zajištění obživy, stres, bohatství), co ti brání zůstávat v Kristu?  
2. Jak je to s vaší zodpovědností ujišťovat se, zda zůstáváte v Kristu?  
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Pátý den: Slavně vítězíme 

„Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.” Římanům 8,37 
 

Navrhovaná podoba modlitebního setkání 
Chvály (přibližně 10 minut) 

• Začněte toto modlitební setkání chválením Boha za to, jaký je (jaký má charakter). Chvalte jej za jeho 
věrnost a za to, že je nám útočištěm. 

• Chvalte Boha, že vše, co musíme udělat, pokud chceme zvítězit nad hříchem, spočívá v tom, abychom 
zůstávali v Kristu.  

• Chvalte Boha, že Ježíš získal vítězství nad hříchem na kříži.  
Vyznání hříchu a prosba o vítězství nad ním (přibližně 5 minut) 

• Proste Boha, aby vám ukázal hříchy, které máte vyznat otevřeně a ty, které máte vyznat soukromě. 
Proste o vítězství nad těmito hříchy.  

• Byla doba, kdy jste měli pocit, že nad hříchem nechcete zvítězit? Proste Boha o odpuštění. Proste jej, aby 
vám dal do srdce touhu překonat hřích. 

• Proste Boha, o odpuštění, že nás jako církev stále ještě přemáhá hřích.  
• Děkujte Bohu, že vám odpouští podle 1. Janovy 1,9. 

Prosby a přímluvy (přibližně 35 minut) 
• Modlete se, aby vám Bůh dal touhu překonat hřích.   
• Modlete se za členy rodiny a přátele, kteří potřebují získat vítězství nad hříchem.  
• Modlete se za ty oblasti svého života, kde potřebujete získat vítězství nad hříchem. Proste Boha, aby 

vám dal úplné vítězství.   
• Proste Boha, aby vám pomohl věřit, že vám může dát úplné vítězství nad hříchem.  
• Stále si v životě uchováváte modly? Přineste je k Bohu a proste jej, aby vám dal k těmto věcem nenávist.  
• Modlete se za vedoucí církve (za místní kazatele, za sdružení, unii, divizi a Generální konferenci), aby 

jim Bůh dal vítězství nad hříchem.   
• Modlete se, aby vám dal Bůh pokoru, abyste mohli vidět své slabosti a prosit o sílu k překonání těchto 

slabostí.  
• Modlete se za evangelizační plány a misijní aktivity ve všech třinácti divizích a připojených uniích 

(Středovýchodní a severoafrická unie). Modlete se za úspěch „Misie ve městech” i misie ve venkovských 
oblastech. 

• Misie ve městech — modlete se za Jihoamerickou divizi a za 74 měst, na která se při své evangelizaci 
rozhodli naši členové zaměřit. Modlete se rovněž za Jihopacifickou divizi a za města, která chtějí získat 
pro Krista: Sydney, Christchurch, Lae, Apia. Modlete se, aby Bůh vyslal pracovníky a aby požehnal jejich 
úsilí.  

• Modlete se, aby Bůh i nadále vedl svou církev a dával jejím členům vítězství nad hříchem.  
• Modlete se za sedm (nebo více) lidí na svém seznamu, aby uviděli své potřeby a otevřeli svá srdce 

Duchu svatému.  
• Modlete se za osobní potřeby, které máte. (Přísloví 3,5-6) 

Díkůvzdání (přibližně 10 minut) 
• Děkujte Bohu, že ochotně dává svou spravedlnost. 
• Děkujte Bohu, že je ten jediný, „který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 

2,13). 
• Děkujte Bohu za Ježíšův bezhříšný život a za to, že nám ukázal, jak vítězit nad hříchem.  
• Děkujte Bohu, že odpovídá na ty modlitby, které pronášíme v souladu s jeho vůlí.  

 
Navrhované písně 
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“Not I, but Christ” (SDA Hymnal #570); “Pass Me Not, O Gentle Savior” (SDA Hymnal #569); “Power in the 
Blood” (SDA Hymnal #294); “Turn Your Eyes Upon Jesus” (SDA Hymnal #290); “Jesus, I Come” (SDA Hymnal 
#292); “Rock of Ages” (SDA Hymnal #300); “Burdens Are Lifted at Calvary” (SDA Hymnal #476). 



Slavně vítězíme 
„Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.” Římanům 8,37 

 
V boji se satanem má lidská rodina veškerou Kristovu pomoc, kterou Kristus disponuje. Nemusí 

prohrávat. Mohou v tom všem slavně vítězit mocí toho, který si nás zamiloval a dal za nás svůj život. ... Boží Syn 
ve své lidské podobě zápasil s úporným, zdánlivě nepřemožitelným pokušením, které útočí i na nás – pokušení 
holdovat chutím, troufalé rozhodnutí jít tam, kde nás Bůh nevede, pokušení uctívat Bohy tohoto světa či 
obětovat věčnost za okamžik fascinujících požitků na tomto světě. Každý bude pokoušen, ale Boží slovo 
prohlašuje, že nebudeme pokoušeni víc, než bychom byli schopni unést. Prohnanému nepříteli můžeme 
vzdorovat a porazit jej. (Christ Triumphant, p. 195) 

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. (1. Korintským 10,13) 

Bylo nám svěřeno celoživotní dílo, abychom se připravovali na věčný život, a když tento Boží plán 
dokončíme, jak máme, každé pokušení může pracovat v náš prospěch; protože když odoláme jeho nástrahám, 
bude to znamenat pokrok v našem duchovním životě. V zápalu boje a ve víru vážné duchovní bitvy nám stojí po 
boku neviditelní pomocníci, které nebe vyslalo, aby nám byli v boji oporou a aby nám v krizi poskytli sílu, oporu 
a energii a my tak dostali moc od Boha. Ale dokud člověk svou vůli nedá do harmonie s Boží vůlí, dokud 
nezavrhne všechny modly a nepřekoná každý zlý zvyk, nikdy v tomto boji neuspěje, ale nakonec bude 
přemožen. Ti, kteří zvítězí, se musí zapojit do spolupráce s neviditelnými pomocníky, vnitřní zkaženost musí být 
přemožena a každá myšlenka musí být přivedena do harmonie a podřízení se Kristu. Duch svatý pracuje tak, že 
se snaží očišťovat, zjemňovat a vést ke kázni lidské duše, aby byly připraveny na společnost svatých a andělů a 
aby jako vítězové mohli zpívat píseň vykoupení, a vzdávat tak v nebi chválu Bohu a Beránkovi. (Christian 
Education, pp. 122, 123)  

Nemáme vnějšího nepřítele, kterého bychom se museli bát. Náš velký boj se týká našeho 
neposvěceného já. Když zvítězíme nad sebou, dosáhli jsme skvělého vítězství mocí toho, kdo si nás zamiloval. 
Bratři moji, je zde třeba získat věčný život. Pojďme bojovat dobrý boj víry. Ne v budoucnu, ale teď probíhá naše 
zkouška.  (Counsels on Stewardship, pp. 21, 22) 

Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné. (Židům 13,16) 
Žít životem našeho Spasitele, překonávat všechny sobecké touhy, plnit odhodlaně a radostně své 

povinnosti vůči Bohu a vůči lidem okolo nás – to je to, co nám dává skvělé vítězství. To nás připravuje na to, 
abychom se postavili před bílým trůnem, který je bez poskvrny a nedokonalosti, abychom měli vypraná roucha 
svého charakteru a vybělili je v krvi Beránka. (Reflecting Christ, p. 37) 

Ovládající síla chuti dokázala zničit tisíce, ale pokud by lidé zvítězili v tomto bodě, měli by morální sílu 
získat vítězství nad každým satanovým pokušením. Ale ti, kteří jsou otroky chutí, selžou ve zdokonalování 
křesťanského charakteru. Trvalé působení hříchu na člověka v průběhu šesti tisíc let přineslo nemoci, bolest a 
smrt jako své ovoce. A čím více se blížíme konci časů, satanova pokušení, abychom holdovali svým chutím, 
budou mnohem mocnější a bude těžší je překonávat. (Counsels on Diet and Foods, p. 59) 

Moji bratři, dejme to stranou. Nemáme právo zaobírat se v mysli pouze námi samými, tím, co se nám 
líbí a svými zálibami. Nemáme se snažit udržet svou zvláštní identitu, která by nás oddělovala od našich 
spolupracovníků. Máme udržovat svůj charakter a to ten Kristův. Pokud máme Kristův charakter, můžeme 
pokračovat v Božím díle společně. Kristus v nás se potká s Kristem v našich bratřích a Duch svatý dá jednotu 
srdce a konání, které světu dosvědčí, že jsme Božími dětmi. Kéž nám Pán pomůže, abychom zemřeli svému já a 
znovu se narodili, aby v nás mohl žít Kristus jako živá a aktivní podstata a moc, která nás udržuje jako svaté.  
(Testimonies for the Church, vol. 9, pp. 187, 188) 
 
Otázky k osobnímu zamyšlení 
1. Jakou největší bitvu máte ve svém životě? Nad kterou věcí byste rádi zvítězili?  
2. Co vám brání, abyste prožili slavné vítězství? Podřiďte i tyto věci Bohu.  
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Šestý den: Radost z poslušnosti 

„Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval.” Žalm 119,47 
 

Navrhovaná podoba modlitebního setkání 
Chvály (přibližně 10 minut) 

• Začněte modlitební setkání chválami za to, jaký Bůh je (za jeho povahu). On je veškerou útěchou, 
obnovitel všeho atd.  

• Děkujte Bohu za Ježíše, který nám ukázal, co to znamená radovat se z poslušnosti.  
• Děkujte Bohu, že poslušnost Kristu přináší radost, pokoj a štěstí.  

Vyznání hříchu a prosba o vítězství nad ním (přibližně 5 minut) 
• Proste Boha, aby vám ukázal, jaké hříchy ve vašem srdci máte vyznat. Proste o vítězství nad těmito 

hříchy. 
• Proste o odpuštění za dobu, kdy se vaše křesťanská cesta životem vyznačovala smutkem a beznadějí.  
• Děkujte Bohu, že vám odpouští podle 1. Janovy 1,9. 

Prosby a přímluvy (přibližně 35 minut) 
• Děláte radostně to, co od vás Bůh požaduje? Modlete se, aby vám Bůh dal ochotu jej poslouchat a radost 

konat vše, co od vás žádá.  
• Modlete se, aby mladí lidé ve vašem sboru objevili radost z poslušnosti.  
• Modlete se, aby vedoucí církve (váš místní kazatel, sdružení, unie, divize a vedení Generální 

konference) s radostí dělali, to, co od nich Bůh žádá. 
• Modlete se o Boží lásku, abyste se zdokonalovali v jeho církvi.   
• Modlete se za zvýšený důraz na nádherné učení o biblickém stvoření – že naše Země byla stvořena v 

šesti doslovných, po sobě jdoucích dnech slovem našeho Pána. 
• Modlete se za úžasné zvýšení duchovní podpory pro mladé adventisty sedmého dne, kteří studují na 

veřejných vysokých školách. Modlete se, aby se stali živými misionáři, kteří budou sloužit na veřejných 
univerzitách a vysokých školách po celém světě. 

• Modlete se za pevnou spolupráci a jednotu mezi církevními organizacemi a podpůrnými organizacemi 
v evangelizačním úsilí naší církve.  

• Volejte k Pánu, aby vychoval a poskytl zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí církve do budoucna, kteří 
budou příkladem na Krista orientovaného vedení, když bude církev naplňovat své nebeské poslání pro 
tento svět tím, že bude zvěstovat trojandělské poselství, jehož jádrem je Kristova spravedlnost.  

• Misie ve městech – modlete se za Severoamerickou divizi: New York, Calgary, Indianapolis, St. Louis, 
Seattle, San Francisco, Oakland, Tampa, Oklahoma City. Modlete se také za Severní asijsko-pacifickou 
divizi a za města, která se snaží zasáhnout: Tokio, Daegu, Daejon, Wuxi, Ulánbátar, Taipei. Modlete se za 
Božího Ducha, aby mocně v těchto městech působil.  

• Modlete se, aby členové církve a veřejnost pochopili důležitost zdravotní reformy jako součást 
hlasitého volání po obnově Božího obrazu v lidech skrze Kristovu spravedlnost. Modlete se, aby co 
nejvíce lidí přijalo zdravý životní styl a střídmost a abychom zacházeli s našimi těly jako s chrámem 
Ducha svatého, a tak dovolili, abychom více a plněji přijímali Boží otisk.  

• Modlete se za sedm (nebo více) lidí na svém seznamu, aby uviděli své potřeby a otevřeli svá srdce 
Duchu svatému.  

• Modlete se za osobní potřeby, které máte.  
Díkůvzdání (přibližně 10 minut) 

• Děkujte Bohu, že díky Ježíši Kristu můžete říci: „Mou radostí je konat vůli tvou“ (Žalm 40,9 B21).  
• Děkujte Bohu, že v každém městě má své lidi, kteří hledí toužebně k nebi! 
• Děkujte Bohu, že si v budoucnu vychová zbožné, pokorné a učenlivé vedoucí.  

 
Navrhované písně 
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“Trust and Obey” (SDA Hymnal #590); “Blessed Assurance” (SDA Hymnal #462); “It Is Well With My Soul” 
(SDA Hymnal #530); “Wonderful Peace” (SDA Hymnal #466); “There Is Sunshine in My Soul Today” (SDA 
Hymnal #470). 



Radost z poslušnosti 
„Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval.” Žalm 119,47 

 
Pán určil, že každá duše, která poslouchá jeho slovo, bude mít jeho radost, pokoj i trvalý přísun síly. 

Takoví mužové a ženy jsou přitahováni k Bohu stále, nejen když před ním klečí na modlitbách, ale také když se 
věnují povinnostem běžného života. Připravil pro ně příbytky, kde s nimi bude, kde bude život očištěn od 
veškeré hrubosti a nelásky. V tomto nezlomném svazku s Bohem se z nich stávají Boží spolupracovníci na svém 
životním díle. (Heavenly Places, p. 53) 

Když Kristus přebývá v srdci, bude duše naplněna jeho láskou, radostí ze společenství s ním, bude k 
němu lnout; a v přemýšlení o Bohu bude vlastní já zapomenuto. Láska vůči Kristu bude pramenem našeho 
jednání. Ti, kteří cítí tuto silnou Boží lásku, se neptají, jak málo stačí dát, abychom uspokojili Boží požadavky; 
neptají se na nejnižší standard, ale na dokonalý soulad se svým Vykupitelem. S upřímnou touhou se všemu 
podvolují a projevují zájem přímo úměrný k hodnotě věci, kterou hledají.  

To, co Bůh chce, je učenlivý a pokorný duch. To, co dává modlitbě její výjimečnost, je skutečnost, že 
vychází z milujícího a poslušného srdce. (Jan 14,15) 

Radost z poslušnosti neprožije nikdy člověk, který se pokouší zachovávat Boží přikázání proto, že to 
pokládá za svou povinnost, nebo že se to od něj vyžaduje. To není skutečná poslušnost. Jestliže někdo považuje 
Boží požadavky za překážky, které brání jeho lidským sklonům, pak si můžeme být jisti, že nežije křesťanským 
životem. Pravá poslušnost je vnější projev vnitřních zásad. Vyvěrá z lásky ke spravedlnosti, z lásky k Božímu 
zákonu. Vede nás k vhodnému jednání, protože je to tak správné a protože se to líbí Bohu. (Christ’s Object 
Lessons, pp. 97, 98) 

Máme být v tomto světě pomocí a požehnáním pro druhé, být sjednoceni s Kristem v úsilí obnovit v 
člověku Boží obraz. Abychom to mohli udělat, musíme poznat Ježíše. Říká: „Vezměte na sebe mé jho a učte se 
ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Je to zaslíbení. Není 
tam žádné „pokud”. Ti, kteří už zkusili vzít na sebe Kristovo jho odříkání a poslušnosti, vědí, že to znamená najít 
odpočinutí a pokoj v Bohu. V poslušnosti je radost a útěcha. Svatí andělé se vznášejí okolo poslušných a udržují 
je na cestě pokoje. (Atlantic Union Gleaner, Sept. 9, 1903) 

Neexistuje zachraňující víra v Krista, která by se neprojevovala poslušností. Každá lidská bytost má 
vážnou odpovědnost poslouchat Boha. Lidské přítomné i budoucí štěstí závisí na ochotě poslouchat Boží 
požadavky. Lidská vůle a sklony by se měly plně podřídit Bohu. Pokud se tak stane, člověk bude spolupracovat s 
Bohem a ukazovat svým příkladem a zásadami, že se rozhodl být po všech stránkách pod vedením svého 
Stvořitele. Bůh se raduje, když se lidé, podobně jako Mojžíš  ̧rozhodnou raději sloužit jemu, než si užívat 
potěšení tohoto světa. Pokud by se odhrnula opona a lidé by mohli vidět andělské sbory, jak oslavují Boha 
radostnými písněmi, uvědomili by si, že poslušnost vždy přináší radost a neposlušnost přináší trápení. Bůh a 
andělé se radují nad každým vítězstvím, kterého se křesťanům dostane; ale když pokušení přemůže duši, 
zavládne v nebi smutek.  (Review and Herald, Dec. 14, 1897) 

Pokud kráčíme ve smutku a beznaději, zaměňujeme pravdu za lež a oslavujeme tak satana, protože si 
myslíme, že se od nás v křesťanském životě požaduje víc, než jsme schopni vykonat. Váš Vykupitel vás miluje a 
nabízí vám věčný život v poslušnosti. Není na světě nikdo, kdo by zároveň s radostí z plného a ochotného 
podřízení se Bohu nepocítil také pokoj, radost a ujištění o Boží lásce. (Review and Herald, Jan. 13, 1891) 
 
Otázky k osobnímu zamyšlení 
1. Zakoušíte radost z poslušnosti vůči Kristu? 
2. Brání vám něco v radosti, když posloucháte svého milovaného Spasitele?  



10 dnů modliteb 2016 
www.tendaysofprayer.org 

 
Sedmý den: Život, který je požehnáním pro druhé 

„Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo“. Jan 7,38 
 

Navrhovaná podoba modlitebního setkání 
Chvály (přibližně 10 minut) 

• Začněte modlitební setkání chválami za to, jaký Bůh je (za jeho povahu). Že je věčným ale i trpělivým a 
milujícím Bohem. Je naší silou (Žalm 27,1) a je také místem, kde si můžeme odpočinout (Jeremjáš 50,6)  

• Chvalte Boha za to, že nás ochotně používá k tomu, aby požehnal druhým, i když máme své nedostatky 
a chybujeme.  

• Chvalte Boha, že to nejsme my sami, ale je to Kristus, kdo v nás žije a kdo se nás dotýká a dává 
požehnání do našeho života.  

Vyznání hříchu a prosba o vítězství nad ním (přibližně 5 minut) 
• Proste Boha, aby vám ukázal hříchy, které máte vyznat otevřeně a ty, které máte vyznat soukromě. 

Proste o vítězství nad těmito hříchy. 
• Proste Boha o odpuštění za dobu, kdy jste ve vašem životě nebyli požehnáním pro druhé.  
• Proste Boha o odpuštění za dobu, kdy vám šlo víc o váš úspěch, než o to, jak sloužit Bohu. 
• Děkujte Bohu, že vám odpouští podle 1. Janovy 1,9. 

Prosby a přímluvy (přibližně 35 minut) 
• Modlete se, aby vám Bůh dal víru i tehdy, když se ďábel pokouší vás zmalomyslnit, abyste nesloužili 

druhým. 
• Proste Boha, aby vám položil na srdce ostatní lidi a dal vám lásku ke ztraceným Božím dětem.  
• Modlete se za přitažlivý, Kristu podobný charakter, který potáhne lidi k Ježíši.  
• Modlete se za všechny členy církve, aby cítili zodpovědnost za misii a uvědomovali si, že nebe žádá 

každého věřícího, aby následoval Krista i v tom, že budou pod Božím vedením hovořit o své osobní víře.  
• Modlete se za použití jakéhokoliv vhodného sociálního média ke sdílení trojandělského poselství 

kreativním a neotřelým způsobem i pro dnešní uspěchané lidi.  
• Modlete se za zvýšenou účast na evangelizačních aktivitách všech členů církve a institucí i za podporu 

těchto akcí.  
• Misie pro města – modlete se za Středoamerickou divizi a za města, která se pokouší získat pro Krista: 

Mexico City, Caracas, Bogatá, Nassau, Belize City, Georgetown, Cali, Cayenne, Guatemala City, 
Quetzaltenango, Port-au-Prince, Tegucigalpa, Mérida, Puerto Rico (celý ostrov), Santiago de los 
Caballeros a Maracaibo. Modlete se, aby členové mohli zvolit správnou strategii k oslovení těchto 
velkých měst.  

• Modlete se za utvoření tisíců „center vlivu” (sbory, zdravotní střediska, pečovatelské služby, knižní 
centra, komunitní centra, vegetariánské restaurace, kliniky a mnoho dalších), obzvláště ve velkých 
městech po celém světě a modlete se, aby tato centra přinesla velkou pozitivní změnu do života lidí, 
když díky křesťanské službě zažijí Boží pravdu.   

• Modlete se za sedm (nebo více) lidí na svém seznamu, aby uviděli své potřeby a otevřeli svá srdce 
Duchu svatému.  

• Modlete se za osobní potřeby, které máte.  
Díkůvzdání (přibližně 10 minut) 

• Děkujte Bohu, že chce použít nás a ne anděly, abychom byli jeho spolupracovníky, skrze které poplyne 
požehnání k ostatním lidem.  

• Děkujte Bohu, že Ježíš je pro nás příkladem, jak můžeme být požehnáním pro druhé. 
• Děkujme Bohu, že posílá svého Ducha svatého, aby působil na srdce lidí, za které se modlíme.  

 
Navrhované písně 
“God is so Good”; “Give of Your Best to the Master” (SDA Hymnal #572); “I’ll Go Where You Want Me to Go” 
(SDA Hymnal #573); “So Send I You” (SDA Hymnal #578); “Let Your Heart Be Broken” (SDA Hymnal #575); “I 
Love Thee” (SDA Hymnal #236); “Far and Near the Fields Are Teeming” (SDA Hymnal #358). 
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Život, který je požehnáním pro druhé 
„Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo.“ Jan 7,38 

 
Každý, kdo žije s Kristem a zvěstuje světu Boží lásku, spolupracuje s Bohem ve prospěch lidstva. 

Dostává od Spasitele milost, aby se o ni mohl podělit s ostatními, a proto z celé jeho bytosti vytékají proudy 
duchovního života. (The Acts of the Apostles, p. 13) 

I ti nejskromnější a nejchudší z Ježíšových učedníků mohou být požehnáním pro druhé. Možná si ani 
neuvědomují, že konají něco dobrého, avšak svým bezděčným vlivem způsobí, že z nich vycházejí vlny 
požehnání, jež pak sílí a prohlubují se. Požehnané plody svého působení poznají třeba až v den velkého účtování. 
Nevědí, ani necítí, že by konali něco velkého, nežádá se od nich, aby se starali, zda jejich úsilí bude mít úspěch. 
Mají jen klidně postupovat vpřed a věrně konat dílo, jež jim Bůh ve své moudrosti svěřil, a jejich život nebude 
zbytečný. Duchovně se budou stále víc podobat Kristu; spolupracují s Bohem už nyní a připravují se tak pro 
vyšší práci a nezkalenou radost v životě budoucím. (Steps to Christ, p. 83) 

Pán nás povolává, abychom se probudili a uvědomili si svou zodpovědnost. Bůh dal každému člověku 
úkol. Každý by měl žít užitečným životem. Naučme se vše, co můžeme a buďme požehnáním pro ostatní tak, že 
se s nimi podělíme o to, co víme o pravdě. Ať každý koná podle svých schopností a ochotně pomáhá nést 
břemena. (Counsels on Health, p. 218) 

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně 
zvěstuje slovo pravdy. (2 Timoteova 2,15) 

Můžete být obrovským požehnáním pro ostatní, pokud se vydáte bezvýhradně do Boží služby. Bude 
vám dána moc shůry, pokud zaujmete své místa po Pánově boku. Skrze Krista můžete uniknout porušenosti 
tohoto světa a být vznešeným příkladem toho, co Bůh koná pro ty, kdo s ním spolupracují. (Counsels to Parents, 
Teachers, and Students, p. 489) 

Bůh touží, aby muži i ženy žili lepším životem. Dává jim dar života, ne aby jim pouze umožnil získat 
bohatství, ale aby zlepšil jejich vyšší sílu ke konání díla, které lidstvu svěřil – dílo vyhledávání a uspokojování 
potřeb bližních. Člověk by neměl pracovat pouze pro své vlastní sobecké zájmy, ale měl by pracovat v zájmu 
těch, kteří jsou kolem něj, být svým vlivem a laskavými skutky požehnáním pro ostatní. Tento Boží záměr 
vidíme v Kristově životě. (Mind, Character, and Personality, vol. 2, p. 645) 

Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným 
dává milost.“ (Jakub 4,6) 

Pokud jsme pokorní a zkroušení, stojíme tam, kde se Bůh může a chce projevit. Je rád, když se 
dovoláváme minulých darů a požehnání jako důvodu, proč by nám měl dát ještě větší požehnání. Těm, kteří v 
něj plně věří, dá mnohem víc, než si dokáží představit. Pán Ježíš ví, co jeho děti potřebují a kolik božské moci si 
vyhradí pro požehnání lidstva; a věnuje nám vše, co bude potřeba, abychom přinesli požehnání jiným a aby to 
vedlo i k zušlechtění naší vlastní duše. (Help in Daily Living, p. 61) 

Ti, kteří skutečně Boha milují, budou toužit po zdokonalování talentů, které jim Bůh dal, aby se stali 
požehnáním pro druhé. A postupně se budou nebeské brány doširoka otevírat, aby je vpustily, a z úst Krále 
slávy uslyší požehnání, které bude jejich uším znít jako nejkrásnější hudba: „Pojďte, požehnaní mého Otce, 
ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa“ (Matouš 25,34). (In Heavenly Places, p. 
367) 
 
Otázky k osobnímu zamyšlení 
1. Mohou být malé věci, které děláš, požehnáním pro lidi okolo tebe?  
2. Častokrát je jednodušší být požehnáním pro lidi, kteří jsou daleko, než pro vlastní rodinu. Jak můžeš být 
požehnáním pro své nejbližší?  
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Osmý den: Kristus zrcadlící se v rodině 

„Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.”  
1. Janova 4,7 

 
Navrhovaná podoba modlitebního setkání 

Chvály (přibližně 10 minut) 
• Začněte toto modlitební setkání chválením Boha za to, jaký je (jaký má charakter). Je milostivý atd.  
• Chvalte Boha, že je Otcem naší lidské rodiny na Zemi.  
• Chvalte Boha, že si přeje, aby lidská rodina odrážela jeho krásu i charakter.  

Vyznání hříchu a prosba o vítězství nad ním (přibližně 5 minut) 
• Proste Boha, aby vám ukázal hříchy, které máte vyznat soukromě. Proste o vítězství nad těmito hříchy.  
• Proste Boha o odpuštění za dobu, kdy jste v životě nezrcadlili Boží obraz ve své rodině.  
• Proste Boha o odpuštění za dobu, když jste si nevážili a nerespektovali jste své rodiče a své sourozence.  
• Děkujte Bohu, že vám odpouští podle 1. Janovy 1,9. 

Prosby a přímluvy (přibližně 35 minut) 
• Proste Boha, aby vaše srdce naplnil Duchem svatým a udělal z vás živý příklad pro vaši rodinu.   
• Proste Boha, aby byl každý člen vaší rodiny přitahován blíž ke Kristu.  
• Proste Boha, aby chránil adventistické rodiny od ďáblových útoků včetně rodin ve vašem místním 

sboru. Proste Boha, aby dal uzdravení vztahů všude, kde to je potřeba.   
• Modlete se, aby vedoucí církve (místní kazatel, sdružení, unie, divize a vedení Generální konference) a 

jejich rodiny zrcadlili Krista tomuto světu.  
• Modlete se za úžasnou žeň duší, která vzejde z rozsévání při rozdávání knihy Velký spor věků v 

nejrůznějších formátech. 
• Modlete se za rodiče, aby zrcadlili Krista svým dětem a vychovávali je pro Boží království.  
• Modlete se, abyste plně pochopili Kristovu metodu (holistický přístup ke zdraví), která by umožnila 

členům naplnit potřeby lidí a následovat tak Kristova příkladu ve službě ostatním.  
• Modlete se za sjednocení evangelizačních a svědeckých aktivit všech adventistických mužů, žen a dětí 

po celém světě. Modlete se za to, abychom byli zmocněni Duchem svatým, když se podřídíme jeho 
vedení v našich životech.  

• Naléhavě proste Pána za rodiny adventistů sedmého dne, aby mohl být modelem toho, jak může 
Kristus vnést do domovů pokoj a lásku, odstranit jakékoli zneužívání a stres díky posvěcující moci 
Kristovy spravedlnosti a ukázat na Kristův brzký příchod a na konečné sjednocení Boží věčné rodiny v 
nebesích.  

• Misie ve městech – modlete se za Euro-asijskou divizi a za města, ve kterých se nyní pracuje: Moskva, 
Kyjev, Kišiněv, Doněck, Charkov, Minsk, Petrohrad, Novosibirsk, Krasnojarsk, Chabrovsk, Rostov na 
Donu, Tbilisi, Jerevan a Almaty. Modlete se za tisíce misijních aktivit a za žeň, která brzy nastane.  

• Modlete se za sedm (nebo více) lidí na svém seznamu, aby uviděli své potřeby a otevřeli svá srdce 
Duchu svatému.  

• Modlete se za osobní potřeby, které máte.  
Díkůvzdání (přibližně 10 minut) 

• Děkujte Bohu, že pracuje na srdcích členů vašich rodin.  
• Děkujte Bohu, že ochotně pročišťuje, zbavuje zlého a zůstává ve vás a ve vašich rodinách. 
• Děkujte Bohu, že Ježíš nám dal příklad, jak projevovat úctu našim rodičům a sourozencům.  

 
Navrhované písně 
“Happy the Home” (SDA Hymnal #655); “Lord Bless Our Homes” (SDA Hymnal #654); “Love at Home” (SDA 
Hymnal #652); “ ’Tis Love That Makes Us Happy” (SDA Hymnal #579). 
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Kristus zrcadlící se v rodině 
„Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.”  

1. Janova 4,7 
 

 
Kristovo náboženství nás povede k tomu, abychom udělali co nejvíce dobra, vysoce postaveným i nízce 

postaveným, bohatým i chudým, šťastným i utlačovaných. Ale povede to především k projevům laskavosti 
v naší rodině. Bude se to projevovat zdvořilostí a láskou k otci i matce, k manželovi, manželce či dětem. Měli 
bychom hledět na Ježíše, abychom přijali jeho Ducha, abychom žili ve světle jeho dobroty a lásky a odráželi jeho 
slávu druhým lidem. (My Life Today, p. 200) 

Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. 
(Jakub 4,7) 

Pokud se chcete plně odevzdat Ježíši, on ve vás vytvoří touhu po přátelství s Bohem a budete silně 
toužit po tom, abyste zrcadlili své rodině Ježíšovu dobrotu a lásku ve vašich životech a povahách a také těm, 
kteří ještě neznají Boží lásku. Pěstováním trpělivosti, tichosti, sebeovládání, prokazováním úcty a poslušností 
svému otci a matce, jak se to sluší v Pánu, budete v každodenním životě vydávat svědectví o tom, že pravda má 
moc posvěcovat charakter. (Manuscript Releases, vol. 4, p. 194) 

Řešení rodinných nesnází je velmi těžké, i když si muž a žena správně uvědomují své povinnosti, 
neodevzdají-li své srdce Pánu (The Adventist Home, p. 119) 

Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo. (Jan 7,38) 
Splní-li manželé vůli Boží, budou si jeden druhého navzájem vážit a budou žít v lásce a důvěře. 

Musí rozhodně potlačit vše, co by ničilo pokoj a soulad rodiny a budou se k sobě chovat přívětivě a 
laskavě. Ten, kdo se chová něžně, snášenlivě a v lásce, pocítí, že se mu to vrátí. Tam, kde vládne Duch 
Boží, nebudou se manželé domnívat, že jejich manželství je nevhodné. Je-li mezi nimi skutečně Kristus - 
naděje slávy, bude v domově soulad a láska. Kristus v srdci ženy si bude rozumět s Kristem v srdci muže. 
Budou spolu usilovat o získání domovů, jež Kristus odešel přichystat těm, kdož Ho milují. (The Adventist 
Home, p. 120)   

Bez Ducha Božího nemůžeme mít nikdy v rodině soulad. Má-li žena ducha Kristova, bude opatrná 
na svá slova, bude se ovládat, bude poddajná, a přesto nebude mít dojem, že je otrokyní. Bude cítit, že je 
mužovou společnicí. Je-li muž Kristovým služebníkem, nebude nad svojí ženou panovat, nebude tyranem 
a nemožným puntičkářem. Děláme-li si příliš mnoho starostí, nemůžeme užít kouzla domova; sídlí-li 
však v domově Duch Boží, je domov příkladem nebes… Zmýlí-li se jeden z manželů, projeví druhý 
křesťanskou shovívavost a nestáhne se chladně zpět. (The Adventist Home, p. 118) 

Pokud máme vysoké cíle a naším záměrem je dosáhnout vysokých standardů, život doma je tou 
nejlepší průpravou, kterou můžeme získat. Tam máme začít zdokonalovat svůj charakter, jak to Bůh doporučil, 
aby z vás udělal požehnání pro váš domov; a když budete z domova pryč, budete i tam požehnáním pro lidi, 
kteří s vámi přijdou do kontaktu. Náboženství, které se praktikuje doma, se bude odrážet i všude mimo rodinný 
kruh. (The Youth’s Instructor, April 21, 1886, par. 7) 
 
Otázky k osobnímu zamyšlení 
1. Jak můžete vést svou rodinu příkladem k plnějšímu životu s Kristem?  
2. Byli jste vždy dobrými členy rodiny? Není třeba některé věci napravit? Není třeba dát rodině vyšší prioritu, 
než jiným věcem?  
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Devátý den: Kristus zrcadlící se v církvi 

„...já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a 
zamiloval sis je tak jako mne.“ (Jan 17,23)  

  
Navrhovaná podoba modlitebního setkání 

Chvály (přibližně 10 minut) 
• Začněte toto modlitební setkání chválením Boha za to, že je radost, pokoj, trpělivost atd.  
• Chvalte Boha za to, že povolal církev ostatků, aby byla světlem tomuto světu.  
• Chvalte Boha za to, že dokončí dílo, které v církvi započal.  

Vyznání hříchu a prosba o vítězství nad ním (přibližně 5 minut) 
• Proste Boha, aby vám ukázal hříchy, které máte vyznat soukromě. Proste o vítězství nad těmito hříchy. 
• Proste Boha o odpuštění, za dobu, kdy jste ve svém srdci dovolili závist, podezírání nebo jste 

vyhledávali chyby na druhých. Modlete se za nové srdce naplněné láskou a soucitem.  
• Děkujte Bohu, že vám odpouští podle 1. Janovy 1,9. 

Prosby a přímluvy (přibližně 35 minut) 
• Proste Boha, aby připravil vaše srdce na přijetí Ducha svatého.   
• Modlete se za svou rodinu, aby se sjednotila a aby v naší církvi zavládl pokoj a láska.  
• Proste Boha, aby očistil církev tak, aby návštěvníci ucítili přítomnost Ducha svatého.   
• Modlete se za vedoucí církve (místní kazatel, sdružení, unie, divize a vedení Generální konference), aby 

pracovali s láskou, soucitem a sjednocovali lidi k dokončení díla, které nám Kristus svěřil.  
• Modlete se za celosvětovou jednotu v každém sboru a v každé církevní organizační jednotce založenou 

na dodržování Božího slova, na pokorné modlitbě, na moci Ducha svatého a na respektu k církevním 
rozhodnutím společně s plným nasazením pro poslání církve.  

• Modlete se za pokoru v našich životech, abychom byli sjednoceni v podřízenosti Božímu vedení a 
abychom byli ochotni se také podřídit odsouhlaseným a hlasováním přijatým rozhodnutím 
pravidelných zasedání Generální konference.  

• Modlete se, abychom více svého času věnovali věčným hodnotám jako je studium Bible a modlitba a 
dovolili tak Bohu, aby plně řídil svůj lid podle své vůle a ne podle naší vůle. To nám pomůže držet se 
Boha a dovolit moci jeho Ducha, aby nás odvrátil od světskosti, která ohrožuje Boží církev i náš 
každodenní život. 

• Misie ve městech – modlete se za Východo-centrální africkou divizi a za města, která si vybrala k misii: 
Kinshasa, Dar-es-Salaam, Addis Ababa, Kampala, Kananga, Lodwar, Kigali, Lubumbashi, Goma, Magara, 
Juba. Modlete se za to, aby satanovy pevnosti padly a lidé mohli navázat vztah s Kristem.  

• Modlete se za ochranu našich mladých lidí a všech nás před stále vzrůstajícím světským vlivem. 
Modlete se, abychom se zaměřovali na Boží slovo a na službu druhým. Modlete se, aby místní sbory 
podporovaly evangelizační programy pro mládež i další příležitosti k službě.  

• Modlete se za sedm (nebo více) lidí na svém seznamu, aby uviděli své potřeby a otevřeli svá srdce 
Duchu svatému.  

• Modlete se za osobní potřeby, které máte.  
Díkůvzdání (přibližně 10 minut) 

• Děkujte Bohu, za to co nyní dělá ve své církvi a za to, co skrze církev ještě v budoucnosti udělá.  
• Děkujte Bohu, že je ochotný očistit a vést církev.  
• Děkujte Bohu, že se Ježíš modlil za církev, abychom byli jedno.  
• Děkujte Bohu, že pracuje na srdcích lidí, za které se modlíte.  

Navrhované písně 
“Built on the Rock” (SDA Hymnal #347); “The Church Has One Foundation” (SDA Hymnal #348); “I Surrender 
All” (SDA Hymnal #309);  “I Would Be Like Jesus” (SDA Hymnal #309); “I Want Jesus to Walk With Me” (SDA 
Hymnal #624). 
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Kristus zrcadlící se v církvi 
„...já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a 

zamiloval sis je tak jako mne.“ (Jan 17,23)   
 

Není nic, co by tak dokázalo oslabit vliv církve, jako nedostatek lásky. ... Lidé ze světa se na nás dívají, 
aby viděli, co naše víra dělá s naší povahou a s našim životem. Dívají se, aby viděli, zda to má na naše srdce 
posvěcující vliv a zda se měníme do Kristovy podoby. Jsou připraveni odhalit každý nedostatek v našem životě, 
každou nedůslednost v našem jednání. Nedávejme jim příležitost, aby hanili naši víru.  

Není to odpor světa, co nás nejvíc ohrožuje; je to zlo, které si pěstujeme v našem středu a které 
způsobuje největší pohromy. Je to neposvěcený život vlažných a formálních křesťanů, co brzdí dílo pravdy a 
přináší temnotu na Boží církev.  

Není efektivnější cesty, jak můžeme oslabit své duchovní síly, než dát prostor závisti, podezírat jeden 
druhého, hledat chyby na druhých a rozvíjet zlé domněnky...  

Když jste s ostatními, dávejte si pozor, co říkáte. ... Pokud ve vašem srdci přebývá láska k pravdě, budete 
říkat pravdu. Budete hovořit o požehnané naději, kterou máte v Ježíši. Pokud ve svém srdci máte lásku, budete 
se snažit své bratry posilovat a budovat ve víře. Pokud někdo pronese slova, která mají poškodit charakter 
vašeho přítele či bratra, nerozvíjejte tento hovor. Je to práce našeho nepřítele. Laskavě upozorněte mluvícího, že 
Boží slovo zakazuje tento druh konverzace. Měli bychom vyprázdnit ze srdce vše, co znečišťuje chrám naší duše, 
aby tam mohl přebývat Kristus. Náš Spasitel nám řekl, jak jej máme zjevovat tomuto světu. Pokud si v sobě 
pěstujeme Božího Ducha a pokud projevujeme Boží lásku vůči druhým lidem, pokud pracujeme v zájmu 
druhých, jsme-li laskaví, trpěliví, ovládáme-li se, pro svět to bude důkaz, že podle ovoce jsme Božími dětmi. Je to 
jednota, která církvi umožňuje uplatnit vědomý vliv na nevěřící a na světáky. (That I May Know Him, p. 153) 

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35) 
Kristovo náboženství znamená více než odpuštění hříchů; znamená, že hříchy jsou odstraněny a že 

vzniklé vakuum je zaplněno Duchem. Znamená to, že mysl je Bohem osvěcována, srdce je zbaveno sobectví a 
naplněno Kristovou přítomností. Jestliže je toto dílo vykonáno u členů sboru, bude církev živá a fungující. (Ye 
Shall Receive Power, p. 318) 

Když svá srdce sjednotíme s Kristem a naše životy dáme do harmonie s jeho dílem, Duch, který 
sestoupil o Letnicích, bude vylit i na nás. Budeme mít sílu v Kristově síle a budeme naplněni Boží plností. ... Měli 
bychom se odevzdat Kristu, zasvětit mu bez výhrad všechno, co máme a všechny naše schopnosti dát do jeho 
služby. Měli bychom vyznávat svou víru dobrým způsobem; máme sloužit Bohu tím, že posloužíme lidem, kteří 
potřebují naši pomoc. Pak necháme své světlo svítit skrze dobré činy. (The Review and Herald, Dec. 16, 1884)  

Stejně jako učedníci, když byli naplněni mocí Ducha, vyšli, aby zvěstovali evangelium, tak i Boží 
služebníci mají vyjít i dnes. Každý, kdo je osvěcován světlem přítomné pravdy by měl být zasažen soucitem 
s těmi, kteří jsou ve tmě. Od všech věřících by mělo vycházet světlo jasnými a srozumitelnými paprsky. I od nás 
se dnes čeká dílo, které Pán vykonával skrze své posly po Letnicích. V době, kdy se konec všech věcí blíží, by 
zápal pro věc měl v naší církvi předstihnout i ranou církev. Nadšení z Boží slávy vedlo učedníky k nesení 
svědectví o pravdě mocným způsobem. Neměl by ten zápal podnítit i naše srdce, aby se toužila sdílet s 
ostatními o Vykupitelově lásce, o Kristu ukřižovaném?  (The Review and Herald, Jan. 26, 1905) 
 
Otázky k osobnímu zamyšlení 
1. Jak můžete jako členové Kristovy živé církve povzbuzovat k jednotě a lásce k spoluvěřícím?  
2. Na modlitbě uvažujte, jestli nepotřebujete odpustit, omluvit se nebo se smířit s někým uvnitř nebo vně církve.   
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Desátý den: Kristus zrcadlící se do našeho okolí 

„...ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 
Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“  Skutky 1,8 

 
Navrhovaná podoba modlitebního setkání 

Chvály (přibližně 10 minut) 
• Začněte toto modlitební setkání chválením Boha za to, jaký je. Za jeho laskavost, dobrotu a vlídnost. 
• Chvalte Boha, že si vybral, že použije právě vás k oslovení duší žíznících po vodě života.  

Vyznání hříchu a prosba o vítězství nad ním (přibližně 5 minut) 
• Proste Boha, aby vám ukázal hříchy, které máte vyznat soukromě a které veřejně. Proste o vítězství nad 

těmito hříchy. 
• Modlete se za odpuštění za dobu, když jste se styděli sdílet se s ostatními o své víře. Proste Boha, aby 

vám dal odvahu a lásku skrze to, že Kristus bude přebývat ve vás.  
• Děkujte Bohu, že vám odpouští podle 1. Janovy 1,9. 

Prosby a přímluvy (přibližně 35 minut) 
• Proste Boha, aby vám vložil do srdce zájem a lásku o jeho ztracené děti.   
• Proste Boha, aby dal vašim sousedům do srdce hlad a žízeň po Kristu.   
• Proste Pána, aby vás naplnil Duchem svatým a aby vás naučil, jak oslovit své sousedy skutky lásky, 

službou jejich potřebám a jak získat jejich důvěru i za to, jak je pozvat k následování Ježíše.  
• Modlete se, abyste prožili radost ze zvěstování Krista.  
• Modlete se za atraktivní a Kristu podobný charakter, který bude lidi táhnout k Ježíši.  
• Modlete se, aby vás Bůh naučil, jak ukazovat lidem na Krista a ne na sebe.   
• Modlete se za zvýšenou distribuci křesťanské literatury všemi členy církve a za zvýšený důraz na knižní 

evangelizaci jak pomocí tištěných materiálů, tak i elektronických.  
• Modlete se za obnovený důraz na účast na důležité sobotní škole, která se zaměřuje na společenství, 

misii, studium Bible a oslovení okolí. 
• Modlete se za zvýšený důraz na evangelizaci pomocí malých skupinek, takže se všichni členové budou 

moci účastnit osobního svědectví a zvěstovat Boží velké pravdy v těchto posledních dnech.  
• Modlete se, aby vedoucí církve (místní kazatel, sdružení, unie, divize a vedení Generální konference) 

byli dobrým svědectvím pro své sousedy.  
• Misie ve městech – modlete se za Inter-evropskou divizi a za města, ve kterých se rozhodla pracovat: 

Ženeva, Praha, Vídeň. Myslete také na Blízkovýchodní a Severoafrickou unii a na 43 měst, do kterých 
chtějí tyto unie vstoupit v následujících čtyřech až pěti letech. Modlete se za všechny členy církve, kteří 
v těchto městech pracují.   

• Proste Boha za odvahu, abyste mohli svědčit v každé situaci.  
• Modlete se za větší zaměření se na evangelizační potenciál adventistických médií, které by vedlo 

k masivnímu, jednotnému evangelizačnímu svědectví po celém světě.  
• Modlete se za sedm (nebo více) lidí na svém seznamu, aby uviděli své potřeby a otevřeli svá srdce 

Duchu svatému.  
• Modlete se za osobní potřeby, které máte.  

Díkůvzdání (přibližně 10 minut) 
• Děkujte Bohu, že pracuje v životech vašich rodin, přátel a sousedů. 
• Děkujte Bohu, že má v každém městě lidi, kteří toužebně hledí k nebi! 
• Děkujte Bohu, že pracuje v srdcích všech lidí, za které se modlíte.  

Navrhované písně 
“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316); “Give of Your Best to the Master” (SDA Hymnal #572);  “Let 
Your Heart Be Broken” (SDA Hymnal #575); “Seek Ye First”; “This Little Light of Mine” (SDA Hymnal #580); 
“Rescue the Perishing” (SDA Hymnal #367); “Seeking the Lost” (SDA Hymnal #373). 
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Kristus zrcadlící se do sousedství 
„...ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 

Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Skutky 1,8 
 
Věřící mají ostatním lidem představovat, Ježíš Krista a ukazovat, že Bůh je laskavý a dobrý. Podobně 

jako Ježíš Kristus nám představil skutečný charakter svého Otce, máme i my představovat Ježíše Krista světu, 
který nezná jeho lásku. Pan Ježíš prosil svého Otce: „Posílám je do světa, právě tak, jako jsi ty poslal mne... Já 
působím v nich, jako ty působíš ve mně..., aby lidé poznali, že jsi mne poslal.“ Jan 17,18.23. Apoštol Pavel napsal 
následovníkům Ježíše Krista: „Naším nejlepším vysvědčením jste přece vy sami..., to může každý vidět na vlastní 
oči.“ 2. Korintským 3,3.2. Opravdově věřící jsou takovým svědectvím pro svět. Jestliže jej následujeme, posílá 
nás jako svoje svědectví do našich rodin, do měst nebo obcí, kde žijeme. Jestliže Ježíš Kristus v nás žije, chce 
naším prostřednictvím promlouvat k lidem, kteří ho ještě neznají. Pravděpodobně nečtou Bibli a z jejích stránek 
k nim Boží hlas nemluví. Nevidí Boží lásku v jeho činech. Pokud však pravdivě představujeme Ježíše Krista, pak 
by jej mohli zahlédnout naším prostřednictvím.  Mohli by alespoň částečně poznat, že je dobrý, a tak začít mít o 
něj zájem, mít ho rádi a chtít pro něj něco udělat. (Steps to Christ, p. 115) 

Navštivte vaše sousedy a ukažte zájem o spasení jejich duší. Snažte se probudit duchovní energii, aby 
působila. Řekněte těm, které navštívíte, že se blíží konec. Pán Ježíš Kristus otevře dveře jejich srdcí a udělá 
trvalý dojem v jejich myslích. Boží lidé mohou vést druhé ke Kristu, i když se věnují každodennímu zaměstnání. 
A když to budou dělat, budou mít skvělou jistotu, že jejich Spasitel je jim blízko. Nemusí si myslet, že vše závisí 
jen na jejich chabém úsilí. Kristus jim dá slova, která osvěží, povzbudí a posílá ubohé, strádající duše, které jsou 
v temnotě. Jejich vlastní víra bude posilněna, když si uvědomí, že zaslíbení jejich Vykupitele se naplňují. Nejen 
že budou požehnáním pro druhé, ale dílo, které konají pro Krista, přináší požehnání i jim samotným. (Counsels 
for the Church, p. 62) 

Váš vliv zasahuje duše... je naší povinností být křesťany v nejvyšším slova smyslu – „Být jako 
Kristus.“ Jsou to neviditelná vlákna, která vás přitahují k myslím druhých, se kterými se dostáváte do kontaktu a 
kde můžete, pokud jste v trvalém spojení s Kristem zanechat dojem, který bude vůni života k životu. Jinak 
pokud jste sobečtí, zaměření na sebe, pokud myslíte světsky, je jedno, jaké máte postavení a jak zkušení jste, 
nebo jak hodně toho víte, pokud nemáte zákon laskavosti na svých rtech a sladká vůně lásky neprýští z vašeho 
srdce, nemůžete udělat nic z toho, co mělo být uděláno. (My Live Today, p. 178)  

Řekne-li někdo: „Já miluji Boha“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého 
bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo 
miluje Boha, ať miluje i svého bratra. (1. Janova 4,20-21) 

Pravdivé a upřímné vyjádření sestry, bratra, nebo přítele pronesené v ryzí jednoduchosti má sílu otevřít 
dveře do srdce, které potřebuje vůni Kristových slov a jednoduchý a jemný dotek ducha Kristovy lásky. (My Life 
Today, p. 178) 

Všude kolem nás slyšíme bědování nad trápením světa. Na každém rohu jsou potřební a zdeptaní. Je 
našim úkolem, abychom ulehčovali a zjemňovali těžký život a bídu. Potřeby duše totiž může uspokojit pouze 
Kristus. Pokud v nás Kristus zůstává, naše srdce budou plná božského soucitu. Zapečetěné prameny upřímné 
kristovské lásky budou otevřeny. (Sons and Daughters of God, p. 151) 

Ach, jaké paprsky něžnosti a krásy vyzařují z každodenního života Spasitele! Jak milá byla jeho 
pouhá přítomnost! Tentýž duch se projeví i u jeho dětí. Ti, v nichž přebývá Kristus, budou obklopeni 
nebeskou atmosférou. Jejich bílá roucha čistoty budou šířit vůni Boží zahrady. Jejich tváře budou odrážet 
jeho světlo a budou osvětlovat cestu klopýtajícím a znaveným. (The Adventist Home, p. 424) 
 
Otázky k osobnímu zamyšlení 
1. Toužíte být naplněni Kristovou láskou a jeho soucitem k hynoucímu světu?  
2. Jakými praktickými způsoby byste mohli svědčit ve svém sousedství?  
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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 uvedeny 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 
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• Modlete se za vedení církve (za kazatele, sdružení, unii, divizi i za vedení Generální konference), aby viděli 
potřebu Ducha svatého ve svých životech.  

• Modlete se za jednotu církve v pravdě a Duchu. Proste za to, aby se každý účastník bohoslužeb plně zapojil do 
misie a do zvěstování trojandělského poselství ze Zjevení 14 a poselství čtvrtého anděla ze Zjevení 18. 

• Modlete se za pokračování a rostoucí zaměření se na „Oživení a reformaci” u členů, sdružení, unií, institucí, 
divizí a Generální konference. Věnujte pozornost osobnímu rozměru „Oživení a reformace” u sebe, u své rodiny, 
ve svém sboru a ve své komunitě. Modlete se, aby se lidé zapojili do iniciativy „Sjednoceni na modlitbě” tím, že 
budou prosit o vylití pozdního deště Ducha svatého a modlit se o naplnění textů Joel 2, Ozeáš 6, Skutky 2.  

• Modlete se, aby se všichni vedoucí v církvi po celém světě pevně a věrně drželi duchovní a misijní perspektivy. 
Naléhavě se modlete, aby Pán chránil kazatele a členy církve před ztrátou prorocké identity – abychom si 
uvědomovali, že jsme Církví adventistů sedmého den, Boží církví ostatků na konci času. 

• Modlete se za zvýšený důraz na osobní a celosborové každodenní čtení Bible za pomocí iniciativy „Věřte Božím 
prorokům”, která klade důraz na čtení a studium Bible a ducha prorockého.  

• Modlete se za to, aby vedoucí církve a členové měli pocit naléhavosti a uvědomovali si, že žijeme v době konce a 
že Ježíš přijde brzy, jak se to naznačuje ve Zjevení 22.  

• Modlete se, abychom více svého času věnovali věčným hodnotám při studiu Bible a modlitbě, když dovolíme 
Bohu, aby pevně vedl svůj lid podle své a ne podle naší vůle. To nám pomůže, abychom zůstali v Boží blízkosti a 
dovolili moci Ducha svatého, aby zvrátil sklon k zesvětštění, který ohrožuje Boží církev a naše každodenní 
životy. 

• Modlete se za jasné zaměření se na Krista a jeho dílo během jeho pozemského života, během jeho smrti na kříži 
i jeho zmrtvýchvstání i během jeho současné službě v nejsvětější svatyni v nebi a při jeho brzkém druhém 
příchodu.   

• Modlete se za upřímnou vděčnost a za plné přijetí spisů ducha prorockého, které je možné uplatnit i dnes. 
Modlete se za vedoucí církve a za členy, aby pravidelně tyto spisy četli.  

• Modlete se za větší podporu a zájem všech členů církve i vedoucích o udržení adventistického vzdělávání s 
adventistickým obsahem i důrazy. Je to nezbytné ke vzdělávání budoucí generace a pro misijní vizi.  

• Modlete se za zvýšený zájem o studium knih Daniel a Zjevení.  
• Modlete se, aby lidé pochopili a zvěstovali učení o službě ve svatyni jako nádherný příklad plánu spasení.  
• Modlete se o Boží lásku, abyste se zdokonalovali v jeho církvi. 
• Modlete se za zvýšený důraz na nádherné učení o biblickém stvoření – že naše Země byla stvořena v šesti 

doslovných, po sobě jdoucích dnech slovem našeho Pána. 
• Modlete se za úžasné zvýšení duchovní podpory pro mladé adventisty sedmého dne, kteří studují na veřejných 

vysokých školách. Modlete se, aby se stali živými misionáři, kteří budou sloužit na veřejných univerzitách a 
vysokých školách po celém světě. 

• Modlete se za pevnou spolupráci a jednotu mezi církevními organizacemi a podpůrnými organizacemi v 
evangelizačním úsilí naší církve.  

• Volejte k Pánu, aby vychoval a poskytl zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí církve do budoucna, kteří budou 
příkladem na Krista orientovaného vedení, když bude církev naplňovat své nebeské poslání pro tento svět tím, 
že bude zvěstovat trojandělské poselství, jehož jádrem je Kristova spravedlnost. 

• Modlete se, aby členové církve a veřejnost pochopili důležitost zdravotní reformy jako součást hlasitého volání 
po obnově Božího obrazu v lidech skrze Kristovu spravedlnost. Modlete se, aby co nejvíce lidí přijalo zdravý 
životní styl a střídmost a abychom zacházeli s našimi těly jako s chrámem Ducha svatého, a tak dovolili, 
abychom více a plněji přijímali Boží otisk. 

• Modlete se za evangelizační plány a misijní aktivity ve všech třinácti divizích a připojených uniích 
(Středovýchodní a severoafrická unie). Modlete se za úspěch „Misie ve městech” i misie ve venkovských 
oblastech. 

• Modlete se za všechny členy, aby cítili zodpovědnost za získávání lidí a uvědomili si, že nebe žádá všechny, aby 
následovali Krista i ve sdílení se o své víře.  

• Modlete se za vhodné využití sociálních sítí ke sdílení trojandělského poselství kreativním a neotřelým 
způsobem pro dnešní uspěchané lidi.   

• Modlete se za zvýšené zapojení členů i institucí do probíhajících evangelizačních akcí.   
• Modlete se za utvoření tisíců „center vlivu” (sbory, zdravotní střediska, pečovatelské služby, knižní centra, 

komunitní centra, vegetariánské restaurace, kliniky a mnoho dalších), obzvláště ve velkých městech po celém 



světě a modlete se, aby tato centra přinesla velkou pozitivní změnu do života lidí, když díky křesťanské službě 
zažijí Boží pravdu. 

• Modlete se, aby nám Bůh dal plné pochopení Kristovy metody (holistického přístupu), který dovoluje členům 
církve naplňovat potřeby druhých a následovat tak Kristova příkladu ve službě ostatním.  

• Modlete se za sjednocení evangelizačních a svědeckých aktivit všech adventistických mužů, žen a dětí po celém 
světě. Modlete se za to, abychom byli zmocněni Duchem svatým, když se podřídíme jeho vedení v našich 
životech. 

• Naléhavě proste Pána za rodiny adventistů sedmého dne, aby mohl být modelem toho, jak může Kristus vnést 
do domovů pokoj a lásku, odstranit jakékoli zneužívání a stres díky posvěcující moci Kristovy spravedlnosti a 
ukázat na Kristův brzký příchod a na konečné sjednocení Boží věčné rodiny v nebesích. 

• Modlete se za neúplné rodiny ve vašich sborech a v celosvětové církvi.   
• Modlete se za celosvětovou jednotu v každém sboru a v každé církevní organizační jednotce založenou na 

dodržování Božího slova, na pokorné modlitbě, na moci Ducha svatého a na respektu k církevním rozhodnutím 
společně s plným nasazením pro poslání církve.  

• Modlete se za pokoru v našich životech, abychom byli sjednoceni v podřízenosti Božímu vedení a abychom byli 
ochotni se také podřídit odsouhlaseným rozhodnutím z pravidelných zasedání Generální konference. 

• Modlete se za ochranu našich mladých lidí a všech nás před stále vzrůstajícím světským vlivem. Modlete se, 
abychom se zaměřovali na Boží slovo a na službu druhým. Modlete se, aby místní sbory podporovaly 
evangelizační programy pro mládež i další příležitosti k službě. 

• Modlete se za zvýšenou distribuci křesťanské literatury všemi členy církve a za zvýšený důraz na knižní 
evangelizaci jak pomocí tištěných materiálů, tak i elektronických.  

• Modlete se za obnovený důraz na účast na důležité sobotní škole, která se zaměřuje na společenství, misii, 
studium Bible a oslovení okolí. 

• Modlete se za zvýšený důraz na evangelizaci pomocí malých skupinek, takže se všichni členové budou moci 
účastnit osobního svědectví a zvěstovat Boží velké pravdy v těchto posledních dnech. 

• Modlete se za větší zaměření se na evangelizační potenciál adventistických médií, které by vedlo k masivnímu, 
jednotnému evangelizačnímu svědectví po celém světě. 
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Jedenáctý den: Život v plnosti 
Navrhovaná podoba závěrečné soboty 

 
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: Jan 10,7-16 
Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, 
jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.  Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude 
vcházet i vycházet a nalezne pastvu.  Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a 
měly ho v hojnosti.   
 
Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.  Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a 
ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.  Tomu, kdo je najat 
za mzdu, na nich nezáleží.  Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám 
Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj 
hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. (Jan 10,7-16) 
 
Potřeby každého sboru jsou jiné, spolupracujte prosím s místním vedením sboru, abyste mohli vytvořit konkrétní plán 
pro váš sbor. Zde jsou některé navržené body pro sobotní bohoslužbu.  

 
 Biblické učení z Jana 10,7-16: 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 konkrétním textem. 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 svá 
svědectví, případně možnost vést modlitební setkání. 

 
 Flexibilita: Ujistěte se, že vaše plány bohoslužby umožňují Duchu svatému, aby vás během bohoslužby 

mohl vést . 

http://www.tendaysofprayer.org/
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Zaslíbení, kterých se v modlitbě budeme dovolávat 

Všechny biblické texty pocházejí z Českého ekumenického překladu 
 

 
Zaslíbení o Duchu svatém 

 
„Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje, 
bylinu na poli dopřeje každému.“ (Zachariáš 10,1) 
 
„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, 
kdo ho o to prosí!“ (Lukáš 11,13) 
 
„Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co 
jsem vám řekl. . . . On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:“ (Jan 14,26;16,8) 
 
„Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k 
Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.  Budete-li mne o něco prosit 
ve jménu mém, já to učiním.“ (Jan 14,12-14) 
 
„Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“ (Zachariáš 4,6) 
 
 

Zaslíbení, že Bůh odpovídá na modlitby 
 
„Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ (Jan 15,7) 
 
„Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý 
čas.“ (Židům 4,16) 
 
„Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.“ (Marek 11,24) 
 
„Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.“ (Žalm 50,15) 
 
„Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to 
učiní.“ (Matouš 18,19) 
“A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.“ (Matouš 21,22) 
 
„A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve 
jménu mém, já to učiním.“ (Jan 14,13-14) 
 
„V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, 
dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“ (Jan 16,23-
24) 
 
„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. Janova 5,14-15) 

 
Zaslíbení o Boží moci 
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„Je to snad pro Hospodina nějaký div?“ (Genesis 18,14) 
 
„Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“ (Exodus 14,14) 
 
„U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ (Marek 10,27) 
 
„Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.“ (1. Tesalonickým 5,24) 
 
„Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.“ (Job 42,2) 
  
„U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ (Marek 10,27) 
 
„Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej 
vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ (Římanům 8,31-32) 
 
„Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?“  (Numeri 
23,19) 
 
„Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, 
jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou 
zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; 
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Izajáš 40,28-31) 

 
Zaslíbení o Božím vedení 

 
„Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s 
tebou všude, kam půjdeš?“ (Jozue 1,9) 
 
„A hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoli půjdeš a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, 
dokud nevykonám to, co jsem ti řekl.“ (Genesis 28,15) 
 
„Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil.“ (Exodus 
23,20) 
 
„Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a 
celou svou duší.“ (Deuteronomium 4,29) 
 
„Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.“ (Jeremjáš 33,3) 
 
„Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v 
pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ (Izajáš 
40,4) 
 
„Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ (Žalm 32,8) 
 
„Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a 
neděs.“ (Deuteronomium 31,8 ) 
 
„Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.“ (Žalm 25,12) 
 
„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám 
napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3,5) 
 



„... budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak 
poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš 
jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.“ (Izajáš 58,10)  
 
„Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.“ (Izajáš 65,24) 
 
 

Zaslíbení o změně srdce 
 
„Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně 
navrátí celým srdcem.“ (Jeremjáš 24,7) 
 
„Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým 
svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.“ (Deuteronomium 30,6) 
 
„A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám 
srdce z masa.“ (Ezechiel 36,26) 
 
„... a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“ (Filipským 1,6) 
 
„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. Petrova 1,3) 
 
„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Korintským 5,17) 
 
„Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, 
nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a 
vydal sebe samého za mne.“ (Galatským 2,19) 
 
„Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu 
našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.“ (1. Tesalonickým 5,23) 
 
 

Zaslíbení o odpuštění 
 
„... a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých 
zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ (2. Paralipomenon 7,14)  
 
„Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy.“ (Žalm 85,3) 
 
„...neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.“ (Žalm 86,5)  
 
„A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám 
odpustil vaše přestoupení.“ (Marek 11,25) 
 
„... buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil 
vám.“ (Efezským 4,32)  
 
„Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé 
nepravosti.“ (1. Janova 1,9) 
 
„Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby 
byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“ (Izajáš 1,18) 



 
„Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.“ (Izajáš 43,25) 
 
„Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“ (Jeremjáš 31,34) 
 
„V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost...“ (Efezským 1,7) 
 
 

Zaslíbení o vítězství nad hříchem 
 
„... neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ (1. Janova 5,4) 
 
„Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Římanům 8,37) 
 
„Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“ (1. Korintským 15,57) 
 
„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, 
budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ (Izajáš 41,10) 
 
„... a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.“ (Efezským 6,16)  
 
„Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, 
nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a 
vydal sebe samého za mne.“ (Galatským 2,19) 
 
„Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ (Filipským 2,13) 
 
„Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“ (Galatským 
5,16) 
 
„Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi.“ (Římanům 16,20) 
 
„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle 
Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ (Římanům 12,2) 
 
„Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.“ (1. Janova 2,15) 
 
 

Zaslíbení o uzdravení 
 
„Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho 
přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já 
jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“ (Exodus 15,26) 
 
„...tvá síla ať provází všechny tvé dny.“ (Deuteronomium 33,25) 
 
„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze 
všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj 
věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.“ (Žalm 103,2) 
 
„Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým 
kostem.“ (Přísloví 3,7)  
 



„Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje 
tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale 
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro 
naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ (Izajáš 53,3) 
 
„Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.“ (Jeremjáš 17,14) 
 
„Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. Nazývali tě zapuzenou: říkali o tobě: »To je ten Sijón, nikdo jej 
nevyhledává.«“ (Jeremjáš 30,17) 
 
„Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.“ (Jeremjáš 33,6) 
 
„Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a 
budete poskakovat jako vykrmení býčci...“ (Malachiáš 3,20) 
 
„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. 
Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“ (Jakub 5,14) 
 
 

Zaslíbení o síle ke konání Boží vůle 
 
„Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“ (Žalm 27,14) 
 
„A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké 
soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. 
Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.“ (2. Korintským 4,16) 
 
„V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“ (Galatským 6,9) 
 
„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“  (Filipským 4,13) 
 
„Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ (Filipským 2,13) 
 
„... 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. Korintským 12,9)  
 
 

Zaslíbení pro Boží svědky 
 

„Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji 
svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“ (Izajáš 44,8) 
 
„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.“ (Izajáš 60,1) 
 
„To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto 
smíření.“ (2. Korintským 5,18) 
 
„Ale Hospodin mi řekl: Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, 
řekneš.“ (Jeremjáš 1,7) 
 
„... ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, 
Samařsku a až na sám konec země.“ (Skutky 1,8) 
 



„Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali mocné skutky 
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ (1. Petrova 2,9) 
 
„... a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás 
vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.“ (1. Petrova 3,15) 



 
10 dnů modliteb 2016 
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Příručka pro vedoucí 
 
Vítejte u 10 dnů modliteb 2016 
 
Vítejte u 10 dnů modliteb 2016! Bůh vykonal mnoho zázraků během Deseti dnů modliteb od doby, kdy začal program 
Global Rain v roce 2006. Duch svatý způsobil oživení, obrácení, obnovu nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. Je 
pravda, že modlitba je místem, kde se rodí oživení.  
 
Tyto rady mají pomoci vedoucím. První část se týká témat Deseti dnů modliteb 2016 a druhá část zahrnuje návod, který 
pomůže vám i vaší modlitební skupině. Pamatujte, že to jsou pouze nápady a podněty. Ciťte se svobodně a věci můžete 
měnit podle toho, jak vás Duch povede. 
 
Během Deseti dnů modliteb během 6. -16. ledna 2016 by se vaše skupina měla scházet osobně, či po telefonu ke 
společným modlitbám. Jedenáctý den (leden 16.) připadne na sobotu. Tento den je oslavou všeho, co Bůh udělal jako 
odpověď na naše společné modlitby. Doufáme, že tyto nápady a návrhy vám pomohou udělat z Deseti dnů modliteb 
2016 úžasnou zkušenost pro vaši malou skupinu nebo pro sborovou rodinu.   
 
Když se vydáte na tuto cestu s námi, udělejte si čas na přečtení těchto svědectví lidí, kteří se zúčastnili Deseti dnů 
modliteb v roce 2015: 
 
„Moc Ducha svatého působí v našem sboru. Několik nechodících členů se vrátilo do sboru a někteří z našich členů se 
plně rozhodli tento rok plně chodit s Pánem. Díky a Bůh vám žehnej.“ Joe Kin, Kanudi SDA Church, Port Moresby, Papua 
Nová Guinea 
 
„Bůh nám bohatě požehnal, když se náš sbor scházel k modlitbám během těchto Deseti dnů modliteb. Přišel i jeden 
mladý muž, který už ve sboru nebyl velmi dlouho. Jeho žena přišla na modlitební shromáždění v pátek večer a celá 
skupina se modlila za jejího manžela, aby se vrátil do sboru. A v sobotu ráno se ve sboru ukázal! Chválíme Boha za to, co 
koná v našem středu!“ Peggy Casebier, Oregon, USA 

 
„Deset dnů modliteb oživilo náš sbor Southend i naše páteční modlitební setkání, která už dlouho v našem sboru 
nefungovala. Toto desetidenní setkávání nás poučilo, že naše síla spočívá v našich modlitbách a že vnáší mezi členy 
jednotu a nadšení z díla pro Pána.“ Tafadzwa Katsota, Southend SDA Church, Zimbabwe 
 
„U nás jsme měli Deset dnů modliteb od 1. do 10. ledna. Náš kazatel Bill McClendon se modlil modlitbu ochrany za 
všechny, kdo byli na modlitebním seznamu. Onoho dne 7. ledna jsem jela do práce ve špičce a nějaké auto 
v prostředním pruhu najelo do vyježděné stopy ve sněhu a dostalo smyk. Začalo se točit dokola a nakonec se zastavilo 
v mém pruhu přímo přede mnou asi půl metru od mého auta. Vydechla jsem si: „Díky, Pane Ježíši!“ Řidič v autě viděl 
můj obličej, pokusil se auto otočit a odjel. Odtahová služba, která jela za mnou, čekala, že bude mít nějakou práci, ale nic 
z toho nebylo! Volala jsem našemu kazateli a vyprávěla mu, co se stalo. Bůh je s námi pořád; já osobně si to budu 
pamatovat už navždy.“ Charmaine Ridgely, Baltimore First SDA Church, Ellicott City, Maryland, USA 
 
„Jsem vděčný našemu nebeskému Otci, že udělal něco mimořádného. Mám bratra, kterému je 10 let a který má 
problémy se srdcem. Lékaři rozhodli, že musí podstoupit operaci srdce v Indii. Když jsem se za něj začal modlit, rychle 
se během pár dnů zotavil. Mezitím lékaři odhadovali, že se zotaví nejdříve až za dva týdny. Bůh se rozhodl, že mu ještě 
jednou zachrání život a zítra se vrátí z Indie. Čekám na velké věci, které v následujících dnech ještě přijdou. Yoel Asaph, 
Mwanza, Tanzánie 
 
 

Obecné věci v Deseti dnech modliteb 
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Proč se modlíme za trvalý vztah s Kristem a za plnost života?  
Jako Kristovi následovníci chceme být Ježíšovými svědky. Chceme jej reprezentovat. Ale to nemůže dělat, pokud v Kristu 
nezůstáváme. Nemůžeme být svědky v naší vlastní síle a nemůžeme být šťastní a mít plnost života, pokud žijeme bez 
Krista.  
 
Kristus nás pozval, abychom v něm zůstávali, takže je velmi důležité, abychom se naučili, jak to udělat. V průběhu těchto 
deseti dnů pochopíme, proč a jak v Kristu zůstávat a zjistíme, jak to změní naše životy. Pojďme se společně modlit, aby 
nás Bůh naučil „jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi (Koloským 1,27).  
 
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. 
 
Pasáže ze spisů Ellen Whiteové týkající se našeho zůstávání v Kristu a naplněného života  
Zařadili jsme také pasáže z pera Ellen G. Whiteové a několik biblických veršů na každý večer. Jsou vyňaty z různých knih 
napsaných Ellen Whiteovou a hovoří o důležitosti toho, abychom zůstávali v Kristu, a jaký to bude mít vliv na lidi kolem 
nás. 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.  
 
Navrhovaný časový rozvrh pro každou část modlitebního setkání  
Kolik času strávíte u každého bodu programu, se bude pravděpodobně lišit u každého setkání. Následující časový 
rozvrh představuje návrh, jak setkání vhodně časově rozdělit:  

• Přivítání / úvod: 2-5 minut  
• Čtení Písma a úryvků z Ellen G. Whiteové: 3 minuty  
• Chválení Boha: 10 minut 
• Vyznání a prosba o vítězství nad hříchem: 3-5 minut 
• Prosby a přímluvné modlitby: 35 minut 
• Díkůvzdání: 10 minut 

 
Přimlouvejte se za sedm lidí 
Motivujte všechny, aby prosili Boha, aby jim ukázal sedm lidí, za které by se během těchto Deseti dnů 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, aby jim ukázal a vedl je, 
za co se u těchto lidí mají modlit, a jak je oslovit. 
 
Sobotní bohoslužba během Deseti dnů modliteb 2016 
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. Nechte 
si dostatečný čas na svědectví o vyslyšených modlitbách, na kázání a na modlitby a zpěv. 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 2016 
Modlete se usilovně za to, abyste poznali, jak si Bůh přeje, aby váš sbor pokračoval v tom, co Kristus započal 
během Deseti dnů modliteb 2016. Možná budete pokračovat v pravidelných týdenních modlitebních setkáních. 
Nebo možná bude Bůh chtít, abyste začali sloužit ve vašem sboru novým způsobem 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 2016! 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 
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 
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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. 
 
Zápisky 
Vedení si modlitebního zápisníku během Deseti dnů modliteb může být dobrým způsobem, jak se mohou 
účastníci vnitřně ztotožnit s uvedenými modlitebními tématy, vyjádřit i 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 při modlitbách 
prostředkem, který dává Bohu 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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