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Úvod
Vitajte v programe Desať dní modlitieb 2021! Veríme, že v modlitbe sa rodí prebudenie. Boh v minulých rokoch 

vykonal mnoho zázrakov, keď sme ho hľadali na modlitbách a v pôstoch. Duch Svätý priniesol obrátenia, obnovil 
nadšenie pre evanjelizáciu, oživil cirkev a uzdravil vzťahy. 

Tu je niekoľko skúseností z predchádzajúcich rokov: 
„Počas Desiatich dní modlitieb som predniesla Bohu dve žiadosti: Aby moja dcéra bola vykúpená z otroctva závislosti 

a aby sa môj manžel vrátil k Pánovi [do budúceho roka]. Chválila som Boha za to, že moja dcéra mohla povedať, že je už 
osem mesiacov zbavená závislosti od metamfetamínu, že už nie je bezdomovkyňou a pracuje na plný úväzok. Môj manžel 
bol znovu pokrstený a tento rok so mnou absolvoval Desať dní modlitieb. Všetka chvála patrí Bohu, nášmu Otcovi, skrze 
Ježiša Krista.“ (NH) 

„Ako zbor sme sa začali modliť za dážď, pretože naša krajina čelila suchu. Bolo to hektické a všetci panikárili, ale 
chcem poďakovať Bohu, že po troch dňoch na naše modlitby odpovedal. Teraz prší každý deň.“ (LM)

„Prostredníctvom modlitby boli uzdravení chorí, znovu sa nadviazali vzťahy medzi odcudzenými členmi rodín, smrť 
blízkych sprevádzala nádej a mnohí ľudia odovzdali svoj život Bohu. Slúžime živému Bohu! Nemôžeme sa dočkať až 
uvidíme, čo si pre nás pripraví tento rok.“ (Dereck) 

Volá vás Boží hlas k oživeniu? Biblia je plná zasľúbení práve pre vás: 
„... a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem 

ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím“ (2. kroník 7,14).
„Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom“ (Jeremiáš 29,13). „Každý, kto bude 

vzývať jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako prisľúbil Hospodin. Medzi 
vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povolá“ (Joel 3,5). „Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, 
hriešnici, a vy, vnútorne rozpoltení, posväťte si srdcia!“ (Jakub 4,8). „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje 
môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou“ (Zjavenie 3,20). 

Nech sa v tejto chvíli nachádzate v akejkoľvek životnej situácii, Boh je k vám bližšie, než si myslíte. Chce vyliať svoje 
požehnanie na vašu rodinu, vašu cirkev, vašu komunitu a váš svet. Pripojte sa teraz k nám v modlitbách za duchovné 
prebudenie prostredníctvom Ducha Svätého. 

Naša modlitebná téma: Hľadanie oživenia 
Tento rok vás pozývame, aby ste sa počas Desiatich dní modlitieb usilovali o prebudenie mocou Ducha Svätého. Keď 

sa modlíte, privlastňujete si Boží sľub daný Zorobábelovi : „Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin 
zástupov“ (Zachariáš 4,6). Inými slovami: „Svojich plánov nedocielite mocou armády ani ľudskou silou; skôr to dosiahne 
môj Duch! Ja, Pán Boh všemohúci, to sľubujem.“ (Preložil Helmut Haubeil z nemeckej verzie Hoffnung für Alle.) 

Boh chce dnes v našich životoch a zboroch uskutočniť neuveriteľné veci. Jeho plány idú ďaleko za hranice našich 
vlastných schopností a iba v neustálom modlitebnom spojení s Ním môžeme uskutočniť úlohu, ktorú pre nás pripra-
vil. Ponúka nám: „Volaj ku mne a odpoviem ti, oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš“ (Jeremiáš 33,3). 

Pripojte sa k nám v modlitbe za prebudenie a sľúbené vyliatie Ducha Svätého. Najprv hľadajte Božie kráľovstvo 
a potom sledujte, ako sa otvárajú nebeské prieduchy! 

Odporúčania pre spoločné modlitby 
l Dbajte na to, aby modlitby boli krátke – jedna alebo dve vety k jednej téme. Potom dajte možnosť ostatným. 

Môžete sa modliť, koľkokrát budete chcieť, podobne ako v bežnom rozhovore. 
l Nebojte sa ticha, lebo všetkým poskytuje možnosť načúvať Duchu Svätému. 
l Spievanie spoločných piesní pod vedením Ducha je tiež obrovským požehnaním. Nepotrebujete na to klavír, 

spev bez hudobného sprievodu je tiež skvelý.
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l Lepšie než vyčerpať cenný čas určený pre modlitby diskutovaním o tom, za čo sa modliť, je rovno sa modliť. 
Potom sa aj ostatní môžu pripojiť k vašim prosbám a dovolávať sa zasľúbení, ktoré potrebujete. 

Dovolávanie sa Božích zasľúbení 
Boh nám dal vo svojom Slove mnoho sľubov. Našou výsadou je dovolávať sa ich vo svojich modlitbách. Všetky Bo-

žie prikázania a rady sú zároveň zasľúbeniami. Nikdy by od nás nežiadal niečo, čo by sme nemohli v jeho sile vykonať. 
Keď sa modlíme, je jednoduché sa sústrediť na svoje potreby, ťažkosti a problémy a pritom žialiť a nariekať nad svojou 
situáciou. To však nie je účelom modlitby. Modlitba má posilniť našu vieru. To je dôvod, prečo sme vyzývaní, aby 
sme sa počas svojich modlitieb dovolávali Božích zasľúbení. Pomôžu nám, aby sme prestali mať na zreteli seba a svoje 
slabosti a naopak svoj pohľad zamerali na Ježiša. Keď naňho hľadíme, meníme sa na jeho obraz. 

„Každé zasľúbenie v Božom slove je pre nás. Vo svojich modlitbách prednášajte Božie prisľúbenia a s vierou sa ich 
dovolávajte. Jeho Slovo je zárukou toho, že keď vo viere žiadate, dostanete všetky duchovné požehnania. Pokračujte 
v prosbách a dostanete toľko, že to bude hojne presahovať to, o čo ste žiadali alebo na čo ste mysleli.“ (In Heavenly 
Places, str. 71) 

Ako sa môžete dovolávať zasľúbení? Keď sa napríklad budete modliť o pokoj, môžete sa dovolávať  podľa textu 
u Jána 14,27 a povedať: „Pane, ty si vo svojom slove povedal:, Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja 
vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Daj mi, Pane pokoj, ktorý si mi sľúbil 
zanechať.“ Ďakujte Pánovi, že vám svoj pokoj dáva, aj keď to práve v tejto chvíli necítite. 

Pôst 
Chceli by sme vás povzbudiť, aby ste si počas týchto desiatich dní urobili pôst ako Daniel. Začať rok pôstom a mod-

litbou je úžasný spôsob, ako svoje životy v nasledujúcom roku zasvätiť Bohu. Ellen Whiteová nám hovorí: „Teraz a až 
do konca času by mal Boží ľud byť viac ozajstný a bdelý, nespoliehať sa na svoju vlastnú múdrosť, ale na múdrosť 
svojho Vodcu. Mal by si určiť dni pre pôst a modlitby. Úplné odloženie jedla nie je nutné, ale mal by jesť striedmo tie 
najjednoduchšie jedlá.“ (Counselson Diet and Foods, str. 188–189) 

O Danielovi vieme, že desať dní jedol len ovocie a zeleninu. Tiež vás chceme rovnakým spôsobom povzbudiť, aby 
ste si v týchto dňoch vybrali jednoduchú stravu. Ak chceme mať jasnejšiu myseľ pre počúvanie Božieho hlasu a túžime 
sa k nemu priblížiť, mali by sme sa uistiť, že nám v tom naša strava nebráni. 

Ale pôst nie je len o zrieknutí sa jedla. Chceme vám odporučiť, aby ste držali pôst tiež v oblasti hrania počítačových 
hier, sledovania televízie, filmov a tiež Facebooku či YouTube. Facebook či YouTube nemusia byť samy o sebe zlé, ale 
oberajú nás o veľa času. Dajte stranou všetko, čo pôjde, aby ste mali dostatok času, ktorý strávite s Pánom. 

Pôst nie je rýchly spôsob, ako získať od Boha zázrak. Pôst je o pokorovaní seba samého, aby Boh mohol pracovať 
v nás a cez nás. Priblížme sa k nemu na modlitbe a v pôste a On sa k nám tiež priblíži. 

Duch Svätý 
Určite poproste Ducha Svätého, aby vám ukázal, ako alebo za čo sa máte modliť vo svojom osobnom živote alebo 

v konkrétnej situácii. Biblia nám hovorí, že nevieme, za čo sa máme modliť a že Duch Svätý je tým, kto sa za nás pri-
hovára. „Modliť sa máme nielen v mene Ježiša Krista, ale aj pod vplyvom Ducha Svätého. Tak totiž máme chápať slová, 
že sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rimanom 8,26). Boh rád vypočuje také modlitby. Keď 
sa vrúcne a vytrvalo modlíime v mene Ježiša Krista. Boh nám dáva záruku, že môže „urobiť omnoho viac, ako my 
prosíme alebo rozumieme“ (Efezanom 3,20).“ (Kristove podobenstvá, str. 147)

Viera 
Duch prorocký hovorí, že „modlitba a viera sú schopné vykonať to, čo nie je schopná akákoľvek moc na Zemi“ 

(Ministry of Healing, str. 509).
Je nám tiež povedané, že „môžeme požiadať o akýkoľvek dar, ktorý Boh sľúbil; lebo máme veriť, že ho dostaneme, 

a chváliť Boha, že sme ho dostali“ (Education, str. 258). Urobme si teda zvyk z toho, že budeme Bohu už dopredu ďa-
kovať za to, čo pre nás ešte len urobí a ako v budúcnosti odpovie na naše modlitby.
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Príhovorné modlitby za druhých 
Vyzývame vás, aby ste sa počas týchto Desiatich dní modlitieb dôsledne prihovárali za ľudí, ktorých Boh priviedol 

do vášho života. Vyberte si päť až sedem ľudí – môžu to byť príbuzní, priatelia, spolupracovníci, susedia alebo naprí- 
klad len známi. Urobte si čas a opýtajte sa Boha, za koho by ste sa mali modliť. Poproste ho, aby vám na týchto ľuďoch 
skutočne záležalo. 

Napíšte si ich mená na kus papiera a uložte ho na dôležité mieste, napríklad vo svojej Biblii. Budete ohromení tým, 
ako Boh bude odpovedať na vaše modlitby! 

Výzvy presahujúce Desať dní modlitieb 
Ježiš nás povoláva nielen k modlitbám, ale aj k praktickej službe potrebám ľudí okolo nás: „Lebo som bol hladný 

a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli 
ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou“ (Matúš 25,35.36). 

V knihe „The Ministry of Healing“ čítame: „Musíme žiť dvojaký život – život myslenia a konania, život tichej mod-
litby a skutočnej práce“ (str. 512). Dostali sme obrovské množstvo lásky od nášho Spasiteľa, je preto našou výsadou 
zdieľať túto lásku s priateľmi, susedmi, ale aj cudzími ľuďmi v núdzi. 

Opýtajte sa Boha, ako môžete vy a váš zbor aj po skončení Desiatich dní modlitieb slúžiť ostatným. Keď budete 
túto prácu organizovať, vyhnite sa tomu, aby vás táto angažovanosť odvádzala od modlitby. „Osobnému úsiliu veno-
vanému druhým by mala predchádzať intenzívna súkromná modlitba, pretože umenie záchrany duší vyžaduje veľkú 
múdrosť. Skôr než hovoríte s ľuďmi, hovorte s Kristom. Pri tróne nebeskej milosti získate prípravu pre službu ľuďom“ 
(Prayer, str. 313). 

V materiáloch, ktoré sú k dispozícii on-line, môžete nájsť ďalšie návrhy. Ježiš vás vyzýva, aby ste sa stali jeho pre-
dĺženými rukami a slúžili svetu v núdzi. 

Hlavným autorom príspevkov každodenného modlitebného sprievodcu je Helmut Haubeil. 
Materiály boli pripravené Správnou asociáciou pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Ak nie je 
uvedené inak, biblické texty sú citované zo Slovenského ekumenického prekladu (Vydala Slovenská biblická spoločnosť, 
2008).

Knihy E. G. Whiteovej vydané vo vydavateľstve Advent-Orion 
l Acts of the Apostles – Skutky apoštolov – Poslovia nádeje
l Desire of Ages – Túžba vekov – Cesta lásky
l Education – Výchova
l Great Controversy – Veľký spor vekov – Z tieňa do slávy
l Christ´s Object Lessons – Kristove podobenstvá
l Christian Service – Kresťanská služba – Mnoho rúk jedno poslanie
l Ministry of Healing – Cesta ku zdraviu a životnej harmónii
l Mount of Blessings – Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev
l Patriarchs and Prophets – Patriarchovia a proroci – Na úsvite dejín
l Prophets and Kings – Proroci a králi – Zo slávy do tieňa
l Steps to Christ – Cesta ku Kristovi
l Testimony Treasures Vol. 1 – Z pokladu svedectiev I.
l Testimony Treasures Vol. 2 – Z pokladu svedectiev II. 
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Ďalšie zdroje pre oživenie 
Hlavným autorom príspevkov do modlitebných sprievodcov pre rok 2021 je Helmut Haubeil. Roky pracoval v pod-

nikateľskej sfére, kým ako tridsaťsedemročný zareagoval na Božiu výzvu k službe. Pôsobil ako riaditeľ adventistického 
opatrovateľského domu v  Nemecku, vydával misijného spravodajcu a  riadil misijnú prácu v  strednej Ázii a  Indii. 
V posledných rokoch inšpiroval veriacich po celom svete svojimi seminármi a knihami, vrátane často prekladaného 
materiálu „Kroky k osobnému oživeniu“. 

Helmut Haubeil nabáda čitateľov, aby si zadarmo stiahli knihu Kroky k osobnému oživeniu na webe: https://steps-
to-personal-revival.info (k dispozícii je vo viac ako 40 jazykoch a  tiež ako audiokniha). Medzi ďalšie knihy patria 
„Abide in Jesus“ a „Spirit-filled Coworkers of Jesus“ (vyjde čoskoro). 

Účastníci programu Desať dní modlitieb si možno budú chcieť okrem každodenných modlitebných sprievodcov 
prečítať aj nasledujúce kapitoly: 

1. deň 
Kroky k osobnému oživeniu, kapitola 1., „Ježiš, najcennejší dar“. 

2. deň 
Spirit-filled Coworkers of Jesus (Duchom naplnení Ježišovi spolupracovníci), kapitola 1., „Boh ťa miluje“. 

3. deň 
Abide in Jesus (Zostať v Ježišovi), kapitola 2., „Odovzdať sa Ježišovi“. 

4. deň 
Kroky k osobnému oživeniu, kapitola 2., „Čo je jadrom našich problémov?“ 

5. deň 
Kroky k osobnému oživeniu, kapitola 2., „Čo je jadrom našich problémov?“ 

6. deň 
Kroky k osobnému oživeniu, kapitola 3., „Naše problémy možno vyriešiť – ako?“ 

7.deň 
Kroky k osobnému oživeniu, kapitola 5., „Kľúč k praxi“. 

8. deň 
Abide in Jesus (Zostať v Ježišovi), kapitola 4., „Poslušnosť prostredníctvom Ježiša“. 

9. deň 
Spirit-filled Coworkers of Jesus (Duchom naplnení Ježišovi spolupracovníci), kapitola 3., „Kto pracuje: Boh cezo mňa, 

alebo ja pre Boha?“ 

10. deň 
Spirit-filled Coworkers of Jesus (Duchom naplnení Ježišovi spolupracovníci), kapitola 10., „Duchovno-misijný reštart 

v troch krokoch“. 
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Noc modlitieb 
V rámci Desiatich dní modlitieb zvážte zorganizovanie celonočnej modlitebnej služby. Môžete napríklad začať 

o 18.00 hod. a skončiť ráno o 6.00 hod. Vyberte si plán, ktorý je vhodný pre vašu skupinu. 

Prečo noc modlitieb? 
Zostať hore celú noc alebo časť noci a modliť sa nie je samo o sebe nič svätého. Avšak je to často jediná časť dňa, 

keď ľudia nie sú zaneprázdnení a neponáhľajú sa. Veríme, že účelom nie je zostať hore celú noc, ale modliť sa tak dlho, 
ako je to potrebné, kým sa nepomodlíte za všetko, o čom si myslíte, že si Boh želá, aby ste sa za to modlili. 

Navrhujeme, aby toto nočné stretnutie viedlo niekoľko ľudí. Určite si urobte aj prestávky. Ako vedúci môžete 
vnímať atmosféru a  rozpoznať, kedy bude potrebná prestávka a kedy bude vhodné prejsť k ďalšej časti modlitieb. 
Do modlitebnej chvíle môžete zakomponovať tiež čítanie biblických pasáží. Možno sa rozhodnete použiť všetky uve-
dené body alebo si vyberiete len niektoré z nich – v závislosti od toho, čo je pre vašu skupinu najlepšie. Nebojte sa 
zmeniť poradie navrhovaných postupov. 

Možný rozvrh pre Noc modlitieb 

Začnite chválou – chválou Boha vo vašich modlitbách a tiež prostredníctvom piesní. 

Nejaký čas si vyčleňte na vyznanie hriechov a uistite sa, že nič nebráni tomu, aby vás Boh vypočul. Poskytnite ľuďom 
čas na osobné vyznanie i čas na verejné vyznanie. Odporučte im, aby súkromné hriechy vyznávali súkromne a verejne 
vyznávali len hriechy verejné. U Daniela 9,1–19 čítame, ako sa Daniel prihováral a verejne vyznával hriechy Božieho 
ľudu. 

Modlite sa za potreby ľudí, ktorí sú na modlitebnom stretnutí. Je toľko zranených ľudí, ktorí potrebujú modlit-
bu alebo poznajú niekoho iného, kto zúfalo potrebuje príhovor. Urobte kruh, postavte doprostred stoličku a vyzvite 
tých, ktorí majú zvláštnu modlitebné požiadavku, aby jeden po druhom prišli a podelili sa o svoje žiadosti. Potom sa 
zhromaždite okolo danej osoby a nechajte dvoch alebo troch ľudí, aby sa modlili za konkrétne potreby danej osoby 
a dovolávali sa Božích zasľúbení. 

Rozdeľte skupinu na dve časti. Nechajte sa ženy modliť v jednej miestnosti (s vedúcou z radov žien) a mužov v inej 
miestnosti (s vedúcim z radov mužov). Mnoho osobných potrieb nemôže a nemalo by byť zdieľaných so všetkými. Je 
jednoduchšie zdieľať sa s ľuďmi rovnakého pohlavia. 

Potom, čo sa vrátite späť, modlite sa za potreby vo svojej komunite a potreby zboru.Venujte tiež čas modlitbám 
za  potreby celosvetovej cirkvi (sú uvedené v  samostatnej časti modlitebných sprievodcov k  programu Desať dní 
modlitieb). Nedomnievajte sa, že musíte prejsť celý zoznam. Možno sa budete chcieť rozdeliť do malých skupín a kaž-
dú skupinu sa necháte modliť za časť zoznamu. 

Modlite sa za päť až sedem ľudí, za ktorých ste sa počas týchto desiatich dní modlili. 

Vyberte si biblickú pasáž a modlite sa prostredníctvom týchto veršov. 

Modlitebný čas ukončite ďalšími chválami a ďakovaním.
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Výzvy presahujúce Desať dní modlitieb
Ježiš nás povoláva nielen k modlitbám, ale aj k službe duchovným a fyzickým potrebám ľudí okolo nás. „Lebo som 

bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma; bol som 
nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou“ (Matúš 25,35.36). 

V knihe „The Ministry of Healing“ čítame: „Musíme žiť dvojaký život – život myslenia a konania, život tichej mod-
litby a ozajstnej práce.“ (str. 512) Dostali sme toľko lásky od nášho Spasiteľa a našou výsadou je zdieľať túto lásku 
s priateľmi, susedmi aj cudzími ľuďmi v núdzi. 

Odporúčame vám a vášmu zboru, aby ste sa v modlitbe opýtali Boha, ako môžete po Desiatich dňoch modlitieb 
slúžiť ostatným. Keď budete túto prácu organizovať, vyhnite sa tomu, aby vás táto angažovanosť odvádzala od modlit-
by. „Osobné úsilie venované druhým by mala predchádzať intenzívna súkromná modlitba, pretože umenie záchrany 
duší vyžaduje veľkú múdrosť. Skôr než hovoríte s ľuďmi, hovorte s Kristom. Pri tróne nebeskej milosti získate prípravu 
pre službu ľuďom.“ (Prayer, str. 313) 

Tu je niekoľko spôsobov, ako pomôcť ostatným. Vyberte si, čo vyhovuje potrebám vašej komunity, a neváhajte 
pridať svoje vlastné nápady. 

•  Pripravte jedlo pre niekoho, kto bol chorý. 
•  Pozvite suseda alebo spolupracovníka na spoločné stretnutie. 
•  Dajte jedlo bezdomovcovi. 
•  Darujte oblečenie, ktoré by ste chceli, aby bolo darované vám. 
•  „Adoptujte“ staršieho človeka. Pravidelne ho navštevujte a  pomôžte mu pri práci, nakupovaní, varení alebo 

v záhrade. 
•  Upečte chlieb a rozdeľte sa oň so susedom. 
•  Pomôžte s projektami v susedstve. 
•  Ponúknite sa, že zostanete s chorou alebo zdravotne postihnutou osobou, aby si jej ošetrovatelia mohli vybaviť 

svoje pochôdzky. 
•  Podieľajte sa na projektoch susedov. 
•  Predstavte sa novému susedovi tým, že mu donesiete jedlo. Dajte mu zakúsiť, že je v susedstve vítaný. 
•  Nakúpte potraviny a doručte ich rodine, ktorá to potrebuje . 
•  Darujte svoje staré okuliare. 
•  Ponúknite štúdium Biblie. 
•  Navštívte ľudí v domovoch s opatrovateľskou službou. 
•  Dajte študentovi nejaké stravné lístky. 
•  Zbaľte oblečenie pre núdznych. Mohli by ste v svojom zbore otvoriť šatníkovú skriňu s darovaným oblečením 

pre tých, ktorí to potrebujú. 
•  Darujte svoj starý notebook alebo inú elektroniku. 
•  Darujte ojazdený automobil. 
•  Organizujte zdravotné prednášky. 
•  Pošlite pohľadnicu niekomu, kto je uväznený. 
•  Zorganizujte sériu evanjelizačných prednášok. 
•  Zavolajte susedom a spýtajte sa ich, ako sa im darí. 
•  Dajte niekomu knihu, o ktorej si myslíte, že by sa mu páčila. 
•  Ponúknite letáčiky GLOW (dostupné na adrese: http://www.glowonline.org/glow-slovak/). 
•  Pozvite niekoho, aby prijal Ježiša. 
•  Usporiadajte školu varenia. 
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•  Rozdajte knihy s biblickými témami. 
•  Doneste jedlo človeku, ktorý stratil niekoho blízkeho. 
•  Navštívte niekoho v nemocnici, aby ste ho povzbudili alebo mu nejako pomohli. 
•  Čítajte nejakej staršej osobe. 
•  Navštívte detský domov a ponúknite svoju pomoc zamestnancom. 
•  Zorganizujte skupiny, v ktorých by sa šilo, plietlo či háčkovalo oblečenie pre tých, ktorí to potrebujú. 
• Čítajte nahlas Bibliu niekomu, kto nevidí alebo nemôže čítať. 
•  Ubytujte mladých ľudí cez noc vo vašej domácnosti. 
•  Staňte sa dobrovoľníkom v zariadení pre zneužívané osoby. 
•  Darujte knihy detskému domovu. 
•  Vezmite deti zo svojho zboru a spoločne navštívte domov pre starších ľudí. Pripravte pre nich program. 
•  Naplánujte a usporiadajte zábavný deň pre deti so špeciálnymi potrebami a pre ich rodiny. 
•  Zaistite pre vašu komunitu upratovací deň. 
•  Založte vo svojom zbore klub zdravia. Pozvite doň priateľov a susedov. 
•  Ponúknite niekomu, aby sa k vám pripojil pri sledovaní DVD s duchovným posolstvom. Keď sa budete spoločne 

pozerať, modlite sa, aby Duch Svätý prehovoril k srdcu tohto človeka. 
• Vytvorte svoj vlastný projekt. 

Ďalšie námety nájdete na adrese www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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Zasľúbenia, ktorých sa môžete dovolávať vo svojich modlitbách 

Zasľúbenia Ducha Svätého 

w „Proste Hospodina o dážď v čase jarného dažďa! Hospodin utvára búrkové mračná, dáva do nich výdatný dážď 
a každému trávu na poli.“ Zachariáš 10,1 

w „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo 
ho prosia!“ Lukáš 11,13 

w „Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám 
hovoril ... No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, spravodlivosť a súd.“ Ján 14,26; 16,8 

w „Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, 
lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma 
budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím.“ Ján 14,12 – 14 

 w „Odvetil mi: To je Hospodinovo slovo Zerubbábelovi: ‚Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!‘ znie výrok Hospo-
dina zástupov.“ Zachariáš 4,6 

Zasľúbenia, že Boh odpovedá na naše modlitby 

w „Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám.“ Ján 15,7
w „Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.“ 

Hebrejom 4,16 
w „Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.“ Marek 11,24
w „Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“ Žalm 50,15
w „Amen, opäť vám hovorím: Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho 

Otca, ktorý je v nebesiach.“ Matúš 18,19 
w „A všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe, dostanete.“ Matúš 21,22 
w „... a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo 

prosiť v mojom mene, ja to urobím.“ Ján 14,13.14 
w „V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, 

dá vám to. Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!“ Ján 
16,23.24

w „A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás 
počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali.“ 1. Jánov 5,14.15 

Zasľúbenia Božej sily 

w „Je azda Hospodinovi niečo nemožné? O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna.“ 1. Mojžišova 18,14 
w „Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte.“ 2. Mojžišova 14,14 
w „Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“ Marek 10,27 
w „Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí.“ 1. Tesaloničanom 5,24 
w „Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný.“ Jób 42,2 
w „Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal 

ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?“ Rimanom 8,31.32 
w „Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví? Sľúbi a nesplní?“ 4. Mojžišova 

23,19
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w „Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho múdrosť ne-
možno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci 
sa potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, 
budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“ Izaiáš 40,28 – 31 

Zasľúbenia o Božom vedení 

w „Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kam-
koľvek pôjdeš.“ Jozua 1,9 

w „Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým ne-
splním, čo som ti sľúbil.“ 1. Mojžišova 28,15 

w „Posielam pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil.“ 2. Mojžišova 23,20 
w „Z toho miesta budeš hľadať Hospodina, svojho Boha, a ak ho budeš vyhľadávať celým srdcom a celou dušou, náj-

deš ho.“ 5. Mojžišova 4,29 
w „Volaj ku mne a odpoviem ti, oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš.“ Jeremiáš 33,3 
w „Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú 

hrbole, lebo sa zjaví Hospodinova sláva a naraz ju uzrú všetci; lebo prehovorili Hospodinove ústa.“ Izaiáš 40,4.5 
w „Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach.“ Žalm 32,8 
w „Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Neboj sa ani sa neľakaj!“ 5. Moj-

žišova 31,8
w „... to je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať.“ Žalm 25,12 
w „Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on 

sám ti urovná chodníky.“ Príslovia 3,5.6 
w „... ak sa k hladnému štedro zachováš, ubitú dušu nasýtiš, potom vyjde v tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako 

poludnie. Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasýti na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti 
a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú.“ Izaiáš 58,10.11 

w „Prv ako budú volať, ja odpoviem, dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať.“ Izaiáš 65,24 

Zasľúbenia o zmene srdca 

 w „Dám im také srdce, aby ma poznali, veď ja som Hospodin; budú teda mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo 
sa obrátia ku mne celým svojím srdcom.“ Jeremiáš 24,7 

w „Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým 
srdcom, celou dušou a tak žil.“ 5. Mojžišova 30,6 

w „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce 
z mäsa.“ Ezechiel 36,26 

w „Som si istý, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, dovedie ho až do dňa Ježiša Krista.“ Filipanom 1,6
w „Kto je v Kristovi, je novým stvorením. Čo je staré pominulo, hľa, je tu nové!“ 2. Korinťanom 5,17 
w „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý tu teraz žijem, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje 

a vydal seba samého za mňa.“ Galaťanom 2,20 
w „Sám Boh pokoja nech vás cele posvätí a zachová vášho ducha, dušu i telo bez úrazu a poškvrny do príchodu nášho 

Pána Ježiša Krista. Verný je ten, ktorý vás povolal; on to tiež urobí.“ 1. Tesaloničanom 5,23.24 

Zasľúbenia o odpustení

w „Môj ľud, ktorý sa nazýva mojím menom, sa pokorí a bude sa modliť a vyhľadávať ma a odvráti sa od svojich zlých 
ciest, vtedy ho vyslyším z nebies, odpustím mu jeho hriech a uzdravím jeho krajinu.“ 2. kroník 7,14

w „Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú.“  Žalm 86,5
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w „A kedykoľvek povstávajúc k modlitbe, odpúšťajte, čo proti druhým máte, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám 
odpustil vaše hriechy.“ Marek 11,25 

w „Buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh v Kristovi odpustil vám.“ Efezanom 4,32 
w „Ak vyznávame svoje hriechy, on je tak verný a spravodlivý, že nám hriechy odpúšťa a očisťuje nás od každej neprá-

vosti.“ 1. Jánov 1,9 
w „,Poďte, vyjasnime si to!‘ hovorí Hospodin. ,Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené 

ako purpur, budú ako vlna.‘“ Izaiáš 1,18 
w „Ja sám vymažem kvôli sebe tvoje nevernosti, na tvoje hriechy nespomeniem.“ Izaiáš 43,25 
w „Už nebude učiť každý svojho blížneho a každý svojho brata: ,Poznávajte Pána!‘ Všetci ma budú poznať, od naj-

menšieho po najväčšieho z nich, hovorí Pán. Odpustím im ich vinu a ich hriech už nebudem pripomínať.“ Jeremiáš 
31,34 

w „V ňom sme vykúpení jeho krvou a naše hriechy sú nám odpustené podľa bohatstva jeho milosti.“ Efezanom 1,7

Zasľúbenia o víťazstve nad hriechom 

w „Kto sa narodil z Boha, premáha svet. A to víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ 1. Jánov 5,4 
w „Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.“ Rimanom 8,37
w „Chvála buď Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!“ 1. Korinťanom 15,57
w „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, ja som tvoj Boh. Dodám ti odvahu, pomocou ti budem, budem ťa podo-

pierať pravicou svojej spravodlivosti.“ Izaiáš 41,10 
w „Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého.“ Efezanom 6,16 
w „Som ukrižovaný spolu s Kristom, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý tu teraz žijem, žijem vo viere 

v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal seba samého za mňa.“ Galaťanom 2,19.20 
w „Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí, že chcete a činíte, čo sa jemu páči.“ Filipanom 2,13 
w „Chcem povedať: Žite z moci Božieho Ducha, a nepodľahnete tomu, k čomu vás tiahne vaša prirodzenosť.“ Galaťa-

nom 5,16
w „Boh pokoja čoskoro uvrhne satana pod vaše nohy. Milosť Ježiša, nášho Pána, buď s vami.“ Rimanom 16,20 
w „A neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovou svojej mysle, aby ste mohli rozpoznať, čo je vôľa 

Božia, čo je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ Rimanom 12,2 
w „Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto z vás miluje svet, láska Otcova v ňom nie je.“ 1. Jánov 2,15

 Zasľúbenia o uzdravení 

w „Ak naozaj budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, robiť, čo je v jeho očiach správne, naslúchať jeho prikázaniam 
a dbať na všetky jeho nariadenia, nepostihnú ťa žiadne nemoci, ktorými som postihol Egypt. Lebo ja som Hospo-
din, ja ťa uzdravujem.“ 2. Mojžišova 15,26 

w „Tvoje závory nech sú zo železa a bronzu, tvoja sila nech ťa sprevádza všetky tvoje dni.“ 5. Mojžišova 33,25
w „Dobroreč, duša moja Hospodinovi, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! On ti odpúšťa všetky neprávosti, zo 

všetkých nemocí ťa uzdravuje, vykupuje zo záhuby tvoj život, on ťa venčí milosrdenstvom a zľutovaním, po celý tvoj 
život ťa sýti dobrým, tvoja mladosť sa obnovuje ako mladosť orla.“ Žalm 103,2 – 5 

w „Nebuď múdry sám u seba, boj sa Hospodina, od zlého sa odvráť. To dá tvojmu telu zdravie a sviežosť tvojím kos-
tiam.“ Príslovía 3,7.8 

w „Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, 
a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, 
Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý 
nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.“ Izaiáš 53,3 – 5 

w „Uzdrav ma, Hospodine, a budem zdravý, spas ma a budem spasený, lebo ty si moja chvála.“ Jeremiáš 17,14
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w „Uzdravím ťa, vyliečim ťa z tvojich rán, znie výrok Hospodina, veď ťa volajú Odohnaná, to je dcéra Siona, ktorú 
nikto nehľadá.“ Jeremiáš 30,17

w „Áno, obviažem mu rany, vyliečim, uzdravím a odkryjem im poklady pokoja a pravdy.“ Jeremiáš 33,6 
w „Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v  jeho lúčoch, potom vyjdete 

a budete poskakovať ako teľce vypustené zo stajne.“ Malachiáš 3,20
w „Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene 

pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa 
mu.“ Jakub 5,14.15

Zasľúbenia o sile konať Božiu vôľu

w „A preto neochabujeme aj keď navonok hynieme, vnútorný človek sa zo dňa na deň obnovuje. Toto krátke a ľahké 
súženie pôsobí večnú slávy nám, nehľadíme k viditeľnému, ale k neviditeľnému. Viditeľné je dočasné, neviditeľné 
však večné.“ 2. Korinťanom 4,16 – 18

w „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať.“ Galaťanom 6,9
w „Všetko môžem v Kristovi, ktorý mi dáva silu.“ Filipanom 4,13
w „Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí, že chcete aj konáte, čo sa mu páči.“ Filipanom 2,13
w „Ale on mi povedal:, Stačí, keď máš moju milosť; veď v slabosti sa prejaví moja sila.’ A tak sa budem radšej chváliť 

slabosťou, aby vo mne prebývala Kristova sila.“ 2. Korinťanom 12,9

Zasľúbenia, že môžeme byť Božími svedkami

w „Nebojte sa, netraste sa! Vari som vám to už predtým nezvestoval a neoznámil? Vy ste mi svedkami. Či jestvuje Boh 
okrem mňa? Niet nijakej skaly, o nijakej neviem.“ Izaiáš 44,8

w „Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza nad tebou.“ Izaiáš 60,1
w „To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia.“ 2. Korinťanom 5,18
w „Ale Pán mi povedal:, Nepovedz: Som chlapec. Všade, kam ťa pošlem, pôjdeš, a všetko, čo ti prikážem, povieš.’“ 

Jeremiáš 1,7
w „Ale dostanete silu Ducha Svätého, ktorý na vás zostúpi, a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku, 

Samárii a až do posledných končín zeme.“ Skutky 1,8
w „Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud patriaci Bohu, aby ste zvestovali slávne skutky toho, 

ktorý vás povolal z tmy do svojho obdivuhodného svetla.“ 1. Petrov 2,9
w „A Pán, Kristus, nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto by vás vypočúval 

o nádeji, ktorú máte.“ 1. Petrov 3,15
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Sobotná slávnosť
Usporiadajte záverečnú sobotu Desiatich dní modlitieb tak, aby ste oslávili Božiu dobrotu a moc. Podeľte sa o to, 

aké ste za posledných desať dní zakúsili prebudenie a vyliatie Ducha Svätého. Radujte sa zo všetkého, čo pre nás Boh 
urobil, robí a ešte bude robiť. 

Potreby každého zhromaždenia sú jedinečné, preto spolupracujte s miestnymi vedúcimi, aby ste vytvorili konkrét-
ny plán pre váš zbor. Tu sú niektoré návrhy, ktoré môžete zahrnúť do vašej záverečnej sobotnej bohoslužby: 

Téma: 
Hľadanie oživenia Duchom Svätým. 

Tématický verš: 
„Nie silou ani mocou, ale mojím duchom! znie výrok Hospodina zástupov“ (Zachariáš 4,6). 

Vhodné piesne: 
Piesne o Duchu Svätom, o odovzdaní sa… 

Námety pre kázanie: 
Požiadejte kazateľa, staršieho zboru alebo vedúceho modlitebnej skupiny, aby predniesli krátke kázanie o prebude-

ní skrze Ducha Svätého. Zvážte použitie jednej z týchto biblických pasáží: 
w Lukáš 11,9–13 (prosba o Ducha Svätého a jeho prijatie), 
w Skutky apoštolov 2 (vyliatie Ducha Svätého na prvých kresťanov), 
w Rimanom 8 (veriaci, ktorí sa nechajú viesť Duchom). 

alebo
Nechajte účastníkov Desiatich dní modlitieb zhrnúť hlavné myšlienky jednotlivých modlitebných sprievodcov 

do maximálne dvojminútových príspevkov. Podeľte se o názov, hlavný verš a klúčovú myšlienku. (Vopred si naplá-
nujte, aby jednotlivé zhrnutia netrvali dlhšie než jednu či dve minúty. Pre väčšinu ľudí jedna minúta znamená 125 až 
150 slov.) 

alebo
Požiadejte mládež, aby si pripravila prezentáciu úryvkov z Písma, čítanie alebo krátke kázanie týkajúce se téme 

oživenia Duchom Svätým. Mládež by taktiež môhla pomôcť s hudbou, alebo zdieľaním svojich skúseností. 

Ďalšie námety programu: 

• Zdieľanie sa o tom, ako Boh odpovedal na vaše modlitby. 
• Modlitebný čas pre malé skupinky. 
• Oznámenie budúcich modlitebných a iných aktivít. 
• Detský príbeh o modlitbe. 
• Špeciálny výber hudby.
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Modlitebné potreby celosvetovej cirkvi

• Modlime sa za adventistov, ktorí čelia prenasledovaniu alebo väzneniu pre svoje presvedčenie.
• Modlime sa za duchovné oživenie mezdi mladými adventistami siedmeho dňa, ktorí navštevujú verejné vysoké 

školy a univerzity po celom svete. Nech se stanú živými Kristovými vyslancami. 
• Modlime sa za 69 percent svetovej populácie, ktorej nebol Ježiš doposiaľ jasne a zreteľne predstavený. 
• Modlime sa za 62 miliónov ľudí v 28 evanjeliom najmenej oslovených mestách bývalého Sovietskeho zväzu 

(Euroázijská divízia). 
• Modlime sa k Bohu, aby povolal statočných misionárov, ktorí budú ochotní pracovať medzi 746 skupinami ľudí 

v 20 krajinách Blízkeho východu. 
• Modlime sa za mocný nárast adventistov, ktorí budú slúžit Bohu tým, že budú milovať druhých a budú sa zdieľať 

s ľuďmi z iných kultúr a náboženstiev. 
• Prosíme Ťa, povolaj moderných valdenských študentov, ktorí budú ochotní slúžiť v neľahkých podmienkach. 
• Modlime sa za 202 miliónov ľudí v 41 evanjeliom najmenej oslovených mestách Juhoázijskej-Pacifickej divízie, 

aby poznali Ježiša. 
• Modlime sa za  oddelenie sobotnej školy a  oddelenie osobnej služby každého miestneho zboru pri hľadaní 

Božieho plánu a oslovovaní svojho společenstva milujúcou službou, štúdiom Biblie a osobným svedectvom. 
• Modlime sa za agentúru Adventist Development and Relief Agency (ADRA), ktorá napĺňa praktické potreby 

ľudí po celom svete. 
• Modlime sa za 16 miliónov ľudí v 6 evanjeliom najmenej oslovených mestách Juhopacifickej divízie. 
• Modlime sa za  to, aby nám Duch Svätý ukázal, ako osloviť 406 miliónov ľudí v  105 evanjeliom najmenej  

oslovených mestách Severoázijskej-Pacifickej divízie. 
• Prosíme Ťa, požehnaj úsilie oddelenia adventistickej kaplánskej služby, ktorá mobilizuje kaplánov a  zain-

teresovaných členov, aby slúžili tým, ktorí sú vo väzení. 
• Pane, myslíme na učiteľov v sobotnej škôlke. Daj im prosím poznať, aká dôležitá je ich práca pre naše deti. 
• Pane, prosíme Ťa o Tvoje vedenie pre mnohé „vplyvné centrá“, zdravotné a rodinné programy a kluby Pathfinder 

po celom svete. 
• Modlime sa, aby si nám pomohol milovať a vychovávať nových členov. 
• Pane, prosíme Ťa, ukáž nám, ako v našich komunitách rozšírit viac literatúry obsahujúcej Tvoju pravdu v tlačenej 

aj elektronickej podobe. Modlime sa, aby ju ľudia čítali a aby ich Duch Svätý biblickou pravdou usvedčoval. 
• Pane, ochraňuj misionárov pracujucich na nebezpečných miestach. 
• Prosíme Ťa, povolaj kolportérov, dobrovoľníkov z radov študentov, autorov, odborníkov na médiá a finančných 

podporovateľov k šíreniu slov nádeje a života. 
• Modlime sa za adventistické školy, ich študentov a učiteľov po celom svete. Nech tieto školy vždy učia biblickú 

pravdu a vedú mladých ľudí k evanjelizácii a službe. 
• Pane, daj nám múdrosť pre oslovenie svetských kultúr, ktoré nemajú záujem o náboženstvo. Nech Tvoj Svätý 

Duch zbúra steny obklopujúce svetské srdcia. 
• Požehnaj nám, keď sa snažíme osloviť ľudí, ktorí sú zotročení uctievaním duchov, modlárstvom a  vierou 

v nesmrteľnú dušu. Pomôž nám pochopiť ich vnímanie sveta a predstaviť im osobného Spasiteľa.

Poznámka: Uvádzame súčasné modlitebné potreby celosvetovej Cirkvi adventistov siedmeho dňa (posledne 
aktualizované na jeseň roku 2020). 
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• Pane, prosíme Ťa, inšpiruj adventistov siedmeho dňa po celom svete, aby sa modlili ako nikdy predtým. Spoločne 
Ťa prosíme o posledný dážď Ducha Svätého a o naplnenie zasľúbení z 2. kapitoly knihy Joel, 6. kapitoly knihy 
Ozeáš a 2. kapitoly Skutkov apoštolov. 

• Modlime sa za 541 skupín ľudí v 18 krajinách Juhoafrickej a Indickooceánskej divízie. Prosíme Ťa, priveď ich 
k biblickej pravde. 

• Ukáž nám ako naplniť praktické a  duchovné potreby utečencov. Nech je naša cirkev známa svojou láskou 
k všetkým ľuďom bez ohľadu na to, kto sú a odkiaľ prichádzajú. 

• Nech môžeme verne a  naplno hlásať posolstvo troch anjelov zo 14. kapitoly knihy Zjavenie Jána. Daj nám 
múdrosť, aby stredom týchto posolstiev bola Kristova láska a spravodlivosť. 

• Prosíme Ťa, aby si povolal misionárov do miest, aby zakladali zbory v 806 skupinách v 20 krajinách Intereuróp-
skej divíze. 

• Modlime sa, aby si vybudoval armádu pracovníkov na zakladanie zborov v 948 skupinách ľudí v 38 krajinách 
Interamerickej divíze. 

• Pane, nauč nás, ako hlásať základy našej viery jasným, tvorivým a biblicky vierohodným spôsobom. Nech je 
Ježišova láska jadrom všetkého, čomu veríme. 

• Prosíme Ťa, aby si pripravil mladých odborníkov pre zakladanie zborov mezi 789 skupinami ľudí v 9 krajinách 
Severoamerickej divízie. 

• Modlime sa, aby si pripravil dobrovoľníkov, ktorí budú slúžiť 70 skupinám ľudí na Izraelskom misijnom poli. 
• Prosíme Ťa, aby si povolal zdravotných misionárov, aby zakladali zbory mezi 830 skupinami ľudí v 11 krajinách 

Stredovýchodnej africkej divízie. 
• Prosíme Ťa, aby si povolal modlitebných bojovníkov, ktorí by sa prihovárali za 2 568 skupín ľudí v 4 krajinách 

Juhoázijskej divízie.
• Prosíme, nech aj naše rodiny zjavujú Tvoju lásku vo svojich domovoch i spoločnosti. Prosíme Ťa, aby si priniesol 

do našich domovov harmóniu, uzdravoval narušené vzťahy, chránil zraniteľných jedincov pred zneužívaním 
a prejavil svoju posväcujúcu moc v zdanlivo beznádejných situáciách.

• Nech sa členovia zborov, kazatelia a  vedúci na  celom svete denne sýtia Tvojím slovom. Nech Ťa tiež denne 
hľadáme v osobných modlitbách. Pripomínaj nám, že bez Teba nemôžeme nič urobiť.

• Prosíme Ťa, aby si povolal zdravotné sestry a lekárov, ktorí by zakladali zbory medzi 1 978 skupinami ľudí v 22 
krajinách Stredozápadnej africkej divízie.

• Modlime sa za 49 miliónov ľudí v 19 evanjeliom najmenej oslovených mestách Transeurópskej divízie. 
• Modlime sa za naše deti. Prosím, zmocni ich, aby odvážne stáli za Tvojou pravdou, keď narazia na prekážky 

a nátlak. Pomôž im múdro sa rozhodovať a stáť za pravdou.
• Pane, nauč nás nasledovať Kristov nesebecký príklad naplňovaním každodenných potrieb ľudí okolo nás.  

Vyzbroj nás k službe ako zdravotných misionárov, dobrovoľníkov pre miestne komunity a priateľov ľudí v núdzi. 
• Pane, prosíme Ťa, aby si v posledných dňoch obnovil pôvodnú zbožnosť. Kiež by sme stáli za pravdou, aj keby 

padali nebesia.
• Modlime sa za vedúcich mládeže po celom svete, ktorí verne odovzdávajú naše dedičstvo ďalšej generácii – 

identitu v Kristovi, poslanie Cirkvi adventistov siedmeho dňa a vedenie v miestnych zboroch.
• Modlime sa za mladých ľudí, ktorí zakúšajú nebezpečenstvo pre Pána počas jednoročnej služby v misii (OYiM) 

a v misii „Caleb“.
• Pane, prosíme Ťa, ukáž nám Bohom danú stratégiu, ako osloviť Jericho sveta, ako pomôcť posolstvu troch 

anjelov a ako viesť Ráchab žijúcu v týchto mestách k spáse v Kristovi.
• Pane, prosíme Ťa, prines uzdravenie a útechu miliónom ľudí, ktorí trpia najrôznejšími chorobami. Ukáž nám, 

ako sa stať Tvoju predĺženou rukou, aby sme priniesli požehnanie trpiacim a nádej bojazlivým.
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Prvý deň – Ježiš – najdrahší dar 
„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom,  

o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“
Lukáš 11,13 

Nemám nič
„Pane, nauč nás modliť sa,“ prosili učeníci. Videli, ako Ježiš denne prichádzal do kontaktu so svojím nebeským 

Otcom a túžili po rovnakej moci vo svojich vlastných životoch.
Ježiš im odpovedal nezabudnuteľnou modlitebnou lekciou rozdelenou do troch častí: modlitbou Otčenáš, podo-

benstvom o príchode priateľa o polnoci a – vyvrcholením – potrebou neustále žiadať o Ducha Svätého (Lukáš 11,1–
13). V podobenstve (verše 5–8) nemá človek čím nakŕmiť návštevníka, ktorý príde neskoro večer. Muž sa ponáhľa 
k svojmu susedovi a žiada o chlieb, aby návštevu nakŕmil. V tomto príbehu vidíme, že musíme prísť k Ježišovi, aby 
sme sa mali o čo podeliť s ostatnými. Keď chceme odovzdať Chlieb života, často si uvedomujeme, že nemáme čo dať! 
Potom Ježiš spája problém v tomto podobenstve (nemám nič) s našou potrebou žiadať o Ducha Svätého: „A tak vám 
hovorím: Proste a dostanete!“ (Lukáš 11,9)

Ježiš nás pozýva: Stále žiadajte
V 11. kapitole Lukášovho evanjelia Ježiš desaťkrát zdôrazňuje, že by sme mali vo svojom živote žiadať o Ducha 

Svätého. Neviem o žiadnej inej pasáži, kde by nás tak láskyplne nabádal, aby sme si niečo vzali k srdcu.
 „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, 

kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Vari je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí 
o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu? Alebo mu podá škorpióna, keď si pýta vajce? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete 
dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lukáš 11,9–13)

V týchto pár veršoch Ježiš šesťkrát použil sloveso „prosiť“, dvakrát zdôraznil myšlienku „hľadať“ a dvakrát „udie-
rať“. Toto všetko sú akčné slovesá. Jasne nám ukazuje, že musíme byť činní, aby sme boli naplnení Duchom Svätým. 
Posledné použitie slovesa „prosiť“ je v gréčtine v priebehovom čase, čo znamená, že by sme mali prosiť nie iba raz, ale 
prosiť neustále. Je zrejmé, že Ježiš chce týmto srdečným pozvaním prebudiť našu túžbu po Duchu Svätom. Vie, že nám 
niečo zásadné chýba, ak neustále nežiadame o bohaté požehnanie Ducha Svätého.

V knihe Kristove podobenstvá čítame: „Boh nehovorí: Požiadajte raz a dostanete. Ponúka nám, aby sme žiadali. 
Neoblomne trvali na modlitbách. Trvalé prosby privádzajú žiadateľa k najúprimnejšiemu prístupu a zvyšujú jeho túž-
bu prijať veci o ktoré prosí.“ (Kristove podobenstvá, str. 145)

Skús sa na chvíľu zamyslieť, prečo sám Ježiš trávil toľko času každodennou modlitbou. Ellen Whiteová to vysvet-
ľuje: „Ráno čo ráno (Ježiš) komunikoval so svojím Otcom v nebi a každý deň od Neho prijímal nový krst Duchom 
Svätým.“ (Signs of the Times, 21. novembra 1895)

V tejto veci bol Ježiš pre nás skutočne príkladom. Opýtajte sa sami seba: Ak Ježiš potreboval každodenné osvieže-
nie Duchom Svätým, o čo je to dôležitejšie pre mňa?

Svedectvo a výzvy od členov cirkvi
„Posledné dva roky sa denne modlím o vyliatie Ducha Svätého vo svojom živote ... Moja cesta s Bohom bola neuve-

riteľná. Ovocie Ducha podľa Galaťanom 5 sa v mojom živote stalo viditeľnejším, pretože som požiadal Ježiša, aby žil vo 
mne, plnil vo mne svoju vôľu a aby ma denne obnovoval Duchom Svätým. Mám väčšiu radosť z čítania Biblie aj zo zdie-
ľania Krista s ostatnými a mám silnú túžbu modliť sa za iných; môj životný štýl sa navyše dramaticky zmenil ... Vyzývam 
vás, denne sa modlite, aby ste boli počas šiestich týždňov napĺňaní Duchom Svätým, a uvidíte, čo sa stane.“ (CH)

Modlitby prostredníctvom Božieho slova 

Prečo nedostávame viac odpovedí na modlitby?

 „Ste žiadostiví, ale nemáte; vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť; bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo 
neprosíte; prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle; chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí“ (Jakub 4,2.3).
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Drahý nebeský Otče, odpusť nám, prosím, že sme zanedbávali neustále prosby o Ducha Svätého. Ďakujeme Ti, že ak 
vyznávame svoje hriechy, Ty si verný a odpúšťaš nám.

Naše žiadosti ukazujú, ako veľmi si vážime Božiu ponuku.

 „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo 
ho prosia! (Lukáš 11,13)

Drahý Otče, ďakujeme Ti za sľub, že nám dáš Ducha Svätého. Teraz Ťa žiadame o vyliatie Ducha Svätého a ďakujeme 
Ti za odpoveď. Nauč nás spoliehať sa na tento sľub.

Boh nám chce dať život v hojnosti!

 „... kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o Duchu, ktorého 
mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený“ (Ján 7,38.39).

Drahý Pane, ďakujeme Ti za to, že si tým, ktorí v teba veria, poskytol prúdy živej vody. Prosíme Ťa, pomôž nám žiť 
v neustálom každodennom odovzdávaní sa Kristovi, aby si mohol v našich životoch splniť tento sľub.

Viac návrhov na modlitby 
Poďakovanie a chvály: Poďakujte za konkrétne požehnanie a chváľte Boha za jeho dobrotu. 
Vyznanie: Venujte niekoľko minút osobnému vyznaniu hriechov a ďakujte Bohu za jeho odpustenie. 
Pokyny: Požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť pri riešení aktuálnych problémov a rozhodnutí.
Naša cirkev: Požiadajte Boha, aby požehnal úsilie našej miestnej, regionálnej i svetovej cirkvi.
Miestne žiadosti: Modlite sa za aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.
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Druhý deň – Prijatie daru 

„... mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá 
prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ 

Efezanom 3,18.19

Prijatie, odovzdanie sa, rast
Ako môžeme zažiť plnosť Božej lásky? Prečítajte si, čo apoštol Pavol hovorí v Efezanom 3,14–21.

 1. Najprv musíme prijať dar Ducha Svätého. „Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý 
rod na nebi i na zemi, aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho Ducha na vnútornom 
človeku“ (v. 14–16).

2. Ďalej odovzdávame svoje životy Kristovi a žijeme v blízkom, neustálom vzťahu s Ním, „aby Kristus skrze 
vieru prebýval vo vašich srdciach“ (v. 17a).

3. Potom naša viera rastie a dospieva skrze Krista a Ducha Svätého v nás. Sme „zakorenení a zakotvení v láske“ 
(v. 17b).

Aký je výsledok? Zažívame plnosť Božej lásky. Boh nám dáva moc „so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, 
dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku“ (v. 18).

Božia láska prejde každou skúškou
Uvažujme o podobenstve O márnotratnom synovi z Lukášovho evanjelia 15,11–32. Jedného dňa prišiel mladší syn 

k otcovi (ktorý symbolizuje Boha) a vyhlásil, že chce opustiť domov a žiť si svoj vlastný život. Pravidlá domácnosti 
jeho otca (Božie prikázania) mu evidentne nevyhovovali. Syn požadoval svoju časť dedičstva, na ktoré v  tom čase 
nemal nárok, no otec mu jeho podiel vyplatil. Dal mu úplnú slobodu, pretože ho miloval a rešpektoval jeho voľbu 
(rovnako sa Boh správa k nám).

Potom syn odcestoval na vzdialené miesto a utrácal peniaze na divoké večierky a ľahké ženy.
Ako sa mu zmenšovalo množstvo peňazí, zmenšoval sa aj okruh jeho priateľov až mu nakoniec nezostalo nič. 

A aby toho nebolo málo, do oblasti, kde žil, zasiahol hladomor. Zúfalý hľadal prácu, aby prežil, ale našlo sa preňho len 
miesto pastiera svíň. Hlad ho mučil, no nemohol si vziať ani krmivo pre ošípané.

Ako to často býva, v ťažkostiach začal uvažovať o svojom živote. Uvedomil si, že všetci robotníci jeho otca majú 
dostatok jedla, zatiaľ čo on hladuje. Preto si zaumienil, že sa vráti k svojmu otcovi a povie: 

„Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo 
svojich nádenníkov“ (v. 18.19).

Syn vykročil k domovu so zmiešanými pocitmi, ale jeho otec ho už vyzeral. Plný súcitu mu bežal v ústrety, padol 
synovi okolo krku a pobozkal ho, aj keď syn musel byť špinavý a páchol.

Než syn mohol dokončiť celú svoju spoveď, otec zavolal sluhov, aby priniesli najlepšie šaty a pripravili hostinu. 
Je zrejmé, že miloval svojho syna rovnako ako predtým. V tomto podobenstve vidíme celý príbeh spásy – pokánie 
a vyznanie hriešnika, Otca, ktorý túžobne čaká, a radostné privítanie pri návrate. Boh nás bezpodmienečne miluje! 
Ale musíme k Nemu prísť, rovnako ako sa syn vrátil k svojmu otcovi. Božia láska prejde každou skúškou! Nikdy ne-
prestaneme byť vítaní.

Až keď sa syn vrátil, mohol otec prejaviť všetku svoju lásku. Až potom bol syn pripravený prijať všetko, čo mu chcel 
otec ponúknuť. Ich dôvernému vzťahu nakoniec nič nestálo v ceste a syn mohol zakúsiť dokonalú dobrotu svojho otca, 
ktorý na neho nikdy neprestal čakať.

 Vráťme sa k otázke: Ako môžeme zažiť dokonalú plnosť Božej lásky? Životom v plnosti a v každodennom odo-
vzdaní sa Kristovi mocou Ducha Svätého. A keď Božia láska naplní naše životy, staneme sa doslova kanálmi, ktorými 
bude jeho láska prúdiť k ostatným; čím viac budeme dávať, tým viac budeme prijímať. Ellen Whiteová hovorí: „Po-
trebujete každodenný krst láskou, ktorá apoštolov v ich dobe zjednotila.“ (Testimonies for the Church, zv. 8, str. 191)

A prečo je také dôležité pochopiť túto božskú lásku? „Pavol videl, že ľudia musia Kristovu povahu najskôr poznať, 
aby ho mohli milovat alebo sa na kríž pozerať očami viery. Tu sa musí začať skúmanie, ktoré se stane vedou a piesňou 
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vykúpených po celú večnost.“ (The Acts of the Apostles, str. 273) Aká radosť študovat s ničím neporovnateľnú mnoho-
strannú lásku nášho Spasiteľa! Rozhodnete se dnes obrátiť svoj zrak k Ježišovi?

Modlitby prostredníctvom Božieho slova 

Ktoré prikáznie je najväčšie?

„Ježiš mu povedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou 
mysľou. ... Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ (Matúš 22,37.39)

Otče, ďakujem Ti, že ma miluješ. Prosím Ťa, pomôž mi milovať Ťa celým svojím srdcom, celým svojím bytím, všetkými 
svojimi emóciami, celou svojou silou. Ďakujem, že si na túto prosbu už odpovedal podľa svojej vôle. S Tvojou pomocou 
chcem milovať svojho blížneho. Sprav ma kanálom svojej lásky.

Ako môžeme pochopiť hĺbku Božej lásky?

 „Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vás podľa bohatstva 
svojej slávy posilnil mocou skrze svojho Ducha na vnútornom človeku a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich 
srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška 
a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou“ (Efe-
zanom 3,14–19).

Otče, prosím Ťa, aby si ma zvnútra posilnil svojím Duchom Svätým. Kiež vo mne Kristus žije skrze vieru a vedie ma, 
aby som mohol byť pevne zakorenený v jeho láske. Keďže je táto prosba podľa Tvojej vôle, ďakujem Ti, že si ma vyslyšal 
a že na túto prosbu odpovieš.

Viac návrhov na modlitby
Poďakovanie a chvály: Poďakujte za konkrétne požehnanie a chváľte Boha za jeho dobrotu. 
Vyznanie: Venujte niekoľko minút osobnému vyznaniu hriechov a ďakujte Bohu za jeho odpustenie. 
Pokyny: Požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť pri riešení aktuálnych problémov a rozhodnutí.
Naša cirkev: Požiadajte Boha, aby požehnal úsilie našej miestnej, regionálnej i svetovej cirkvi.
Miestne žiadosti: Modlite sa za aktuálnej potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.
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Tretí deň – Kľúčom je odovzdanie sa

„Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú,  
svätú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu.“ 

Rimanom 12,1

Moja cesta
Bol som podnikateľom a mal som práve 36 rokov, keď mi náhle vo veku 41 rokov zomrel priateľ, ktorý bol kaza-

teľom. Hlavou mi začala víriť otázka: Čo by sa stalo, keby Boh povolal za kazateľa mňa? Táto myšlienka sa mi vôbec 
nepáčila. Celý týždeň som s Bohom horlivo bojoval a vyjednával ráno, na obed aj večer. Vysvetľoval som mu, že mu 
môžem slúžiť inými spôsobmi. Zrejme nepočul moje námietky a keď som raz kľačal pri posteli, vstúpila mi do mysle 
tichá myšlienka: „Boh ťa miluje!“ Pomyslel som si: „Áno, tomu verím.“

Po niekoľkých minútach ma dôvera v Božiu lásku viedla k úplnému odovzdaniu sa. Potom som sa upokojil. A o je-
den a pol roka neskôr ma Pán povolal, aby som sa stal kazateľom. Aj po rokoch som mu za to stále vďačný. Bola to 
jeho nekonečná láska a múdrosť, ktoré mi ukázali úplne inú cestu, než akú som mal na mysli. Teraz vidím, že toto 
odovzdanie sa uvoľnilo v mojom živote veľké požehnania. Boh ma viedol najlepším možným spôsobom.

Prečo odovzdanie sa?
Ako píše Garrie F. Williams: „Plná odovzdanosť sa je kľúčom k spáse, znovuzrodeniu, víťazstvu nad hriechom 

a pokušením, k plnosti Ducha Svätého.“ (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It) Túto povzbudzujúcu 
správu nemôžeme dostatočne zdôrazniť.

Rovnako ako som sa musel odovzdať skôr, než ma Boh mohol naplno využiť, tak sa apoštol Pavol musel vzdať 
svojho starého života a plánov, keď ho Boh povolal na ceste do Damasku. Vo svojom Liste Rimanom Pavol neskôr 
vyzval veriacich, aby ponúkli „sami seba ... ako živú obeť“ a prepožičali „sami seba a svoje telo Bohu za nástroj spra-
vodlivosti“ (Rimanom 12,1; 6,13).

Mnohí sa Bohu neodovzdali (často z nevedomosti) a namiesto toho vzali svoj život do svojich rúk. Chýba im moc 
Ducha Svätého, čo je dar, ktorý sprostredkuváva všetky ostatné Božie dary. „Ale ako každé iné zasľúbenie je i toto 
dané za určitých podmienok. Sú tu mnohí, ktorí veria a dovolávajú sa zasľúbení Pána; hovoria o Kristovi aj o Duchu 
Svätom, ale neprináša im to žiaden úžitok. Neodovzdali totiž svoje duše, aby boli vedené a ovládané božskými silami.“ 
(The Desire of Ages, str. 672)

Ako ľudia vzdorujú tomu, aby sa vzdali svojej slobody, a pritom Božím želaním je presný opak: „Boh si želá nás 
uzdraviť, oslobodiť. Ale pretože to vyžaduje celú premenu, obnovenie celej našej prirodzenosti, musíme sa mu úplne 
odovzdať.“ (Steps to Christ, str. 43)

Život v hriechu nie je taký slobodný, ako si ho predstavujeme. „Každý, kto sa odmieta odovzdať Bohu, je ovládaný 
inou mocou. Nepatrí sám sebe. Možno hovorí o slobode, ale je v najbiednejšom otroctve. Nie je mu dovolené uvidieť 
krásu pravdy, pretože jeho myseľ je ovládaná satanom. Kým si lichotí, že sa riadi svojím vlastným úsudkom, v skutoč-
nosti sa podriaďuje vôli kniežaťa temnoty. Kristus prišiel zlomiť okovy otroctva hriechu.“ (The Desire of Ages, str. 466)

Čo stratíme odovzdaním sa Kristovi? Je schopný nás oslobodiť od tyranie nás samotných – od závisti, nevraživos-
ti, hašterivosti, chamtivosti, závislosti, hnevu, pýchy, domýšľavosti, skľúčenosti, komplexov menejcennosti či iných? 
Pamätajte, že každá ľudská bytosť je sama sebe svojím najväčším nepriateľom. Ste sami sebe tou najväčšou prekážkou. 
„V zmene, ktorá nastane, keď sa človek odovzdá Kristovi, existuje najvyšší pocit slobody.“ (The Desire of Ages, str. 466)

„Hrnčiar však môže pracovať iba s hlinou, ktorá je v jeho rukách. Preto obetujme sami seba Bohu. Odovzdanie 
všetkých našich síl Bohu značne zjednodušuje životné problémy. Oslabuje a skracuje tisíce zápasov s vášňami priro-
dzeného srdca.“ (My Life Today, str. 6)

Iba odovzdanie sa vedie k trvalej radosti. Tí, ktorí vezmú Krista za slovo, odovzdajú svoju dušu do jeho starostli-
vosti a svoj život podriadia jeho prikázaniam, nájdu pokoj a stíšenie. „Keď im Ježiš robí radosť svojou prítomnosťou, 
nič na svete ich nemôže uraziť. V dokonalom súlade je dokonalý odpočinok.“ (The Desire od Ages, str. 331) Už dnes 
vás pozýva k tomuto dokonalému odpočinku!
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Modlitby prostredníctvom Božieho slova 

Urob z nás nástroje svojej lásky

„... ani neodovzdávajte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale odovzdajte sa Bohu ako tí, ktorí boli 
mŕtvi a ožili, a svoje údy odovzdajte Bohu ako nástroje spravodlivosti“ (Rimanom 6,13).

Pane, chceme Ti dať každú časť nášho života. Použi nás ako nástroje pre svoju slávu.

Nech Ťa oslavujeme svojimi životmi

 „Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svätú, Bohu 
príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu“ (Rimanom 12,1).

Otče, ďakujeme Ti za pozvanie, aby sme sa stali novým stvorením. Ukáž nám, ako sa Ti môžeme každý deň odovzdať 
bez akýchkoľvek obmedzení. Pomôž nám nasledovať Ťa v Tvojej sile vo všetkých oblastiach.

Chráň nás pred zlým
„Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený ho chráni a Zlý sa ho ani nedotkne“ (1. Jánov 

5,18). 
Pane, ďakujem Ti za zasľúbenie, že nás ochrániš pred zlým, keď sa ti odovzdáme. Veď nás svojou cestou k dokonalej 

radosti.

Viac návrhov na modlitby
Poďakovanie a chvály: Poďakujte za konkrétne požehnanie a chváľte Boha za jeho dobrotu. 
Vyznanie: Venujte niekoľko minút osobnému vyznaniu hriechov a ďakujte Bohu za jeho odpustenie. 
Pokyny: Požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť pri riešení aktuálnych problémov a rozhodnutí.
Naša cirkev: Požiadajte Boha, aby požehnal úsilie našej miestnej, regionálnej i svetovej cirkvi.
Miestne žiadosti: Modlite sa za aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.
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Štvrtý deň – Uvedenie oživenia do praxe 

 „... ale nič nemáte, lebo neprosíte; prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle;  
chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí.“

Jakub 4,2.3 

Predstavte si možnosti
Predstavte si, že niekto vo vašom zbore prednesie kázeň o oživení. Na záver vyzve kazateľ poslucháčov, aby prijali 

Ježiša a rozhodli sa ho nasledovať. Možno že nikto nezareaguje. Možno len pár ľudí. Možno veľa. Pretože Boh stvoril 
ľudí so slobodnou vôľou, nemôžeme si privlastniť zásluhy na tom, ako ostatní reagujú na pozvanie. Avšak keď mnohí 
prijmú Božie posolstvo a uvedú ho do praxe – či už vďaka verejnému kázaniu, osobnému biblickému štúdiu, evan-
jelizácii priateľov alebo priamym Božím zásahom, je naše svedectvo očividne úspešné. Tento druh účinnosti je však 
darom Ducha Svätého. Stojíme bokom – ohromení – a sledujeme, ako Boh robí zázraky.

Ale náš kresťanský život je príliš často málo efektívny. To neznamená, že naše cirkevné programy a plány podpory 
sú márne. Pán iste požehnal – pokiaľ to bolo možné – náše úprimné ľudské úsilie. O koľko väčšia by však mohla byť 
naša skúsenosť, keby sme dostali plné vyliatie Ducha Svätého? Iba Boh pozná možnosti! Kazateľ Henry T. Blackaby 
píše:„Za šesť mesiacov dosiahol viac prostredníctvom ľudí, ktorí mu boli odovzdaní, než sme dosiahli my za šesťdesiat 
rokov vo svojej vlastnej sile a múdrosti.“ (Experiencing God, str. 108, revidované)

Modlitba za oživenie je zásadná, ale nemôžeme tu ustrnúť. Vyzývam vás, aby ste podnikli kroky potrebné k sku-
točnému osobnému oživeniu. Vďaka Božiemu požehnaniu sa váš život môže stať silnejším a plnším než kedykoľvek 
predtým. Váš domov aj zbor môžu tiež zakúsiť nový život.

Čo chýba?
Najprv niekoľko otázok: Čo je príčinou všetkých našich problémov? Je to duchovnosť? Mohol by náš nedostatok 

Ducha Svätého spočívať v našej vlažnej kresťanskej skúsenosti? Ak je odpoveď áno, prečo nám teda v našich životoch 
chýba Duch Svätý?

Odpoveď nájdeme v Jakubovom liste 4,2.3: „... ale nič nemáte, lebo neprosíte; prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte 
zle; chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí.“

Ako sme sa dozvedeli v modlitebnom sprievodcovi k prvému dňu, Boh nás vyzýva, aby sme v našich životoch ne-
ustále prosili o Ducha Svätého. „Prečo nemáme hlad a smäd po dare Ducha, keď on je prostredníkom, skrze ktorého 
môžeme prijímať moc? Prečo o tom nehovoríme, nemodlíme sa za to, nekážeme o tom?“ (Testimonies for the Church, 
zv. 8, str. 22) Jakub tiež naznačuje, že nedostávame, keď „prosíme zle“. Možno tým myslí, že Boh nám nemôže žehnať, 
keď je naša myseľ zameraná na „telesné veci“. Pavol vysvetľuje: „Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, 
čo žijú podľa Ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie 
k životu a pokoju.“ (Rimanom 8,5.6)

Čo to znamená „žiť podľa tela“, ako o tom hovorí Pavol? Božie slovo v skutočnosti opisuje tri skupiny ľudí a ich 
vzťah k nemu. V každej skupine je veľa variácií v závislosti od výchovy rodičov, od zdedenej povahy, sebaovládania, 
veku, kultúry či vzdelania. Napriek týmto rozdielom však poznáme len tri základné skupiny: „prirodzený“ alebo 
„svetský“ človek, „duchovný“ alebo „duchom naplnený“ človek a „telesný“ človek či osoba „z tela “.

Tieto tri skupiny sú popísané v 1. liste Korinťanom 2,14–16 a 3,1–4. Zatiaľ spomenieme len prirodzeného človeka; 
žije vo svete a doteraz nemá vzťah s Bohom. Členovia cirkvi patria do ďalších dvoch skupín a rýchly pohľad na ich opis 
pomôže odhaliť, kde je ukrytý ich hlavný problém. Otázka pre mňa znie: Do ktorej skupiny patrím? Krátke zamysle-
nie by nám malo pomôcť s diagnostikou seba samého – majme na pamäti, že sa chceme pozerať na vlastný život, nie 
na životy ostatných! Aký typ človeka si?

Prirodzený: Nemá žiaden vzťah s Bohom. Prirodzený „človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznov-
stvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne“ (1. Korinťanom 2,14).

Duchovný: Má plný, naozajstný vzťah s Bohom. „Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje 
nik. Veď kto poznal Pánovu myseľ, aby ho poúčal? My však máme myseľ Kristovu!“ (1. Korinťanom 2,15.16)
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Telesný: Má predstieraný alebo rozpoltený vzťah s Bohom. „A ja, bratia, som k vám nemohol hovoriť ako k du-
chovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi“ (1. Korinťanom 3,1).

V piatom dni nájdete, aký je rozdiel medzi duchovným a telesným kresťanom.

Modlitby prostredníctvom Božieho slova

Duch Svätý riadi naše myšlienky 

„Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa Ducha, myslia však na duchovné veci“ (Rima-
nom 8,5).

Otče, vieme, že sme buď pod vplyvom svojho tela, alebo Ducha Svätého. Prosíme Ťa, urob nás duchovnými kresťanmi 
a zameraj našu myseľ na veci Ducha.

Už nie sme vydaní na milosť a nemilosť svojim vášňam

 „Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela“ (Galaťanom 5,16).
Pane, ďakujem Ti, že Duch Svätý láme silu hriechu v našich životoch. Prosíme Ťa, pestuj ovocie Ducha v našich srd-

ciach. Ďakujeme Ti za toto úžasné zasľúbenie.

Duch nás oslobodzuje od odsúdenia

„A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodarného Ducha v Kris-
tovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti“ (Rimanom 8,1.2).

Otče, akým veľkým požehnaním je vedieť, že keď žijeme v Duchu Svätom, otroctvo hriechu je zlomené. Ďakujeme Ti, 
že Kristus vzal našu vinu na seba a oslobodil nás od hriechu a smrti.

Viac návrhov na modlitby
Poďakovanie a chvály: Poďakujte za konkrétne požehnanie a chváľte Boha za jeho dobrotu. 
Vyznanie: Venujte niekoľko minút osobnému vyznaniu hriechov a ďakujte Bohu za jeho odpustenie.
Pokyny: Požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť pri riešení aktuálnych problémov a rozhodnutí.
Naša cirkev: Požiadajte Boha, aby požehnal úsilie našej miestnej, regionálnej i svetovej cirkvi. 
Miestne žiadosti: Modlite sa za aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov. 
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.
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Piaty deň – Duchovný alebo telesný človek – v čom je rozdiel? 

„My však máme myseľ Kristovu.“ 
1. Korinťanom 2,16 

Naše spojenie s nebom
Skôr ako pristúpime k definícii duchovných a telesných kresťanov, musíme si uvedomiť, že nehovoríme o „hrieš-

nych“ a „nehriešnych“ ľuďoch. Všetci ľudia, duchovní aj telesní, sú hriešnici, ktorí potrebujú Spasiteľa. Naša jediná 
spravodlivosť pochádza od Neho. Kritériom pre zaradenie do jednej alebo druhej skupiny je náš osobný vzťah s Du-
chom Svätým. Boh stanovil, že nemôžeme prerušiť náš vzťah s Duchom Svätým bez toho, aby sme nepoškodili naše 
spojenie s nebom (Matúš 12,32). Ellen Whiteová vysvetľuje: „Ten, kto odmieta dielo Ducha Svätého, sa stavia tam, 
kam k nemu pokánie a viera nemôžu prísť. Práve prostredníctvom Ducha Boh pôsobí na srdce.“ (The Desire of Ages, 
str. 322)

A stojí za to zopakovať: jediný človek, ktorého by som mal hodnotiť ako duchovného alebo telesného,   som ja sám. 
Boh môže pracovať v srdciach druhých a nepotrebuje, aby som lepil štítky na ostatných členov cirkvi. Dobrou správou 
je, že aj keď som sklamaný z toho, čo Boh odhaľuje v mojom srdci, môže ma zmeniť už od dnešného dňa!

Duchovný člen v cirkvi
Duchovný človek je skutočne obráteným kresťanom. Hoci sa narodil ako hriešnik, je nazývaný „duchovným člo-

vekom“, pretože má živý a rastúci vzťah s Duchom Svätým. Apoštol Pavol píše: „Človek obdarený Duchom je schopný 
posúdiť všetko, ale sám nemôže byť nikým správne posúdený. Veď kto poznal myseľ Pána a kto ho bude poučovať? My 
však máme myseľ Kristovu“ (1. Korinťanom 2,15.16).

Ježiš je centrom života duchovného človeka, vládne v jeho srdci a určuje jeho priority. Duchovný človek sa úplne 
odovzdal Ježišovi a neustále žiada o Ducha Svätého (Lukáš 11,13). V súvislosti s Laodiceou možno duchovnú oso-
bu nazvať „horúcou“ (Zjavenie 3,15). V podobenstve o desiatich pannách je nazvaný „múdrou“ družičkou (Matúš 
25,2–4). Duchovný človek prežíva život „hojnejšie“ (Ján 10,10) a  je naplnený „celou Božou plnosťou“ (Efezanom 
3,19). Raduje sa, že bol zachránený milosťou „skrze vieru“ (Efezanom 2,8). Duchovný človek síce čelí prekážkam 
a pokušeniam, ale upiera zrak na Ježiša.

Telesný člen v cirkvi
Telesný človek môže mať predstieraný alebo rozpoltený vzťah s Bohom. Buď môže byť voči Duchu Svätému ticho 

ľahostajný, alebo až otvorene spurný. Toto hovorí apoštol Pavol: 
 „A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. 

Dával som vám piť mlieko, nie pevný pokrm; neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, pretože ste ešte 
stále telesní. Či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Veď keď jeden 
hovorí: ,Ja som Pavlov!‘ a druhý zas: ,Ja Apollov!‘, nie ste azda telesní ľudia?“ (1. Korinťanom 3,1–4).

Text nás vedie k záveru, že určujúcim faktorom musí byť náš vzťah s Duchom Svätým. Telesnosť opisuje osobu, kto-
rá žije z tela; to znamená bežnou ľudskou silou, nie Duchom Svätým. Pričom najväčšou tragédiou je, že si nevybrala 
prijatie večného života (Rimanom 8,9).

Pavol oslovil telesných ľudí „bratia“, čo ukazuje, že boli členmi cirkvi. No nemohol ich nazvať „duchovnými“, pre-
tože neboli dostatočne naplnení Duchom Svätým. Nenarástli vo viere, ako by mali. Je možné byť členom cirkvi celé 
roky a stále byť telesným kresťanom. Je možné mať biblické vedomosti a stále duchovne nedospieť. Mnoho telesných 
kresťanov cíti vo svojom duchovnom živote nespokojnosť, sklamanie alebo úplne strácajú jeho zmysel. Niektorí sú 
apatickí a hovoria: „Sme len hriešnici. Nemôžeme s tým nič robiť.“

Iní telesní kresťania sú nadšení a aktívni, možno hrdí na svoje dôležité postavenie v cirkvi. Je smutné, že Ježiš 
hovorí: „Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali v tvojom mene Nevyháňali 
zlých duchov a v tvojom mene neurobili veľa zázrakov? A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; choďte odo 
mňa, páchatelia neprávosti“ (Matúš 7,22.23). Aký bol ich problém? Nemali žiaden osobný vzťah s Ježišom a žiadne 
živé spojenie s Duchom Svätým.
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Ak zistíte, že ste telesným kresťanom, vezmite si to k srdcu! Práve teraz máte možnosť začať nový život. Mnoho 
telesných kresťanov sa nachádza v tomto stave nevedomky a vy sa už možno modlíte za hlbšie prežívanie viery. Ježiš si 
praje, aby vaša radosť bola úplná (Ján 15,11) a pozýva vás k odpočinku v pevnej nádeji na večný život.

Modlitby prostredníctvom Božieho slova

Ešte sme telesní, ale existuje nádej

„A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. 
Dával som vám piť mlieko, nie pevný pokrm; neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, pretože ste ešte 
stále telesní. Či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Veď keď jeden 
hovorí: ,Ja som Pavlov!‘ a druhý zas: ,Ja Apollov!‘, nie ste azda telesní ľudia?“ (1. Korinťanom 3,1–3)

Drahý Pane, ďakujeme Ti, že si do tohto textu zahrnul slovo „ešte“, pretože nám pripomína, že v tejto situácii nemusí-
me zostať. Chceme, aby si nás dnes zmenil. Ďakujeme Ti, že závisť, sváry a rozdelenie sú uzdravené, keď žijeme v Duchu 
Svätom.

Žiadame so sebeckými motívmi? 

„... nič nemáte, lebo neprosíte; prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle; chcete to premárniť podľa svojich zlých 
žiadostí“ (Jakub 4,2.3).

Otče, žijeme v duchovnej chudobe, pretože buď nežiadame, alebo žiadame so sebeckými ľudskými motívmi. Prosíme 
Ťa, premeň naše modlitby a veď nás Duchom Svätým.

Viac návrhov na modlitby
Poďakovanie a chvály: Poďakujte za konkrétne požehnanie a chváľte Boha za jeho dobrotu. 
Vyznanie: Venujte niekoľko minút osobnému vyznaniu hriechov a ďakujte Bohu za jeho odpustenie. 
Pokyny: Požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť pri riešení aktuálnych problémov a rozhodnutí.
Naša cirkev: Požiadajte Boha, aby požehnal úsilie našej miestnej, regionálnej i svetovej cirkvi.
Miestne žiadosti: Modlite sa za aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.
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Šiesty deň – Božie riešenie nášho boja

 „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto 
by chcel svoj život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“ 

Lukáš 9,23.24 

Dve tajomstvá pre trvalé oživenie
Ježiš ponúka riešenie pre telesných kresťanov, ktorí sa chcú stať duchovnými kresťanmi. Hovorí: „Ostaňte vo mne 

a ja vo vás“ (Ján 15,4). Inými slovami: „ostaň vo mne.“ Ale ako?
Ellen Whiteová hovorí, že zostať v Kristovi znamená:

1. „neustále prijímať Jeho Ducha“
a
2. „bezvýhradne odovzdať život Kristovej službe“. (The Desire of Ages, str. 676)

Toto dvojdielne Božie riešenie vedie nielen k oživeniu, ale aj k šťastnému kresťanskému životu. Prečo? Ježiš pove-
dal: „Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť bola úplná“ (Ján 15,11).Tým, že podnikneme 
tieto dva kroky, zakúsime Krista v nás a  jeho prítomnosť v našich každodenných životoch, čo znamená, že potom 
zdieľame nádej Jeho slávy (Kolosanom 1,27).

Kľúčový bod: Každý deň žiadame a prijímame vierou vyliatie Ducha Svätého a každý deň odovzdávame všetko, čo 
máme a kým sme, Bohu. To On nám poskytuje radosť!

V prvý deň sme hovorili o tom, aké dôležité je prosiť o Ducha Svätého, a v tretí deň sme študovali našu potrebu 
odovzdania sa. Dnes sa na tieto dva kroky pozrieme znovu s osobitným zameraním na našu potrebu denne prosiť 
a odovzdávať sa.

Prečo by sme mali denne prosiť o Ducha Svätého?
Pred rokmi som čítal príbeh gangstera, ktorý sa obrátil ku Kristovi. Z celého srdca priznal svoju krivú prísahu, 

krádež i ďalšie zločiny a výsledkom toho všetkého bolo, že zažil obrovský Boží zásah. Boh úplne zmenil jeho život. To 
na mňa urobilo dojem. Povedal som si, že sa mi väčšinou darí, ale také skúsenosti nemám. Modlil som sa teda: „Pane, 
tiež chcem vyznať všetky svoje známe hriechy i hriechy, ktoré mi ešte ukážeš. Okrem toho každý deň vstanem o hodi-
nu skôr, aby som sa modlil a čítal Bibliu. Chcem zistiť, či zasiahneš aj do môjho života.“

Chvála Bohu, zasiahol! Nie preto, že som získal nejaké zásluhy ranným vstávaním, ale preto, že som denne prichá-
dzal tam, kde ma mohol Duch Svätý ovplyvniť. Ak bol krst Duchom Svätým pre Ježiša na tejto zemi každodennou 
nutnosťou, o čo viac potrebujeme túto moc my sami? Pavol píše o „vnútornom človeku“, ktorý je obnovovaný „zo dňa 
na deň“, a modlil sa, aby Boží ľud zakúsil, čo znamená, že sa „vo vás jeho Duchom posilnil a upevnil, vnútorný človek“ 
(2. Korinťanom 4,16; Efezanom 3,16). A Ellen Whiteová ponúka túto nádej: „Pán je ochotnejší dať Ducha Svätého 
tým, ktorí mu slúžia, než sú rodičia ochotní dať dobré dary svojim deťom. Každý človek by mal v modlitbe k Bohu 
usilovať o každodenný krst Duchom.“ (The Acts of Apostles, str. 50) Náš „vnútorný človek“ potrebuje každodennú 
starostlivosť.

Prečo by sme sa mali denne odovzdávať Ježišovi?
V snahe pomôcť svojim učeníkom porozumieť obetavej povahe učeníctva im Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, 

nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lukáš 9,23). Zaprieť seba samého znamená každý deň 
dovoliť Ježišovi, aby ovládal naše životy. Apoštol Pavol to vysvetľuje takto: „Denne umieram“ (1. Korinťanom 15,31).

Ako ľudia vzdorujeme odovzdávaniu sa a zabúdame, že „práve keď som slabý, vtedy som silný“ (2. Korinťanom 
12,10). Fyzický život dostávame pri narodení, a napriek tomu svoje zdravie udržiavame každý deň. Duchovný život 
dostávame, keď sa znovu narodíme, preto stále potrebujeme každodenný duchovný pokrm, inak zomrieme. Rovnako 
ako sa nemôžeme dopredu najesť, nemôžeme sa ani dnes odovzdať Kristovi pre zajtrajšok. Ellen Whiteová píše: „Ako-
koľvek úplné mohlo byť naše zasvätenie sa pri obrátení, nebude nám nič platné, ak ho nebude denne obnovovať.“ (Our 
Father Cares, str. 144)
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Ako začať
Najlepším a  jediným spôsobom každodenného prijatia Ducha Svätého a odovzdania sa Ježišovi je každodenné 

osobné uctievanie. Ak sa nerozhodujeme pre Boha každý deň, sú naše sľuby a dobré úmysly ako „povrazy z piesku“ 
(Steps to Christ, str. 47). Zaväzujete sa dnes, že s Ním budete zdieľať tú najlepšiu časť svojho dňa? „Hľadajte najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané“ (Matúš 6,33).

Modlitby prostredníctvom Božieho slova

Zostaňte v tom najlepšom vzťahu, aký existuje

„Ostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, 
tak ani vy, ak nezostanete vo mne. ... Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, 
a stane sa vám“ (Ján 15,4.7). 

Pane, ďakujeme Ti, že si získavaš našu dôveru, keď sa ti každý deň odovzdávame. Veď nás, aby sme lepšie poznali 
Ducha Svätého. Nech sú tvoje túžby našimi túžbami.

Žite v tom najlepšom vzťahu každý deň

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lukáš 9,23). „Hľadajte 
najskôr jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané“ (Matúš 6,33). 

Drahý Pane, nauč nás dávať Ťa vo všetkom na prvé miesto. Ukáž nám, ako s Tebou začínať každý deň.

Viac návrhov na modlitby
Poďakovanie a chvály: Poďakujte za konkrétne požehnanie a chváľte Boha za jeho dobrotu. 
Vyznanie: Venujte niekoľko minút osobnému vyznaniu hriechov a ďakujte Bohu za jeho odpustenie. 
Pokyny: Požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť pri riešení aktuálnych problémov a rozhodnutí.
Naša cirkev: Požiadajte Boha, aby požehnal úsilie našej miestnej, regionálnej i svetovej cirkvi.
Miestne žiadosti: Modlite sa za aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.
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Siedmy deň – Modlitba prostredníctvom Božích zasľúbení 

„Proste a dostanete, hľadejte, a nájdete; klopte a otvorí sa vám.“ 
Matúš 7,7 

Nemožné víťazstvá sa stávajú možnými
Ježiš nás vykúpil, „aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie Ducha“ (Galaťanom 3,14). Ako si však môžeme budovať 

vieru v to, čo sľúbil? Ako by sme sa mali modliť, aby sme si boli istí, že sme naplnení Duchom Svätým? Ako nás oži-
venie srdca vedie ku skutočnej kresťanskej dospelosti? 

Veľa rokov som vedel o náboženskej praxi zvanej „modlitba prostredníctvom Božích zasľúbení“, ale dlho som ju 
nepraktizoval. Keď som objavil požehnanie vyplývajúce z dovolávania sa Božích sľubov počas modlitby, chcel som sa 
o to podeliť s ostatnými. Pred niekoľkými rokmi som napísal knihu s názvom „Kroky k osobnému oživeniu“, ktorá 
obsahuje aj kapitolu o tom, ako je dovolávanie sa Božích sľubov kľúčom k praktickej kresťanskej skúsenosti. Reakcie 
od niektorých čitateľov sú aj takéto: 

„Nikdy som si nemyslel, že nájdem také nové poznatky o modlitbe, modlitbe založenej na Božích sľuboch, ako si 
to opísal. Medzitým mi Boh dal prežiť víťazstvo, ktoré som nikdy nepovažoval za možné ...“ 

„Odvtedy, čo som sa naučil modliť sa prostredníctvom Božích zasľúbení, sa môj život zmenil ... Moja žena si u mňa 
všimla zásadné zmeny. Pripúšťam, že aj ja sám som prekvapený.“

Skús to sám
Čo znamená modliť sa prostredníctvom Božích zasľúbení? Vyberieme si biblický sľub alebo príkaz a týmito slova-

mi sa modlíme k Bohu. Spoliehame na neho, že urobí to, čo sľúbil. Dovoľujeme mu, aby viedol naše modlitby a pre-
hováral k nám svojím Slovom. A ak cítime pochybnosti – ako to občas prežíva každý z nás – poukazujeme na Božie 
sľuby a vyhlasujeme, že Boh sa za ne osobne zaručil. Keď napĺňame svoje srdcia a svoje modlitby Písmom, naša viera 
sa posilňuje a spoznávame Božiu myseľ ako nikdy predtým. Ellen Whiteová píše: „Odstrániť Božie zasľúbenia z Písma 
by bolo ako odstrániť slnko z neba ... Boh vložil sľuby do svojho Slova, aby nás viedol k viere v Neho a poodhalil nám 
závoj večnosti.“ (My Life Today, str. 338) 

Biblia nám ponúka jasné pokyny pre naše modlitby. Najprv nám bolo povedané, aby sme svoje žiadosti predkladali 
v mene Ježiša: „Ak ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím“ (Ján 14,14). Boh tiež dáva všeobecný sľub, 
že odpovedá na modlitby, ktoré sú podľa jeho vôle: „Máme v neho pevnú dôveru, že nás počuje, keď o niečo v zhode 
s jeho vôľou prosíme“ (1. Jánov 5,14). Boh zjavuje svoju vôľu v príkazoch a sľuboch z Biblie a môžeme sa spoľahnúť, 
že urobí to, čo sľúbil. Verš 15 pokračuje: „A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo žiadame, potom tiež vieme, 
že to, čo máme, sme dostali od neho.“ 

Čo to znamená? Keď sa modlíme za niečo, o čom vieme, že to je podľa Božej vôle, odpoveď prichádza už v tú danú 
chvíľu. Možno ešte nevidíme viditeľné výsledky. A zvyčajne si nič nevšimneme ani emocionálne. Ale na naše modlitby 
odpovedá viera, nie naše city. Pocity budú nasledovať neskôr, zatiaľ však dôverujeme sľubu. 

Niečo som sa napríklad naučil, keď som sa modlil s ľuďmi závislými od alkoholu a nikotínu. V okamihu, keď sa 
modlím za ich vyslobodenie, si možno nič nevšimnú. Musia prijať oslobodenie vierou. Ale možno o pár hodín neskôr 
zistia, že nemajú túžbu po pití alebo tabaku. V túto chvíľu obdržali praktické vyslobodenie, o ktoré v modlitbe žiadali.

Ellen Whiteová tiež ponúka pohľad na modlitby prostredníctvom dovolávania sa Božích zasľúbení. „[Boh] je veľmi 
potešený, keď sa na neho obracajú s najväčšími prosbami, aby mohli oslavovať jeho meno. Pokiaľ budú veriť v jeho pri-
sľúbenia, smú očakávať veľké veci.“ (The Desire of Ages, str. 668) „Pros o Ducha Svätého. Boh stojí za každým sľubom, 
ktorý dal. S Bibliou v rukách povedz: Urobil som, ako si povedal. Pripomínam tvoje zasľúbenie:, Proste a dostanete, 
hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám’ (Matúš 7,7).“ (Christ’s Object Lessons, str. 147) 

Ježiš sľubuje: „Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, je vám dané, a budete to mať“ (Marek 
11,24). Modlíte sa každý deň prostredníctvom Božích zasľúbení? Keď sa modlíme v Jeho mene a podľa Jeho vôle, celé 
nebo je pohnuté!
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Modlitby prostredníctvom Božieho slova

Boh čaká, aby nám dal Ducha Svätého

„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr Otec z neba dá Ducha Svätého tým, čo ho 
prosia“ (Lukáš 11,13).

„To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, ktorí v neho uverili. Doteraz totiž Duch nebol daný, lebo Ježiš ešte 
nebol oslávený“ (Ján 7,39).

„My sme svedkami týchto udalostí aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú“ (Skutky 5,32). 
Otče, čítame, že dáš Ducha Svätého tým, ktorí Ťa prosia, tým, ktorí v Teba veria, a tým, ktorí Ťa počúvajú. To je 

našou túžbou. Splň to, prosím, v našich životoch, pretože sami to nemôžeme urobiť. Ďakujeme Ti, že si svoju lásku vložil 
do našich sŕdc.

Pozýva nás, aby sme boli naplnení Duchom

„... ale buďte napnení Duchom“ (Efezanom 5,18).
Drahý Otče, uč nás, aby sme neustále a opakovane prosili o vyliatie Ducha Svätého. Nechceme postrádať Ducha ako 

pochabé družičky. Naplň nás múdrosťou nájdenou v Tvojom Slove. 

Viac návrhov na modlitby
Poďakovanie a chvály: Poďakujte za konkrétne požehnanie a chváľte Boha za jeho dobrotu. 
Vyznanie: Venujte niekoľko minút osobnému vyznaniu hriechov a ďakujte Bohu za jeho odpustenie. 
Pokyny: Požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť pri riešení aktuálnych problémov a rozhodnutí.
Naša cirkev: Požiadajte Boha, aby požehnal úsilie našej miestnej, regionálnej i svetovej cirkvi.
Miestne žiadosti: Modlite sa za aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.
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Ôsmy deň – Poslušnosť prostredníctvom Ježiša

„Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.“ 
2. Korinťanom 5,17 

Kroky viery
Mária povedala služobníkom: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Ján 2,5). Týmto spôsobom Mária vybudovala dôveru 

služobníkov v Ježiša. Keď ich potom požiadal, aby naplnili nádoby na vodu, urobili presne to, čo chcel. Potom Ježiš po-
vedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu“ (verš 8). Znovu splnili Jeho žiadosť, aj keď to vyzeralo zvláštne – a čoskoro 
si uvedomili, že práve boli svedkami zázraku. Pozrite sa znovu na jednotlivé kroky:

1. Mária svojimi pokynmi vybudovala u služobníkov dôveru v Ježiša. 
2. Služobníci vyjadrili svoju dôveru a ochotu tým, že urobili presne to, čo od nich Ježiš žiadal. Inými slovami, 

podnikli prípravné kroky, ktoré zázrak umožnili.
3. Potom samotný Ježiš urobil zázrak.

Služobníci neurobili nič, aby sa voda premenila na víno. No stal by sa zázrak bez ich prípravných krokov? Takto 
funguje poslušnosť viery: Rozhodli sme sa dôverovať Ježišovi, dať mu svoju vôľu k dispozícii a podniknúť poslušné 
kroky viery. Ale Ježiš – a jedine samotný Ježiš – uskutočnil zázrak.

Ako to funguje?
Apoštol Pavol vysvetľuje, že na nás bolo zjavené tajomstvo pre konkrétny účel – k dosiahnutiu poslušnosti 

viery (pozri Rimanom 16,25–27). Čo je to za tajomstvo? Podľa Kolosanom 1,27 je to „Kristus v nás“. A aký je 
výsledok, keď sa v Kristovi dosiahne poslušnosti viery? „Kto je v Kristovi, je novým stvorením. Čo je staré, po-
minulo, hľa, všetko je nové“ (2. Korinťanom 5,17). Máme nový život skrze Krista, ktorý v nás žije a koná. Sme 
novým stvorením!

Keď máme v sebe Krista, zmení sa náš prístup k jeho prikázaniam. „Jeho prikázania nie sú ťažké“ (1. Jánov 5,3). 
„Moje jarmo netlačí,“ povedal Ježiš (Matúš 11,30). „Budem mať záľubu v tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. 
... Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre ... Akú sladkú chuť má tvoja reč, mojim ústam je slad-
šia ako med“ (Žalm 119,47.72.103). „Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja ...“ (Žalm 119,165). Poslušnosť 
viery je príjemná vec, pretože Boh nám vo svojej láske dal len tie najlepšie pravidlá.

A aj keď na poslušnosti záleží, nikdy si prostredníctvom nej nezaslúžime svoju spásu a nikdy sa nestane našou 
vlastnou dobrotou. Ellen Whiteová hovorí: „Ten, kto sa snaží dosiahnuť nebo vlastným snažením pri zachovávaní 
zákona, sa pokúša o nemožné. Človek nemôže byť spasený bez poslušnosti, ale jeho skutky by nemali byť jeho vlastné; 
Kristus by v ňom mal pôsobiť, aby nielen chcel, ale aj robil, čo sa páči Bohu“ (Faith and Works, str. 94). Za zmienku 
stoja tri body:

1.  Je nemožné dosiahnuť nebo svojimi vlastnými skutkami. Pokúšať sa zaslúžiť si niečo u Boha je márne. 
2.  Poslušnosť je však nepostrádateľnou súčasťou života s Bohom, pretože Ježišovi nasledovníci sú povolaní žiť 

v súlade s Jeho vôľou.
3.  Poslušnosť by nemala byť naším vlastným úsilím, ale zázrakom, ktorý v nás uskutočnil Kristus.

Akú máme úlohu?
Opäť nemôžeme urobiť nič, aby sme sa zachránili, ale Boh rešpektuje ľudskú slobodnú vôľu a umožňuje nám vy-

brať si. Podľa Ellen Whiteovej „zámerom Pána je, aby božská moc spolupracovala s ľudským úsilím“ (Ye Shall Receive 
Power, str. 10). Čo to znamená?

1.  Veríme. Rozhodli sme sa rozvíjať svoju dôveru v Ježiša, ktorý v nás pôsobí – chcenie aj činenie (Filipanom 
2,13). Vytvára v nás postoj ochoty a ukazuje nám, čo musíme urobiť.

2. Rozhodujeme sa. Musíme sa rozhodnúť konať Božiu vôľu. Keďže Boh úplne rešpektuje našu individualitu 
a slobodnú vôľu, zasiahne iba vtedy, keď urobíme rozhodnutie. Čaká na to.
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3. Podnikáme prípravné kroky. Naše rozhodnutie vyjadrujeme v krokoch poslušnosti, ktoré môžu byť veľké 
i malé.

4. Len samotný Boh vykonáva zásadné dielo spásy.
A pamätajte si, že aj to, čo robíme my – dôvera, rozhodovanie sa a prijímanie prípravných krokov – sa deje len 

v Božej sile, keď v nás Ježiš žije skrze Ducha Svätého. To potom robí z poslušnosti radosť.

Modlitby prostredníctvom Božieho slova

Poslušnosť nám umožňuje plne prežiť Božiu lásku

 „Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec; aj 
ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého“ (Ján 14,21).

Otče, ďakujeme Ti, že si nám ukázal, ako môžeme dosiahnuť najlepší možný život. Odpusť nám, keď odmietame Tvoj 
zákon a Tvoju lásku. Veď nás, aby sme Ti plne dôverovali a odovzdali Ti celé svoje srdce.

Bohu robí radosť, keď žiadame o poslušné srdce

„Daj tedy svojmu služobníkovi poslušné srdce... A ľúbilo sa to Pánovi ... nuž hľa, učinil som podľa tvojho slova“  
(1. kráľov 3,9.10.12; ROH). 

Pane, daj nám, prosím, poslušné srdcia. Daj nám úplnú dôveru v Tvoje vedenie a zásady, aj keď všetkému nerozumie-
me. Nauč nás vnímať poslušnosť prostredníctvom moci Ducha Svätého nie ako bremeno, ale ako rozkoš.

Viac návrhov na modlitby
Poďakovanie a chvály: Poďakujte za konkrétne požehnanie a chváľte Boha za jeho dobrotu. 
Vyznanie: Venujte niekoľko minút osobnému vyznaniu hriechov a ďakujte Bohu za jeho odpustenie. 
Pokyny: Požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť pri riešení aktuálnych problémov a rozhodnutí.
Naša cirkev: Požiadajte Boha, aby požehnal úsilie našej miestnej, regionálnej i svetovej cirkvi.
Miestne žiadosti: Modlite sa za aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.
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Deviaty deň – Pracujem pre Boha alebo On pracuje cezo mňa? 

„S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.“
Galaťanom 2,19.20 

Stvorení pre dobré skutky
Zsolt, študent teológie z Rakúska, bol znechutený. Bol pozvaný na evanjelizáciu v Keni, ale počas prvého týždňa 

každý večer prišlo iba 30 návštevníkov. Dúfal, že ich bude oveľa viac. Frustrovaný sa zamkol vo svojej izbe a štyri ho-
diny sa modlil. Všetko svoje zúfalstvo predložil Bohu, odovzdal sa mu celou svojou bytosťou a čakal. Bol si istý, že Boh 
počuje, hoci ho obavy a pochybnosti stále znepokojovali. Potom prišlo večerné stretnutie – a prišlo 600 ľudí! Neskôr 
mal 700 a potom dokonca 1 000 klientov. Nakoniec z Božej milosti bolo 39 z nich pokrstených.

Kedykoľvek sa pokúsime o veľké veci pre Boha, čelíme zásadnej otázke: Pracujem pre Boha svojimi ľudskými 
schopnosťami? Alebo Boh pracuje cezo mňa svojimi božskými schopnosťami?

Biblia sa týmto tajomstvom zaoberá – ako silný Boh pôsobí prostredníctvom slabých ľudí. „Sme predsa jeho dielo, 
stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh pripravil“ (Efezanom 2,10). Tento verš 
odkazuje na dve Božie „diela“. Prvé, že nás Boh „stvoril v Kristovi Ježišovi“. V Kristovi nám dal nový život. Potom 
v nás Boh robí druhé dielo – „dobré skutky“, ktoré pre nás už pripravil. Ako by sme mali žiť, aby Boh mohol tieto 
skutky cez nás vykonať?

1. Žite v Duchu Svätom: „Kým neprijmú Ducha, nemôžu uskutočniť to, čo by Boh mohol skrze nich urobiť.“ (Ye 
Shall Receive Power, str. 286)

2. Žite v plnej odovzdanosti Kristovi: „Toho, kto sa plne poddá Bohu, povedie božská ruka ... Keď si váži lekcie 
božskej múdrosti, bude mu zverené sväté poslanie.“ (The Acts of the Apostles, str. 283–284) 

Plnením úloh, ktoré pre nás Boh pripravil, rastieme vo viere a rozvíjajú sa naše duchovné a duševné schopnosti. 
Takisto naše neúspechy sú cennými lekciami, pretože sa dozvedáme, že žiadne ľudské úsilie nemôže uspieť bez toho, 
že by Boh bol centrom všetkého. „Bez neustálej prítomnosti a pomoci Ducha Svätého nebude mať zvestovanie slova 
úspech.“ (The Desire of Ages, str. 671)

Nie mocou ani silou
Rovnako ako kazatelia, musia byť aj autori duchovných materiálov splnomocnení Božím Duchom: „Ak je Božia 

spása s človekom, ktorý píše nejakú rozpravu, rovnakého ducha pocíti aj čitateľ ... Ale u diela napísaného autorom, 
ktorý nežije úplne pre Božiu slávu a nie je mu úplne oddaný, anjeli so smútkom vnímajú tento nedostatok. Odvracajú 
sa a nezapôsobia na čitateľa, pretože Boh a Jeho Duch tam nie sú prítomní. Slová sú správne, ale chýba vrelý vplyv 
Božieho Ducha.“ (EGW Letters and Manuscripts, zv. 1, str. 532)

Tento princíp platí pre všetky úlohy, či už ide o službu, štúdium, vedenie misijného projektu, výučbu dieťaťa alebo 
čokoľvek iné. „Nie je to sila pochádzajúca z ľudí, ktorá zaisťuje, aby práca bola úspešná, je to moc nebeskej inteligencie 
spolupracujúcej s ľudským činiteľom, ktorá dovedie dielo k dokonalosti.“ (Christian Service, str. 260)

Rovnako človek Ježiš z Nazareta závisel denne od svojho spojenia s nebom. Opýtal sa učeníkov: Neveríte, „že ja 
som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba; Otec, ktorý vo mne prebýva, činí 
svoje skutky“ (Ján 14,10). Alebo sa pozrime na apoštola Pavla. Ako bol jediný muž schopný vykonať tak neuveriteľne 
veľkú misijnú prácu? Povedal: „Som ukrižovaný spolu s Kristom, nežijem už ja, ale vo mne žije Kristus“ (Galaťanom 
2,19.20). Pavol sa vzdal svojej nezávislosti a dovolil Kristovi, aby viedol jeho život. Vysvetlil to takto: „Neodvážil by 
som sa totiž hovoriť o niečom, čo by nevykonal Kristus skrze mňa, slovom i skutkom, v moci znamení a divov, v moci 
Ducha, aby pohania prijali evanjelium“ (Rimanom 15,18.19). Kľúčom je byť v Kristovi.

Boh chce robiť neuveriteľné veci aj dnes. Jeho plány idú ďaleko za hranice našich vlastných schopností. Iba s ne- 
ustálym modlitebným spojením s Ním môžeme plniť úlohu, ktorú pre nás pripravil. Pozýva nás: „Volaj ku mne a od-
poviem ti. Chcem ti oznámiť veľké a nedostupné veci, ktoré nepoznáš “ (Jeremiáš 33,3).
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Modlitby prostredníctvom Božieho slova

Ľudské schopnosti prinášajú len ľudské výsledky

Mojžiš „bol vychovaný vo všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách i činoch ... Myslel, že jeho bratia po-
chopia, že ich chce Boh skrze neho zachrániť; ale oni to nepochopili ... To je ten Mojžiš, ktorý ich vyviedol z Egyptskej 
krajiny, ktorý činil divy a znamenia v Egypte ...“ (Skutky 7,22.25.36).

Drahý Otče, veď nás, aby sme sa Ti odovzdali, ako to urobil Mojžiš po rokoch, keď pásol ovce. Vieme, že aj cez nás 
môžeš konať znamenia a divy, ak žijeme mocou Ducha Svätého. Daj nám ochotu ísť tam, kam nás povedieš. Ďakujeme 
Ti za Tvoju božskú silu.

V Kristovi sme stvorení pre dobré skutky

„Sme predsa jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh pripravil“ 
(Efezanom 2,10).

Pane, urob z nás nástroje vo svojich rukách pre spásu a požehnanie našich blížnych. Vieme, že dokončenie hlásania 
evanjelia závisí od tejto otázky: Pracujem pre Boha svojimi ľudskými schopnosťami alebo Boh cezo mňa pracuje svojimi 
božskými schopnosťami? Nauč nás, že Ti nemôžeme slúžiť sami vo svojej sile. Ďakujeme Ti, že si zasľúbil, že budeš praco-
vať cez nás. Požehnaj, prosím Ťa, prácu našich rúk.

Viac návrhov na modlitby
Poďakovanie a chvály: Poďakujte za konkrétne požehnanie a chváľte Boha za jeho dobrotu. 
Vyznanie: Venujte niekoľko minút osobnému vyznaniu hriechov a ďakujte Bohu za jeho odpustenie. 
Pokyny: Požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť pri riešení aktuálnych problémov a rozhodnutí.
Naša cirkev: Požiadajte Boha, aby požehnal úsilie našej miestnej, regionálnej i svetovej cirkvi.
Miestne žiadosti: Modlite sa za aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.
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„Nie silou ani mocou, ale mojím duchom! znie výrok Hospodina zástupov.“ 
Zachariáš 4,6 

Čo bude ďalej? Tri kroky k novému duchovnému začiatku
Chceli by ste spolu so svojou cirkevnou rodinou zažiť duchovnú obnovu? Ďalej vám prinášame jeden plán, ktorý 

viedol k duchovnému prebudeniu a nádeji pre zbory v Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, Tadžikistane a v Spojených 
štátoch. K prebudeniu môže dôjsť kdekoľvek, dokonca aj v sekulárnych krajinách, kde sa ľudia sami priebežne odo-
vzdávajú Ježišovi a žiadajú o požehnanie Ducha Svätého.

Modlite sa za to, ako môže váš zbor, rodina alebo modlitebná skupina tento rok zažiť duchovný reštart. Vytvorte 
si plán, vyhľadajte informácie od ostatných a stanovte si dátum začatia. Iste budete chcieť prispôsobiť tieto nápady 
v závislosti od vašej kultúry, komunity a potrieb vašej skupiny.

Chceme sa s vami podeliť aspoň o jeden príklad zboru v Decatur v Alabame v USA:

1. Nový začiatok
Je potrebné, aby ste sa niekoľko týždňov alebo mesiacov sústredene modlili za Ducha Svätého a súčasne štu-

dovali Písmo, prípadne čítali nejaké krátke náboženské knihy.
V rámci prípravy na evanjelizačnú sériu sa členovia zboru Decatur začali každé sobotné ráno spoločne modliť 

v modlitebni 30 minút. V zborovom časopise vyzývali členov, aby podporili modlitby, oživenie a dielo Ducha Svätého. 
Počas dvoch sobotňajších večerov tiež usporiadali seminár o Duchu Svätom. Po seminári rozdali knihu o duchovnom 
obrodení a požiadali členov, aby si ju v nasledujúcich šiestich týždňoch prečítali. (Vybrali si knihu Kroky k osobnému 
oživeniu. Medzi ďalšie možnosti patrí Cesta ku Kristovi alebo Sprievodca štúdiom Biblie o oživení.) Neskôr, počas De-
siatich dní modlitieb, sa modlili za oživenie a Ducha Svätého. Pripravili tiež sobotu modlitieb a chvál.

2. Starostlivosť o vzťahy
Začnite s príhovornou modlitbou za päť doteraz neoslovených ľudí, potom ich kontaktujte a udržujte s nimi 

priateľstvo úprimným a taktným spôsobom. Počas tohto obdobia si možno budete chcieť preštudovať ďalšiu kni-
hu o modlitbe alebo oživení. Zvážte štúdium vo dvojiciach kvôli vzájomnej podpore a hlbšiemu porozumeniu.

Počas tejto druhej fázy začali členovia zboru Decatur vo dvojiciach študovať knihu „40 dní zamyslení a modlitieb 
k príprave na Ježišov druhý príchod“. Výsledkom bolo, že ich radosť z toho, že povedali ostatným o Ježišovi, rástla. Ako 
navrhuje kniha, členovia sa tiež začali modliť za päť doteraz neoslovených ľudí z ich života. Potom sa spojili s týmito 
známymi alebo bývalými členmi cirkvi a v priebehu času s nimi udržiavali priateľstvo. Výsledkom boli krsty a požeh-
nanie ako pre nových členov, tak aj pre tých, ktorí sa za nich modlili.

Premýšľajte o tom: keby sa každých desať členov zboru modlilo a udržiavalo vzťah s piatimi ľuďmi, bolo by to celkom 
päťdesiat ľudí a ďalej by to rástlo. Na konci 40 dní môžete pozvať ľudí, za ktorých ste sa modlili na zvláštnu sobotňajšiu 
pobožnosť pre priateľov. Ďalej vyzvite každého človeka, aby sa pripojil k malej skupine (biblické štúdium, zdravé vare-
nie, cvičenie, spoločenské aktivity, čokoľvek, čo je v súlade s jeho záujmami). Môžete ich tiež pozvať na nadchádzajúce 
evanjelizačné stretnutia. Nezabudnite sa zúčastniť stretnutí so svojimi priateľmi a pomôžte im, aby sa cítili vítaní.

3. Zdieľanie
Každý člen môže pozvať ľudí, za ktorých sa modlí, aby sa zúčastnili evanjelizačných zhromaždení, biblického 

štúdia v malých skupinách alebo biblického štúdia vo dvojici. (Ak niektoré z vašich modlitebných kontaktov nie 
sú pripravené na biblické štúdium, pozvite ich do malej skupiny zameranej na určitú oblasť záujmu, ako je cviče-
nie, zdravé varenie, koníčky alebo spoločenské aktivity.)

Keď sa v modlitebni Decatur konali evanjelizačné série, členovia zažili oživenie a hlbší vzťah s Ježišom. Duch Svätý 
pracoval na srdciach pozvaných hostí a desať ľudí darovalo svoje životy Ježišovi pri krste (ďalších päť osôb sa pripojilo 
neskôr). Výsledky sú svedectvom o sile modlitby! (Príbeh zboru v Decature je prevzatý zo správy Elidy Menesesovej 
v Southern Tidings.)
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Čo môže urobiť váš zbor?
Modlite sa spoločne a pripravte si plán pre svoj zbor. „Celé nebo je v činnosti a Boží anjeli čakajú na spoluprácu so 

všetkými, ktorí vymyslia plány, pomocou ktorých môžu ľudia, za ktorých Kristus zomrel, počuť radostnú zvesť o spa-
sení. Anjeli slúžiaci tým, ktorí sú dedičmi spásy, hovoria každému pravému svätému: ,Je tu práca, ktorú musíš urobiť.’ 
,Iďte a postaviac sa hovorte v chráme ľudu všetky slová tohoto života’ (Skutky 5,20).“ (Testimonies for the Church,  
zv. 6, str. 433–434)

Boh vás posiela do sveta s týmto sľubom: „Svojich plánov nedocielite mocou armády ani ľudskou silou; skôr to 
dosiahne môj Duch! Ja, Pán Boh všemohúci, to sľubujem.“ (Zachariáš 4,6, preložil Helmut Haubeil z nemeckej verzie 
Hoffnung für Alle).

Modlitby prostredníctvom Božieho slova

Duch Svätý to vykoná

Drahý Otče, hovoríš nám, že úspech nepochádza z  ľudského úsilia. Odpusť nám, prosím Ťa, náš nedostatok moci 
Ducha Svätého. Oživ nás, aby sme neboli vlažní ako Laodicea. Prebuď nás kvôli našej vlastnej spáse aj záchrane našich 
susedov. A ďakujeme Ti za večnú radosť, ktorú si nám zasľúbil.

Viac návrhov na modlitby
Poďakovanie a chvály: Poďakujte za konkrétne požehnanie a chváľte Boha za jeho dobrotu. 
Vyznanie: Venujte niekoľko minút osobnému vyznaniu hriechov a ďakujte Bohu za jeho odpustenie. 
Pokyny: Požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť pri riešení aktuálnych problémov a rozhodnutí.
Naša cirkev: Požiadajte Boha, aby požehnal úsilie našej miestnej, regionálnej i svetovej cirkvi.
Miestne žiadosti: Modlite sa za aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.


