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Vitajte v programe Desať dní modlitieb 2022! 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 spôsobil oživenie, obrátenie,
obnovil nadšenie pre evanjelizáciu a uzdravil vzťahy.
Tu je niekoľko skúseností z predchádzajúcich rokov:
„Týchto Desať dní modlitieb ... skutočne zmenilo môj život. Bol to pre mňa zásadný obrat.“ (Ruth K.)
„Naše stretnutia nás veľmi dojali. Ľudia svojimi srdcami volali k Bohu. Najprv sme sa učili, čo znamená dovolávať sa
počas modlitieb Božích zasľúbení a dožadovať sa Ježišovho najväčšieho daru – Ducha Svätého.“ (Moureen K.)
„Pred začatím Desiatich dní modlitieb bolo v zbore mnoho chorých. No uprostred týždňa boli uzdravení! Navyše sedem ľudí odovzdalo svoje životy Ježišovi Kristovi a boli pokrstení!“ (Mugabe G.)
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.“ (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.

Naša modlitebná téma: Výzva troch anjelov k modlitbám
Tento rok vás pozývame, aby ste sa počas Desiatich dní modlitieb usilovali o oživenie a reformáciu skrze moc
Ducha Svätého. Keď sa budete modliť prostredníctvom trojanjelského posolstva, toto posolstvo zažiari s novou dôležitosťou a povedie vás a vašu modlitebnú skupinu k hlbšej skúsenosti s Ježišom.
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 vykonať úlohu, ktorú pre nás pripravil.
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 oživenie, obnovenie záväzku ohlasovať posolstvo pre dobu konca a sľúbené vyliatie
Ducha Svätého.

Odporúčania pre spoločné modlitby
l

l
l

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.
Nebojte sa ticha, lebo všetkým poskytuje možnosť načúvať Duchu Svätému.
Spievanie spoločných piesní pod vedením Ducha je tiež obrovským požehnaním. Nepotrebujete na to klavír,
spev bez hudobného sprievodu je tiež skvelý.
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 Božie prikázania a rady sú zároveň zasľúbeniami. Nikdy by od nás nežiadal niečo, čo by sme nemohli v Jeho sile vykonať.
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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.
Ellen Whiteová ponúka toto zasľúbenie: „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 modlitbou 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 opravdivý 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. Odložte bokom 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 prihovára.
„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 takéto modlitby. Keď sa vrúcne a vytrvalo modlíme 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 ďakovať za to, čo pre nás ešte len urobí a ako v budúcnosti odpovie na naše modlitby.

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 napríklad 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.
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Napíšte si ich mená na papier a uložte ho na dôležité miesto, 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 modlitby 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 venovanému druhým by mala predchádzať intenzívna súkromná modlitba, pretože umenie záchrany duší vyžaduje veľkú
múdrosť. Skôr než začnete hovoriť 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 predĺženými rukami a slúžili svetu v núdzi.
Hlavným autorom príspevkov každodenného modlitebného sprievodcu je Dr. Mark A. Finley.
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).

O autorovi
Hlavným autorom príspevkov do modlitebných sprievodcov pre rok 2022 je Dr. Mark A. Finley. Je bývalým rečníkom a riaditeľom časopisu „It Is Writen“ (Je napísané) a podpredsedom Generálnej konferencie na dôchodku. Je stále
aktívny ako evanjelista a predstavil viac ako 150 evanjelizačných sérií vo viac než 80 krajinách a tiež 17 sérií vysielaní
NET po celom svete.
Pravidelne vystupuje na zjazdoch, v školách a evanjelizačných inštitúciách. Napísal viac než 70 kníh a mnoho ďalších publikácií, vrátane biblických štúdií, článkov a evanjelizačných materiálov. Spolu s manželkou Ernestine „Teenie“
majú tri dospelé deti: Deborah, Rebeccu a Marka Jr.
Dnes pastor Finley a Teenie pokračujú vo svojej službe v školiacom stredisku evanjelizačnej školy Living Hope
School v Haymarkete vo Virgínii.

Ďalšie materiály
Ďalšie materiály k téme posolstva troch anjelov nájdete na www.threeangels.info.
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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 nižšie
uvedené 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 modlitbu alebo poznajú niekoho iného, kto zúfalo potrebuje príhovor. Urobte kruh, postavte doprostred stoličku a vyzvite
tých, ktorí majú zvláštnu modlitebnú 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 každú 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 vďakyvzdaním.
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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 modlitby 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 modlitby. „Osobnému úsiliu venovanému 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 projektmi v susedstve.
Ponúknite sa, že zostanete s chorou alebo zdravotne postihnutou osobou, aby jej ošetrovateľ mohol navštíviť aj
iných chorých.
Podieľajte sa na projektoch susedov.
Predstavte sa novému susedovi tým, že mu donesiete jedlo. Ukážte mu, 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.
Nachystajte oblečenie pre tých, ktorí to potrebujú. Mohli by ste vo 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 vo väzení.
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 u zborového traktátnika alebo na adrese: http://www.glowonline.org/
glow-slovak/).
Pozvite niekoho, aby prijal Ježiša.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usporiadajte školu varenia.
Rozdajte knihy s biblickými témami.
Doneste jedlo človeku, ktorý stratil niekoho blízkeho.
Navštívte chorého 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.
Poskytnite vo svojej domácnosti nocľah mladým ľuďom.
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 Hospodina
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
w „Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa
7
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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, kamkoľvek 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 nesplním, 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, nájdeš
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. Mojžišova 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
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
8
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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 neprávosti.“ 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 najmenšieho 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
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

„Kto sa narodil z Boha, premáha svet. A to víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ 1. Jánov 5,4
„Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.“ Rimanom 8,37
„Chvála buď Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!“ 1. Korinťanom 15,57
„Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, ja som tvoj Boh. Dodám ti odvahu, pomocou ti budem, budem ťa podopierať
pravicou svojej spravodlivosti.“ Izaiáš 41,10
„Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého.“ Efezanom 6,16
„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
„Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí, že chcete a činíte, čo sa jemu páči.“ Filipanom 2,13
„Chcem povedať: Žite z moci Božieho Ducha, a nepodľahnete tomu, k čomu vás tiahne vaša prirodzenosť.“ Galaťanom
5,16
„Boh pokoja čoskoro uvrhne satana pod vaše nohy. Milosť Ježiša, nášho Pána, buď s vami.“ Rimanom 16,20
„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
„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 budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš
jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov,
lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.“ 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 Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa
uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje
tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi.“ 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 kostiam.“
Príslovia 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, Hospodin, a budem uzdravený, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.“ Jeremiáš 17,14
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
9

10

DNÍ
MODLITIEB

Traja anjeli vyzývajúci k modlitbám
Zasľúbenia, ktorých sa môžete dovolávať

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
Záverečnú sobotu Desiatich dní modlitieb usporiadajte tak, aby ste oslávili Božiu dobrotu a moc. Podeľte sa o skúsenosti, v ktorých ste za posledných desať dní prežili moc modlitby, a o dobré správy o večnom evanjeliu. 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 konkrétny plán pre váš zbor. Tu sú niektoré návrhy, ktoré môžete zahrnúť do vašej záverečnej sobotnej bohoslužby:

Téma:
Výzva troch anjelov k modlitbám

Tematický verš:
„Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.“ (Zjavenie 14,6)

Vhodné piesne:
Piesne o modlitbe, Božom požehnaní, zameraní sa na Ježiša, oslavujúce Boha…

Námety na kázanie:
Požiadajte kazateľa, staršieho zboru alebo vedúceho modlitebnej skupiny, aby predniesli krátke kázanie o tom, ako
nás trojanjelské posolstvo vyzýva k modlitbám a oživeniu v týchto posledných dňoch.
Biblická pasáž: Zjavenie Jána 14, 6 – 12
alebo
Nechajte účastníkov Desiatich dní modlitieb zhrnúť hlavné myšlienky jednotlivých modlitebných sprievodcov
do maximálne dvojminútových príspevkov. Podeľte sa o názov, hlavný verš a kľúčovú myšlienku. (Vopred si naplánujte, aby jednotlivé zhrnutia netrvali dlhšie než jednu či dve minúty. Pre väčšinu ľudí jedna minúta znamená 125 až
150 slov.)
alebo
Požiadajte troch mladých ľudí, aby predniesli päťminútové kázanie o tom, ako nás jednotlivé posolstvá troch anjelov vyzývajú k modlitbám a oživeniu pred Ježišovým príchodom. Mládež by tiež mohla 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
• Pane, prosíme Ťa, aby si v posledných dňoch obnovil pôvodnú zbožnosť. Kiež by sme stáli za pravdou, aj keby
padali nebesá.
• Modlíme sa za náboženskú slobodu a slobodu svedomia po celom svete. Pane, prosíme Ťa, otvor dvere pre hlásanie Tvojho slova.
• Pane, kiež Tvoja svetová cirkev prijme výzvu šíriť posolstvo troch anjelov každému národu a jazyku. Daj nám
múdrosť, aby stredom týchto posolstiev bola Kristova láska a spravodlivosť.
• Pane, kiež by adventisti po celom svete vyhlásili: „Pôjdem!“ a prijali výzvu k službe a k hlásaniu dobrej správy
o spasení.
• Modlíme sa o múdrosť, aby sme hľadali v Božom slove, rozumeli mu a riadili sa ním. Nauč nás správne šíriť slová
pravdy a verne sa o ne zdieľať s ostatnými.
• Pane, prosíme Ťa, obnov našu vďačnosť za nebeské pokyny, ktoré nachádzame v inšpirovaných spisoch Ellen
Gould Whiteovej.
• Modlíme sa za neskorý dážď Ducha Svätého, aby zmocnil naše svedectvo a umožnil nám pred druhým príchodom dokončiť dielo, ktoré nám Boh zveril.
• Pane, modlíme sa za Tvoju uzdravujúcu moc a prejavy milosrdenstva v oblastiach silne postihnutých chorobou
COVID-19.
• Modlíme sa, aby lekári, vedci, vládni predstavitelia a úradníci v oblasti verejného zdravia mali múdrosť pre rozhodnutia, ktoré musia urobiť.
• Modlíme sa, aby adventisti z celého sveta ponúkli praktickú pomoc a povzbudenie tým, ktorí trpia. Dávaj nám
odvahu, kreativitu a nesebeckého ducha, keď nás naši susedia najviac potrebujú.
• Modlíme sa za tých, ktorí sú finančne postihnutí stratou zamestnania a obmedzeniami v súvislosti s chorobou
COVID-19.
• Pane, prosím, ukáž členom cirkvi, ako pomôcť tým, ktorí bojujú s problémami duševného zdravia alebo ťažkosťami spôsobenými izoláciou.
• Modlíme sa za kazateľov a zbory, aby našli spôsoby, ako udržať členov cirkvi v spojení počas obmedzených možností zhromažďovať sa. Pane, prosíme Ťa, zjednoť svoju cirkev k uctievaniu a službe.
• Modlíme sa za duchovné oživenie medzi mladými adventistami siedmeho dňa, ktorí navštevujú verejné vysoké
školy a univerzity po celom svete. Nech sa stanú živými vyslancami Krista.
• Modlíme sa za 69 percent svetovej populácie, ktorej Ježiš dodnes nebol jasne a zreteľne predstavený.
• Modlíme sa za 62 miliónov ľudí v 28 evanjeliom najmenej oslovených mestách bývalého Sovietskeho zväzu
(Euroázijská divízia).
• Modlíme sa k Bohu, aby povolal statočných misionárov, ktorí budú ochotní pracovať medzi 746 skupinami ľudí
v 20 krajinách Blízkeho východu.
• Modlíme sa za mocný nárast adventistov, ktorí budú slúžiť Bohu tým, že budú milovať druhých a budú sa zdieľať
s ľuďmi z iných kultúr a náboženstiev.
• Prosíme Ťa, povolaj moderných valdénskych študentov, ktorí budú ochotní slúžiť v ťažkých podmienkach.
• Modlíme sa za adventistov, ktorí čelia prenasledovaniu alebo väzneniu pre svoje presvedčenie.
• Modlíme sa za 202 miliónov ľudí v 41 evanjeliom najmenej oslovených mestách Juhoázijskej-Pacifickej divízie,
aby poznali Ježiša.
• Modlíme sa za oddelenie sobotnej školy a oddelenie osobnej služby každého miestneho zboru pri hľadaní Božieho plánu a oslovovaní svojho spoločenstva službou lásky, štúdiom Biblie a osobným svedectvom.
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• Modlíme sa za agentúru Adventist Development and Relief Agency (ADRA), ktorá napĺňa praktické potreby
ľudí po celom svete.
• Modlíme sa za 16 miliónov ľudí v 6 evanjeliom najmenej oslovených mestách Juhopacifickej divízie.
• Modlíme sa za to, aby nám Duch Svätý ukázal, ako osloviť 406 miliónov ľudí v 105 evanjeliom najmenej oslovených mestách Severoáziskej-Pacifickej divízie.
• Prosíme Ťa, požehnaj úsilie oddelenia adventistickej kaplánskej služby, ktorá mobilizuje kaplánov a zainteresovaných 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 „centrá vplyvu“, zdravotné a rodinné programy a kluby Pathfinder
po celom svete.
• Modlíme sa, aby si nám pomohol milovať, vychovávať a vyučovať nových členov.
• Pane, prosíme Ťa, ukáž nám, ako v našich komunitách rozšíriť viac literatúry obsahujúcej Tvoju pravdu v tlačenej aj elektronickej podobe. Modlíme sa, aby ju ľudia čítali a aby ich Duch Svätý biblickou pravdou usvedčoval.
• Pane, ochraňuj misionárov pracujúcich na nebezpečných miestach.
• Prosíme Ťa, povolaj kolportérov, dobrovoľníkov z radov študentov, autorov, odborníkov na médiá a finančných
podporovateľov k šíreniu slov nádeje a života.
• Modlíme sa za adventistické školy, ich študentov a učiteľov po celom svete. Nech tieto školy vždy učia biblickú
pravdu a vedú mladých ľudí k evanjelizácii, službe a k spásnemu vzťahu s Kristom.
• 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.
• Pane, prosíme Ťa, inšpiruj adventistov siedmeho dňa po celom svete, aby sa modlili ako nikdy predtým. Uč nás
dovolávať sa Tvojich zasľúbení a očakávať, že premiestniš hory, keď sa budeme modliť.
• Modlíme 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.
• Prosíme Ťa, aby si povolal misionárov do miest, aby zakladali zbory v 806 skupinách v 20 krajinách Intereurópskej divíze.
• Modlíme 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 na zakladanie zborov medzi 789 skupinami ľudí v 9 krajinách
Severoamerickej divízie.
• Modlíme 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 medzi 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 ľudí pred zneužívaním a prejavil svoju posväcujúcu moc v zdanlivo beznádejných situáciách.
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• Prosíme Ťa, aby si povolal zdravotné sestry a lekárov, ktorí by zakladali zbory medzi 1 978 skupinami ľudí v 22
krajinách Stredozápadnej africkej divízie.
• Modlíme sa za 49 miliónov ľudí v 19 evanjeliom najmenej oslovených mestách Transeurópskej divízie.
• Modlíme 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.
• Modlíme 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.
• Modlíme sa za mladých ľudí, ktorí zakúšajú nebezpečenstvo pre Pána počas jednoročnej služby v misii (OYiM)
a v misii „Caleb“.
• Nech sa členovia zborov, kazatelia a vedúci na celom svete denne sýtia Božím slovom. Nech Ťa tiež denne hľadáme v osobných modlitbách. Pripomínaj nám, že bez Teba nemôžeme nič urobiť.
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Prvý deň – Naliehavosť modlitby
„... o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“
Lukáš 11,13

Skľučujúca úloha
Svetová populácia rastie explozívnym spôsobom. Podľa najnovších údajov žije na našej planéte Zem, rútiacej sa
vesmírom rýchlosťou viac ako stotisíc kilometrov za hodinu, 7,8 miliardy ľudí. Vzhľadom na to, že každý deň sa narodí približne 385 000 detí, čo je 140 miliónov ročne, divím sa, ako by sme mohli tomuto svetu odovzdať dobrú správu
o spasení a Kristovom skorom návrate. Každý rok sa narodí takmer sedemkrát viac ľudí, než je v súčasnej dobe členov
Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Alebo zvážte túto výzvu iným spôsobom. Svetové mestá rastú rýchlo. Na svete je
najmenej 548 miest, kde žije jeden a viac miliónov obyvateľov. Mnoho týchto miest je v krajinách, kde je zastúpenie
Cirkvi adventistov siedmeho dňa veľmi malé. Neľahká úloha zasiahnuť posolstvom troch anjelov tento svet sa blíži.
Milióny ľudí umierajú bez Krista a bez poznania dobrej správy o spáse a nádeji na Jeho druhý príchod. Úloha, ktorú
máme pred sebou, sa niekedy zdá nemožná – a to by nás malo dostať na kolená v úprimnej modlitbe.

Mocou Ducha Svätého
Žiadne ľudské úsilie nestačí na to, aby sme tento svet získali pre Krista. Ľudské plány sú slabé, pokiaľ nie sú zmocnené Duchom Svätým. Len prostredníctvom moci Ducha Svätého bude tento svet zasiahnutý nebeským posolstvom
o dobe konca. Len prostredníctvom sily Ducha Svätého je možné osloviť milióny ľudí vo veľkých mestách tohto
sveta. Len mocou Ducha Svätého je možné zasiahnuť nedostupné krajiny odolné voči evanjeliu. A rovnako aj našu
spoločnosť môžeme zasiahnuť len mocou Ducha Svätého. A neuveriteľne dobrou správou je, že Boh v týchto „ťažko
osloviteľných“ miestach už pôsobí. Pozýva nás, aby sme u Neho hľadali silu splniť úlohu, ktorá je pred nami.

O čo skôr
Ježiš povedal: „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). Všimnite si výraz „o čo skôr“ v tomto texte. Ježiš chce pre nás osobne i pre svoju
cirkev urobiť oveľa viac, než si vôbec dokážeme predstaviť. Nalieha na nás, aby sme prosili Ducha Svätého, prosili o
Ducha, hľadali požehnanie Ducha celým srdcom, nie preto, že by nám Ho nechcel dať, ale preto, že nie sme pripravení
Ho prijať. Keď tento rok začneme týchto Desať dní modlitieb, poďme sa spoločne dovolávať tohto sľubu.
„Zasľúbenie Ducha Svätého sa neobmedzuje na určité obdobie či rasu. Kristus povedal, že jeho nasledovníci budú
pod vplyvom Ducha Svätého až do „konca“. Od turíčnych dní Pán dodnes posiela Utešiteľa všetkým, čo sa mu bezvýhradne odovzdali a vstúpil do jeho služby“ (The Acts of the Apostles, str. 49).
Poďme sa spoločne modliť.

Modlitebný čas (30 – 45 minút)
Skúsenosti z Desiatich dní modlitieb 2021
„Som vďačná za Desať dní modlitieb. Mám pocit, že sa vo mne znovu rozhorel oheň. Trávim viac času s Bibliou a
Pánom... Ďakujem a chválim Boha za to, že mi otvoril oči, srdce a myseľ, aby som vo svojom živote plne prijala Ježiša a
Ducha Svätého.“ (Constance)

Mocný prísľub
„,Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde
sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi‘ (Matúš 18,19.20). ,Žiadajte ma a ja odpoviem
na vaše prosby.‘ Sľub je urobený za podmienky, že budú prednesené jednotlivé modlitby cirkvi, a ako odpoveď na
tieto modlitby, možno očakávať väčší prejav moci, než aký zodpovedá súkromným modlitbám. Daná moc bude
úmerná jednote členov a ich láske k Bohu i k sebe navzájom.“ (Ellen G. Whiteová, Manuscript Releases, zv. 9, str. 303)
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Každá modlitebná skupina má iné spoločné modlitby. Odporúčame vám stráviť nasledujúcich 30 – 45 minút
pri spoločnej modlitbe, nech vás už Duch Svätý povedie akýmkoľvek spôsobom. Nižšie je uvedených niekoľko
príkladov modlitieb prostredníctvom veršov Písma. Počas modlitby sa tiež môžete dovolávať iných biblických
pasáží. Ďalšie návrhy k modlitbám nájdete v Príručke pre vedúcich.

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Lukáš 11,13
„... o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“
„O čo skôr“

Bože, ty si dobrý. Túžiš po mojom dobre oveľa viac, než by dokázal aj ten najmilujúcejší rodič. Poznáš moje vnútro
i srdce. Ty jediný mu rozumieš a vieš, ako ho obnoviť, uzdraviť a premeniť.
„Duch Svätý“

Ježiš, ďakujem Ti za zasľúbenie Ducha Svätého. Prináša do našich životov Božie požehnanie. Velebí Ťa v našich
srdciach. To On do našich životov aplikuje Tvoje spásne zásluhy z Golgoty. Ďakujem Ti za tento dar!
„Čo ho prosia“

Otče, dnes sa dovolávam zasľúbenia z Lukáša 11,13. Denne Ťa s radosťou žiadam, aby si môj život naplnil prítomnosťou a mocou Ducha Svätého. Vymaž, prosím, z môjho života všetko, čo stojí v ceste úplnému odovzdaniu sa Tebe.
Pokrsti mňa i moju cirkev Duchom Svätým, aby sme mohli osláviť Ježiša vo svete, ktorý ťa potrebuje.

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: Modlite sa za potreby regionálnej i svetovej cirkvi (pozri samostatný list s potrebami 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.

16

10

DNÍ
MODLITIEB

Traja anjeli vyzývajúci k modlitbám
Druhý deň – Večné evanjelium a modlitba

Druhý deň – Večné evanjelium a modlitba
„Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium,
aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.“
Zjavenie 14,6

Nanajvýš dôležitá správ
Boh dal tejto planéte nanajvýš dôležitú správu vytvorenú špeciálne pre našu dobu v trojanjelskom posolstve zo
Zjavenia 14,6–12. Apoštol Ján, ktorý bol ako vyhnanec na ostrove Patmos, nás s týmito správami zoznamuje. Kým sa
pozrieme na samotné posolstvá, musíme starostlivo zvážiť tri fakty. Po prvé – táto správa je božského pôvodu. Prichádza priamo od Božieho trónu. Je darovaná ľudstvu anjelom letiacim stredom neba. Druhé, čo si máme na tejto správe
všimnúť, je to, že anjel letí. Táto správa je naliehavá. Musí byť vyhlásená ihneď. A po tretie – je to večné posolstvo, ktoré
platí pre každú generáciu. Nie je kultúrne podmienené a netýka sa len určitých etnických alebo jazykových skupín.
Musí byť ohlásené „každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.“
Srdcom tohto posolstva je „večné evanjelium“, alebo dobrá správa o Kristovom obetavom živote, o jeho láskyplnej službe, o jeho zmiernej obeti, dramatickom vzkriesení, o jeho príhovornej veľkňazskej službe a o jeho slávnom
druhom príchode. Vízia večného evanjelia zo Zjavenia 14 potvrdzuje Ježišove slová z Matúšovho evanjelia: „A toto
evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec“ (Matúš
24,14). Kristove slová sú prísľubom, že pred Jeho návratom bude „evanjelium hlásané po celom svete“. Medzi Božím
ľudom nastane silné oživenie. Prijmú výzvu, uvedomia si naliehavosť doby a naplnení Duchom Svätým odhalia svetu
znečistenému hriechom Ježišovu lásku, milosť a pravdu.
Ellen Whiteová o tom hovorí: „Pred príchodom Božích záverečných súdov na zem nastane medzi Božím ľudom
také oživenie pôvodnej zbožnosti, aké sa neprejavilo od čias apoštolov. Na Boží ľud zostúpi Duch Svätý a jeho moc.
Vtedy mnohí odídu z cirkví, v ktorých láska k svetu udusila lásku k Bohu a k jeho Slovu. Mnohí členovia týchto cirkví,
vrátane duchovných, radostne prijmú tie závažné pravdy, ktoré prikázal hlásať Pán, aby sa ľudia pripravili na Kristov
druhý príchod“ (The Great Controversy, str. 464).
Predtým, ako bude posolstvo zo Zjavenia 14 ohlásené celému svetu, duchovné ohrozenie medzi Božím ľudom mu
umožní spolupracovať s Bohom pri dokončení Jeho diela. Poďme sa spoločne modliť, aby v našom živote prebehlo
duchovné oživenie, ktoré nás pripraví na záverečné vrcholné udalosti pozemskej histórie.

Modlitebný čas (30 – 45 minút)
Skúsenosti z Desiatich dní modlitieb 2021
„Desať dní modlitieb viedlo k môjmu zázračnému uzdraveniu. Pre náhlu chorobu som bol ešte pred začatím Desiatich
dní modlitieb hospitalizovaný. Cítil som beznádej, pretože môj zdravotný stav sa každý deň zhoršoval, zdalo sa mi, akoby
moje modlitby nestačili. Dostal som pozvanie pripojiť sa k Desiatim dňom modlitieb z nemocničného lôžka. Zúčastnil
som sa tohto modlitebného stretnutia prvýkrát. Počas nočných stretnutí prostredníctvom videohovoru cez Zoom sa mnohí
modlili za moje uzdravenie. Chválim Boha za úžasných ľudí, ktorí každú noc vrúcne predkladali Bohu naše prosby... Boh
bol ku mne taký milostivý, že ma z nemocnice prepustili ešte pred skončením Desiatich dní modlitieb. Bola to Jeho liečivá
sila, ktorá ma uzdravila. Bol som chorý a On sa ma dotkol. Bola to skutočne vypočutá modlitba!“ (Harley)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Zjavenie 14,6
„Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.“
„Večné evanjelium“

Bože, daj mi čoraz väčšiu vďačnosť za posolstvo evanjelia. Daj mi radosť zo spásy a premeň môj život tak, aby mohli
ostatní pri pohľade na mňa vidieť silu evanjelia v praxi a mohli tak byť priťahovaní k Ježišovi.
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Traja anjeli vyzývajúci k modlitbám
Druhý deň – Večné evanjelium a modlitba

„Zvestovať večné evanjelium ľuďom na Zemi“

Otče, túžim s Tebou prežiť takú skúsenosť, aby som mohol túto dobrú správu zdieľať s ostatnými slovami aj skutkami. Použi ma na vydávanie svedectva mojej rodine, priateľom, spolupracovníkom, susedom a ľuďom v mojom okolí.
„Každému národu“

Tento svet sa blíži ku koncu a miliardy ľudí blúdia tmou. Ježiš, daj mi, prosím, tento týždeň príležitosť podeliť sa
o dobrú správu o Tvojej ponuke spásy s niekým iným. Daj mi takt a múdrosť pri svedectve ľuďom z iných národov,
iného kultúrneho prostredia a etnika. Ďakujem Ti, že voláš každého človeka, aby v Teba uveril.

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: Modlite sa za potreby regionálnej i svetovej cirkvi (pozri samostatný list s potrebami 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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Traja anjeli vyzývajúci k modlitbám
Tretí deň – Božia misia a modlitba (prvá časť)

Tretí deň – Božia misia a modlitba (prvá časť)
„Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme,
v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.“
Skutky apoštolov 1,8

Zasľúbenie pre neuskutočniteľné poslanie
Posolstvo troch anjelov je naliehavou výzvou k misii. Zdanlivo neuskutočniteľná úloha osloviť svet evanjeliom je
možná len mocou Ducha Svätého. Výzva k tomuto poslaniu v dobe konca je podobná výzve, ktorej čelila novozmluvná cirkev, o ktorej sa píše v knihe Skutky apoštolov. Zasľúbenie Ducha nám je dané rovnako, ako ho novozmluvnej
cirkvi dal Ježiš v Skutkoch apoštolov 1,8: „Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi
svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.“ Vďaka moci Ducha Svätého ovplyvnila novozmluvná cirkev svet. Desiatky tisíc ľudí prijali Krista ako Mesiáša a dali sa pokrstiť.
Kniha Skutky apoštolov odhaľuje úzky vzťah medzi modliacou sa cirkvou a Duchom naplnenou svedčiacou cirkvou. V Skutkoch 1,14 sa píše, že „všetci títo jednomyseľne a vytrvalo zotrvávali v modlitbách“. V Skutkoch 2,42 ďalej
čítame, že „neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám.“ A Skutky 4,31
dodávajú: „Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali
Božie slovo.“ V tomto poslednom verši si všimnite tri veci. Veriaci sa modlili, naplnil ich Duch Svätý a výsledkom
bolo, že smelo, alebo – lepšie preložené – s dôverou, ohlasovali Božie slovo. Modlitba, Duch Svätý a poslanie tvoria
jednotný celok.

Musíme to mať
Ellen Whiteová v komentári ku skúsenosti učeníkov poznamenáva: „Mali by sme sa za zostúpenie Ducha Svätého
modliť rovnako vážne, ako sa učeníci modlili v deň Turíc. Ak to bolo potrebné v tej dobe, o čo viac je to potrebné
dnes“ (Testimonies for the Church, zv. 5, str. 158). Aký božský pohľad! Ak učeníci potrebovali vyliatie Ducha Svätého,
aby svet zasiahli evanjeliom, o čo viac dnes potrebujeme moc Ducha Svätého my. Svet je dnes väčší, zložitejší a bezbožnejší.
Práve teraz je čas modliť sa za neobmedzenú moc Ducha na uskutočnenie inak nemožného. Ellen Whiteová píše:
„Na zostúpenie Ducha Svätého na cirkev sa tešíme ako na budúcu udalosť, ale je výsadou cirkvi, že ju môže zakúsiť už
teraz. Hľadajte to, modlite sa za to, verte tomu. Musíme to mať a nebo čaká, až to udelí“ (Evangelizm, str. 701).
Kiež by sme všetci hľadali moc Ducha Svätého, aby sme naplnili výzvu trojanjelského posolstva v tejto generácii.
Modlime sa spoločne za toto mocné vyliatie Svätého Ducha.

Modlitebný čas (30 – 45 minút)
Skúsenosti z Desiatich dní modlitieb 2021
„Veľkú časť svojho života som strávila snahou nájsť radosť vo veciach tohto sveta. Stále som si hovorila, že keď nájdem
správneho muža, správnu prácu a schudnem, konečne nájdem svoje šťastie. Len málo som si uvedomovala, že čím viac
som sa ponúkala oltárom tohto sveta, tým viac som sa cítila vyčerpaná a prázdna. Materiály na Desať dní modlitieb
som už niekoľkokrát dostala e-mailom, ale nikdy som neprešla celých desať dní. Bola som príliš zaneprázdnená kopaním
vlastných rozpukaných cisterien, zatiaľ čo blízko bolo žriedlo živej vody!
Tentoraz som sa rozhodla vyskúšať Ježiša a vziať ho za slovo. Bolo to neuveriteľných desať dní! Ako Mária pri hrobe
Jozefa z Arimatie som uvidela Ježiša a hovorím vám, že je nažive! Kristus mi dal nový pohľad na modlitbu, poslušnosť
a vieru. Potom, čo som vyznala svoje hriechy, dala som znova svoje srdce Pánovi a požiadala som ho, aby zostal so mnou.
Teraz mám konečne pre čo žiť!“ (Thuto)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Skutky 1,8
„Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku
i Samárii, až po kraj zeme.“
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Traja anjeli vyzývajúci k modlitbám
Tretí deň – Božia misia a modlitba (prvá časť)

„Dostanete moc“

Bože, viem, že som neschopný a bezmocný, pokiaľ ide o naplnenie trojanjelského posolstva, ktoré si nám dal. Je to
príliš náročné a ľudsky nemožné. Ďakujem Ti za zasľúbenie moci Ducha Svätého. Uznávam, že potrebujem byť denne
krstený Duchom, a verím v Tvoj sľub, že zmocníš tých, ktorí ti dôverujú.
„Budete mi svedkami“

Ježiš, ďakujem Ti, že si zo mňa urobil svedka svojej lásky, pravdy a premieňajúcej moci. Dodaj mi, prosím, odvahu
podeliť sa o to, čo si pre mňa urobil, s ľuďmi okolo mňa v týchto posledných dňoch pozemskej histórie. Daj mi stále
viac príležitostí vydávať o Tebe svedectvo a hovoriť ostatným, aký si veľkolepý.
„Až po kraj zeme“

Otče, uznávam, že moje poslanie sa začína doma a rozširuje sa do môjho susedstva, mojej komunity, mojej dediny
a mesta i do celého sveta. Ukáž mi, ako sa môžem stať súčasťou Tvojej misie, ukáž mi, kde sa nachádzam dnes a ako
môžem podporovať evanjelizačnú prácu po celom svete.

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: Modlite sa za potreby regionálnej i svetovej cirkvi (pozri samostatný list s potrebami 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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Traja anjeli vyzývajúci k modlitbám
Štvrtý deň – Božia misia a modlitba (druhá časť)

Štvrtý deň – Božia misia a modlitba (druhá časť)
„Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej
viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom
svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde.“
Kolosanom 1,3–6

Rýchly rast
Novozmluvná cirkev rástla raketovou rýchlosťou. Ako odpoveď na úprimnú a opravdivú modlitbu bol Duch Svätý vyliaty mocným spôsobom. V jediný deň bolo pokrstených tritisíc ľudí. V Skutkoch apoštolov sa píše, že „mnohí
z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi päťtisíc“ (Skutky 4,4). Ak by sme do tohto počtu zahrnuli aj ženy a deti, počet veriacich pár mesiacov po Turícach by bol určite pätnásť až dvadsaťtisíc. V celej knihe Skutky
apoštolov cirkev stále rýchlo rástla. V šiestej kapitole sa píše, že aj mnoho kňazov či náboženských vodcov prijalo vieru
(verš 7). Ďalej čítame o Filipovom kázaní v Samárii, Pavlových misijných cestách po celom stredomorskom svete,
o Petrovom štúdiu Písma s Kornéliom, o veriacich naplnených Duchom Svätým a o zdieľaní Kristovho posolstva všade a so všetkými. Vplyv evanjelia bol taký veľký, že apoštol Pavol mohol vyhlásiť, že evanjelium bolo kázané všetkému
stvoreniu pod nebom (Kolosanom 1,23).
Skúsenosť novozmluvnej cirkvi je pre dnešnú cirkev čakajúcu na príchod svojho Pána poučná. Čo bolo kľúčom
k ich úspechu? Prečo cirkev v Novej zmluve tak rýchlo rástla? Pozrime sa na niekoľko dôvodov. Všetko, čo novozmluvná cirkev konala, bolo presýtené modlitbou. Žili život celkom zasvätený Bohu a závislý od Neho. Poznali, že sú
bezmocní plniť Ježišovo poslanie bez Ježišovej moci.
Ellen Whiteová stručne uvádza: „Stále musíme myslieť na Ježiša Krista a uvedomovať si, že on koná svoje dielo. Aj
keď sa máme všemožne snažiť o záchranu hynúcich, musíme si nájsť čas aj na modlitebné stíšenie a štúdium Božieho
Slova. Za úspešné dielo možno nakoniec pokladať len to, ktoré sprevádzali mnohé modlitby a posvätili Ježišove zásluhy“ (The Desire of Ages, str. 362).

Božia misia – Božia cesta
Pozorne si všimnite tento návod. Je to Kristova moc, ktorá prostredníctvom nás vykonáva Jeho dielo. Nie je to naša
múdrosť, náš intelekt, naša charizma či naše znalosti. Múdrosť pre získavanie druhých pre Krista pochádza od Ježiša.
Sila meniť životy je len a len Kristova. Napokon sa ukáže, že práca, ktorá bola vykonaná s mnohými modlitbami a posvätená Kristovými zásluhami, bola jediná účinná. Božie poslanie musí byť splnené Božím spôsobom.
Existuje niekto, koho milujete a koho by ste chceli vidieť v Božom kráľovstve? Existuje priateľ alebo spolupracovník, ktorý potrebuje Ježiša? Poznáte niekoho, kto kedysi patril k Božiemu ľudu, ale vzdialil sa? Napíšte mená týchto
ľudí na papier a vložte ho do Biblie priamo do 1. Jánovho listu 5,14–17. Denne sa dovolávajte Božích zasľúbení v prospech svojich blízkych. Práve teraz prosme v krátkom okamihu Boha, aby nám pripomenul týchto ľudí a umožnil nám
im svedčiť; a potom spoločne pokľaknime a modlime sa za nich.

Modlitebný čas (30 – 45 minút)
Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Kolosanom 1,3–6
„Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša
Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli
v pravdivom slove evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa,
keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde.“
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Traja anjeli vyzývajúci k modlitbám
Štvrtý deň – Božia misia a modlitba (druhá časť)

„Vždy sa modlíme“

Pane, priznávame, že sme nevenovali modlitbe dostatok času. Často sa v tom, čo robíme, spoliehame na vlastnú
múdrosť a svoje plány. A pokiaľ ide o plnenie Tvojho poslania, nehľadáme dostatočne Tvoje vedenie. Prosím, odpusť
nám. Pomôž nám byť modliacou sa cirkvou a cirkvou, ktorá sa v snahe byť úspešná spolieha na Teba, nie na ľudské
myšlienky a plány. Premeň náš modlitebný život a prines nám oživenie.
„Vaša viera v Ježiša Krista“

Pane, uvedomujeme si, že len práca, ktorá je vykonaná s mnohými modlitbami a posvätená Kristovými zásluhami
sa nakoniec ukáže ako jediná účinná. Pomôž nám, prosím, urobiť z úprimnej a intenzívnej modlitby vyššiu prioritu vo
všetkých misijných snahách a aktivitách našej cirkvi, ale tiež v našom osobnom živote a rodinách. Posilni našu vieru
v Tvoju schopnosť naplniť Tvoje zasľúbenia, ktoré nám dávaš.
„Vaša láska k všetkým bratom“

Bože lásky, stvoril si nás s večnou schopnosťou rásť v Tvojej láske. Ďakujeme Ti, že si do našich sŕdc vylial svoju
lásku, aby sme my mohli milovať ľudí okolo nás.

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: Modlite sa za potreby regionálnej i svetovej cirkvi (pozri samostatný list s potrebami 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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Piaty deň – Život poslušnosti a modlitba

Piaty deň – Život poslušnosti a modlitba
„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

My sme bezmocní, ale On je všemocný
Posolstvo troch anjelov nás volá k životu poslušnosti. Posolstvo prvého anjela znie: „Bojte sa Boha a vzdajte mu
slávu, lebo prišla hodina jeho súdu“ (Zjavenie 14,7). Nová zmluva bola napísaná v gréčtine a slovo pre strach použité
v tomto texte je možné preložiť aj ako rešpekt, úcta alebo česť. Je to postoj lojality voči Bohu, prejav poslušnosti Jeho
vôli. Múdry muž hovorí: „Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka! Boh predvolá na súd každý čin, všetko, čo je skryté, či je to dobré, alebo zlé“ (Kazateľ 12,13.14).
Keď premýšľame o dodržiavaní Božích prikázaní, je veľmi ľahké myslieť na slabosti, krehkosť a neschopnosť robiť
to, po čom vo svojom vnútri túžime. Príliš často v sebe máme túžbu konať správne, ale silu na uskutočnenie týchto
túžob nenachádzame. S apoštolom Pavlom musíme uznať: „Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem,
ale robím to, čo nenávidím“ (Rimanom 7,15). Aké bolo apoštolovo riešenie tejto dilemy? Na konci kapitoly si kladie
otázku: „Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ Jeho odpoveď je pozitívnym vyhlásením: „Bohu vďaka skrze Ježiša Krista,
nášho Pána“ (Rimanom 7,24.25). Točíme sa v kruhu neustáleho zlyhávania, konania pokánia a opätovného zlyhávania. Pavol hovorí, že riešenie tohto problému existuje. Tým riešením je Ježiš Kristus, náš Pán. My sme slabí, ale On je
silný. My sme krehkí, ale On je všemohúci. My sme bezmocní, ale On je všemocný,
Ellen Whiteová o tom krásne píše v článku z roku 1897: „Kristus nám je príkladom, že naša jediná nádej na víťazstvo je v neustálom odpore voči satanovým útokom. Ježiš, ktorý zvíťazil v konflikte s pokušením nad protivníkom
duší, chápe satanovu moc nad ľudskou rasou a zvíťazil v náš prospech. Ako ten, ktorý premohol satana, nám dal výhodu svojho víťazstva, takže v našej snahe odolať diablovým pokušeniam môžeme zjednotiť naše slabosti s Jeho silou,
našu bezmocnosť s Jeho zásluhami. Podporovaní Jeho vytrvalou mocou, aj pred silným pokušením, môžeme odolať
v Jeho všemohúcom mene a zvíťaziť tak, ako zvíťazil On“ (Signs of the Times, 27. mája 1897).

Dovolávanie sa Jeho víťazstva
Keď sa sústredíme na Kristovu moc, nie na svoje slabosti, stávame sa vo svojom kresťanskom živote víťazmi. Pri
modlitbe sa dovolávajme zasľúbení z 1. Jánovho listu 5,14.15: „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.“ Keď sa dovolávame tohto zasľúbenia s vierou, Ježiš bude konať úžasné veci a dá nám silu žiť zbožným
životom a byť pripravení na Jeho skorý návrat.

Modlitebný čas (30 – 45 minút)
Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Kazateľ 12,13.14
„Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka! Boh predvolá na súd každý čin, všetko, čo je skryté, či je to dobré, alebo zlé.“
„Boj sa Boha“

Pane, uznávame, že si Boh Stvoriteľ, všemohúci, všemocný, vševediaci. Hoci sa vymykáš nášmu obmedzenému
ľudskému chápaniu, si nám bližší ako všetci naši najbližší. Tvoj majestát nás privádza k úžasu, uctievame Ťa a túžime
Ťa ctiť aj svojimi životmi.
„Zachovávaj Jeho prikázania“

Bože, nemáme v sebe žiadnu schopnosť dodržiavať Tvoje prikázania, byť v súlade s Tvojou vôľou. Len Ježiš nám
vie pomôcť. Túžime plniť Tvoju vôľu, byť verní, ale tak často sme zlyhali. Ďakujeme, že Ježiš má moc priniesť víťazstvo
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do našich životov. Vzhliadame k nemu a odovzdávame sa do Jeho verných rúk. Ježiš, prosíme Ťa, aby si prežil svoj
život v nás.
„Všetko, čo je skryté, či je to dobré, alebo zlé“

Otče, uvedomujem si, že pred Tebou nie je nič skryté. Poznáš moje srdce, poznáš moje vzostupy i pády. Ty vieš
o všetkom, čo sa deje po celom svete. Ďakujem Ti, že napriek tomu, ako by som sa mohol cítiť, sú Tvoje myšlienky voči
mne plné lásky a milosti a nemusím sa báť súdu, keď prebývam v Ježišovi.

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: Modlite sa za potreby regionálnej i svetovej cirkvi (pozri samostatný list s potrebami 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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Šiesty deň – Dôvera v súd a modlitba
„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním
cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli
pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil,
aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo.“
Efezanom 1,3–5

Nastala hodina Jeho súdu
Posolstvo prvého anjela zo Zjavenia Jána oznamuje, že „prišla hodina jeho [Božieho] súdu“ (Zjavenie 14,7). Realita
nebeského božského súdu nás vo svetle večnosti vedie k tomu, aby sme s modlitbou hľadali hlbší vzťah s Bohom. Súd
v nebeskej svätyni bol predznamenaný Dňom zmierenia v starovekom Izraeli. V antitypický Deň zmierenia v starozmluvnom svätyňovom systéme sa celý Izrael zhromaždil okolo svätyne, vyznával svoje hriechy a hľadal Božie odpustenie. V Tretej Mojžišovej knihe 23,29 sa dôrazne uvádza: „Každý, kto by sa v ten deň nekajal, bude odstránený spomedzi svojho ľudu.“ Pokorovať sa znamenalo hľadať Boha v pokání a vyznaní a žiadať Ho o silu žiť zbožným životom.
Pri poslednom nebeskom súde je v stávke Božia povesť a dobré meno. Otázky ohľadom Jeho charakteru boli
vznesené pred celým vesmírom. Je Boh poctivý? Je možné dodržať Jeho príkazy? Je milujúci a spravodlivý? Na súde
Boh odhalí, že urobil všetko pre záchranu celého ľudstva. Neexistuje nič viac, čo by mohol ešte urobiť. Jeho milosť je
dostačujúca pre všetkých. Je to milosť, ktorá nás chráni pred trestom i mocou hriechu. Je to milosť, ktorá odpúšťa našu
minulosť a posilňuje našu prítomnosť.
Naliehavosť správy o hodine súdu nás privádza k hlbokému vzťahu s Kristom. Túžime ctiť Jeho meno a nerobiť nič,
čo by narušilo Jeho povesť. Nemusíme sa báť súdu, pretože Kristus je náš obhajca, náš právny zástupca a náš sudca (Ján
5,22). V Kristovi sme synovia a dcéry Kráľa vesmíru, sme súčasťou nebeskej kráľovskej rodiny. Prorok Daniel opisuje
Ježiša v nebeskej svätyni, ako pred Otcom vystupuje v náš prospech na poslednom nebeskom súde. Desiatky tisíc
nebeských bytostí sa tlačia do tejto súdnej siene. Veľký zápas medzi dobrom a zlom sa čoskoro skončí. Božie meno –
Jeho charakter – bude vyvýšený pred celým vesmírom (Daniel 7,9–14). Uvidíme, že Boh je milosrdný a spravodlivý,
že v Ježišovi daroval najvzácnejší nebeský dar.
Po celú večnosť budeme vyhlasovať: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli
pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista
dostali synovstvo na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom Synovi“ (Efezanom 1,3–6).
V dnešnom modlitebnom čase preskúmajme svoje srdcia a prosme Boha, aby odhalil všetko, čo nie je v súlade
s Jeho vôľou. Požiadajme Ho, aby nás očistil od týchto hlbokých a skrytých hriechov, a potom mu poďakujme za Jeho
milosť, Jeho odpustenie a Jeho silu hriechy prekonať. Zo všetkého najviac mu ďakujme za Ježiša.

Modlitebný čas (30 – 45 minút)
Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Zjavenie 14,7
„Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu.“
„Bojte sa Boha“

Bože, uctievame Ťa. Si hoden všetkej cti a slávy. Veličenstvo nebies, Boh Stvoriteľ, Ty jediný Večný – máme pred
Tebou bázeň. Nič Ťa nemôže obsiahnuť.
„Vzdajte mu slávu“

Bože, aká podivuhodná je myšlienka, že túžiš cezo mňa odhaliť sám seba, svoj charakter lásky. Naplň ma, prosím,
svojím Duchom Svätým a osláv sa slávou, ktorú si zaslúžiš. Ži vo mne a cezo mňa a daruj mi svoje víťazstvo nad hriechom. Daj mi silu žiť v súlade s Tvojou vôľou.
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„Nastala hodina Jeho súdu“

Ježiš, ďakujem Ti za súd. Ďakujem Ti, že súd je pre nás a že prostredníctvom neho obnovíš spravodlivosť v celom
vesmíre. Ďakujeme Ti, že si naším obhajcom a veľkňazom a že Tvoja spravodlivosť nám dáva istotu, ktorú potrebujeme, aby sme stáli so vztýčenou hlavou v radostnej vďačnosti voči Tebe. Pripomeň nám naliehavosť doby, v ktorej
žijeme, a pomôž nám upriamiť čo najviac ľudí na Teba, aby v Tebe našli svoje večné vykúpenie.

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: Modlite sa za potreby regionálnej i svetovej cirkvi (pozri samostatný list s potrebami 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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Siedmy deň – Trojanjelské posolstvo, sobota a modlitba
„Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom, čo je lepšie ako synovia a dcéry.
Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené. Cudzincov, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hospodinovo meno, aby sa mu stali služobníkmi, všetkých, čo zachovávajú sobotu, neznesväcujú ju a pridržiavajú sa mojej zmluvy, aj ich zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom
dome modlitby. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom oltári, veď môj dom sa
bude nazývať domom modlitby pre všetky národy.“
Izaiáš 56, 5–7

Stvorenie za určitým účelom
Posolstvá troch anjelov sú jasnou výzvou k uctievaniu nášho Stvoriteľa. Nevyvinuli sme sa. Nie sme výsledkom
genetickej náhody. Boh nás stvoril a život je vzácny dar pochádzajúci od Ježiša. Apoštol Ján hovorí: „Hoden si, Pane
a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené“ (Zjavenie 4,11). Keď
prijmeme myšlienku, že existujeme z Božej vôle, vzbudzuje to v nás bázeň. To, že sme boli stvorení za určitým účelom,
nám pripomína sobota. Vedie nás späť do nášho domova v záhrade Eden a pripomína nám nášho milujúceho Stvoriteľa, ktorý si pre náš život praje len dobro. Vo svete utrpenia, bolesti a chorôb Boh Stvoriteľ sľubuje: „Nezanechám ťa,
ani ťa neopustím“ (Hebrejom 13,5). Už len táto skutočnosť by nás mala zraziť na kolená pri chvále Boha za dar života
a možnosti objaviť konkrétne plány, ktoré má s naším životom.

Sobota – výzva k modlitbe, chvále a ohlasovaniu
Sobota nám tiež pripomína dar spásy. Keď odpočívame v sobotu, odpočívame v Kristovom hotovom diele v náš
prospech (Hebrejom 4,9.10). Odpočívame v Jeho milosti. Sobota nie je zákonná požiadavka daná izraelskému národu.
Je to deň plný milosti pre celé ľudstvo, deň, ktorý nás vedie k tomu, aby sme sa pri vykúpení úplne a celkom spoliehali na Krista (Izaiáš 56,6.7). Týždeň stvorenia Ježiš zakončil slovami: „Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich
zástupy. Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril“ (1.
Mojžišova 2,1.2). Svoju prácu na kríži tiež zavŕšil slovami: „Je dokonané.“ Na počiatku sme s Kristovým stvoriteľským
dielom nemali nič spoločné. Začal prácu a dokončil ju. Rovnako sme nemali nič spoločné ani s Kristovým dielom
vykúpenia na kríži. Začal dielo spásy a dokončil ho. Sobota nám pripomína, aby sme sa radovali z Kristovej lásky. On
za našu spásu zaplatil tú najvyššiu cenu, aby sme mohli spočívať v Jeho starostlivosti a sláve. Sobota je výzvou k modlitbe, chvále a ohlasovaniu Jeho dobroty.
Sobota nám tiež pripomína, že v pustom svete smútku nie sme sami. Napriek utrpeniam tohto sveta nám krásy
prírody neustále hovoria o našom Bohu. Sobota nás odkazuje späť k stvoreniu, ale tiež nás upriamuje vpred k novým
nebesiam a novej zemi, kde Boh znovu stvorí tento svet v rajskej nádhere.
Sobota je deň vďakyvzdania. Sme vďační, že nás Boh stvoril a má plány pre naše životy. Sme mu vďační, že nás
vykúpil a zaplatil za nás nekonečnú cenu. Sme vďační, že po nás znovu prichádza a vytvorí nové nebo i novú zem.
Hľadajme Ho s vďačným srdcom, keď sa teraz budeme modliť.

Modlitebný čas (30 – 45 minút)
Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Izaiáš 56,5–7
„Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom, čo je lepšie ako synovia a dcéry. Dám im večné
meno, ktoré nebude odstránené. Cudzincov, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hospodinovo meno,
aby sa mu stali služobníkmi, všetkých, čo zachovávajú sobotu, neznesväcujú ju a pridržiavajú sa mojej zmluvy, aj ich zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté
na mojom oltári, veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy.“
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„Dám im“

Bože, stvoril si nás všetkých. Priviedol si nás k životu a túžiš po večnom spoločenstve s nami. Áno, túžiš po záchrane celého ľudstva. Každého národa, kmeňa či skupiny ľudí. Chválime Ťa! Ďakujeme Ti, že nám sobota každý týždeň
pripomína túto skutočnosť.
„Všetci, čo zachovávajú sobotu a neznesväcujú ju“

Pane, príliš často sme porušovali sobotu, alebo sme ju neslávili. Prosím, odpusť nám to. Pomôž nám, prosím,
zachovávať sobotný čas, a zvlášť v deň odpočinku Ťa uznávať a vyvyšovať. Otvor nám oči a uši, aby sme každý deň
poznávali a plnili Tvoju vôľu, a tak mohli oslavovať a vyvyšovať Tvoju vernosť prostredníctvom každej soboty.
„Ktorí sa pridržiavajú mojej zmluvy“

Ježiš, ďakujeme Ti, že sobota nie je len znamením a príležitosťou pripomenúť si Ťa ako nášho Stvoriteľa, ale je tiež
znamením spásy. Ďakujeme Ti, že môžeme odpočívať uistení o Tvojej spravodlivosti, ktorá nás prikrýva a napĺňa nás,
keď sa pevne držíme Tvojich zasľúbení. Kiež je naše zachovávanie soboty odrazom každodennej skúsenosti s Tvojou
vernosťou voči nám.

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: Modlite sa za potreby regionálnej i svetovej cirkvi (pozri samostatný list s potrebami 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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Ôsmy deň – Pád Babylonu a modlitba
„Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem.
I zvolal mohutným hlasom: ,Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých
nečistých duchov, skrýšou všetkých nečistých vtákov, skrýšou všetkej nečistej a nenávidenej zveri.‘“
Zjavenie 18, 1.2

Posolstvo druhého anjela
Trojanjelské posolstvo zo 14. kapitoly knihy Zjavenie je špeciálne navrhnuté tak, aby pripravilo ľudí na Ježišov
príchod. Odhaľuje Božie plány a ukazuje pravú tvár diablových plánov. Správa druhého anjela prináša toto slávnostné
varovanie: „Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva“ (Zjavenie 14,8).
Rovnako ako starý Babylon bojoval proti Bohu vzburou, aj duchovný Babylon sa búri proti Bohu. Prechádza okolo
so svojím „pohárom vína“ falošných doktrín, aby oklamal milióny ľudí. Ellen Whiteová opisuje Babylon takto: „Veľký
hriech Babylona spočíval v tom, že ,opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva‘. (Zj 14,8) Tento omamný pohár
ponúkaný svetu predstavuje falošné učenie, ktoré svet prijíma v dôsledku svojho nezákonného spojenia s mocnými
tejto krajiny. Priateľstvo so svetom znevažuje vieru veriacich; na druhej strane zhubne ovplyvňuje svet, pretože šíri
učenie, ktoré odporuje jasným výrokom Písma svätého“ (The Great Controversy, str. 388). Smilstvo je nedovolené
spojenie. Duchovný Babylon sa odvracia od svojho skutočného milého – Ježiša – a spája sa so štátom či politickými
mocnosťami.
Toto spojenie cirkvi a štátu, ako je opísané v 17. kapitole Zjavenia, vedie k presadeniu znamenia šelmy. Babylon
predstavuje náboženský systém, ktorý prekrúca Písmo a je zameraný na ľudské učenie. Posolstvo druhého anjela
v kombinácii s proroctvami zo Zjavenia Jána 17. a 18. kapitoly odhaľuje, čo prichádza na túto Zem ako ohromné prekvapenie. Odpadnuté náboženské mocnosti sa spoja s politickými a ekonomickými silami a vytvoria jednotu v čase
celosvetovej krízy a katastrofy.
Správa druhého anjela znie naliehavou výzvou na modlitby aspoň v troch oblastiach. Po prvé, vyzýva nás, aby sme
boli verní Kristovi a Jeho slovu. Kompromis v našom osobnom živote nás v posledných okamihoch dejín Zeme dovedie iba k zjednoteniu s Babylonom a k vojne proti Božiemu ľudu.
Po druhé, toto posolstvo nás volá k viere, ktorá obstojí v skúške. Božia prorokyňa na nás úprimne apeluje: „Blíži sa
búrka, neúprosná vo svojej zúrivosti. Sme na ňu pripravení? Nemusíme hovoriť, že na nás čoskoro príde nebezpečenstvo posledných dní. Už je tu. Teraz potrebujeme, aby sa Pánov meč zarezal do hĺbky duše až do špiku našich telesných
žiadostí, chutí a vášní. Myšlienky, ktoré sa vzdali roztopašného uvažovania, potrebujú zmenu, ... musia sa sústrediť
na Boha“ (With God at Dawn, str. 113).
Po tretie, toto posolstvo nás vyzýva, aby sme svojich priateľov pozvali k prežívaniu hlbokého vzťahu s Ježišom
a k porozumeniu pravdám Zjavenia pre túto poslednú dobu. Keď pokľakneme k modlitbe, modlime sa za tieto konkrétne veci:
1. jasnejšie porozumenie Božiemu slovu, väčšiu lásku k Ježišovi a nekompromisného ducha;
2. vieru, ktorá obstojí v skúške;
3. odvahu vydávať svedectvo ľuďom okolo nás.

Modlitebný čas (30 – 45 minút)
Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Zjavenie 14,8
„Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva.“
„Babylon padol“
Večný Otče, okrem Tvojho svätého Slova neexistuje na tomto svete nič, čomu by sa dalo veriť, čo by poskytlo pevný
a dôveryhodný základ pre život. Pomôž nám budovať svoje životy Tvojou milosťou, prostredníctvom Tvojho Ducha,
len na Tvojom Slove.
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„Opájal všetky národy“
Bože, máme tú česť poznať Ťa a porozumieť pravde prostredníctvom Tvojho Slova. Vďaka tomu tiež prijímame
svoju zodpovednosť. Dnes sa modlíme za miliardy ľudí uväznených vo falošných náboženstvách. Pomôž nám ukázať
im pravdu o tom, kto si, ako veľmi ich miluješ a ako ich chceš priviesť do plnosti pravdy.
„Opájal ich vínom vášne svojho smilstva“
Ježiš, uznávame, že nás neraz rozptýlili satanove časté ilúzie a pokušenia. Niekedy prestaneme hľadieť na Teba
a miesto toho sa zameriame na seba a svoje sebecké zážitky. Prosím, odpusť nám to. Osloboď nás od toho, aby sme sa
poddali našej telesnej prirodzenosti a nastoľ v nás víťazstvo, ktoré môžeš poskytnúť len Ty.

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: Modlite sa za potreby regionálnej i svetovej cirkvi (pozri samostatný list s potrebami 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.

30

10

DNÍ
MODLITIEB

Traja anjeli vyzývajúci k modlitbám
Deviaty deň – Znamenie šelmy a modlitba

Deviaty deň – Znamenie šelmy a modlitba
„Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: ,Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé; veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím
smilstvom priviedla zem do záhuby a pomstil sa za krv svojich služobníkov preliatu jej rukami.‘ A druhý
raz volali: ,Haleluja! Dym z nej vystupuje na veky vekov.‘ Nato padli dvadsiati štyria starší a štyri bytosti
na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: ,Amen. Haleluja!‘ Od trónu zaznel hlas: ,Chváľte
nášho Boha, všetci jeho služobníci, tí, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!‘“
Zjavenie 19, 1–5

Slávnostné varovanie
Tretie a posledné anjelské posolstvo je jedným z najslávnostnejších varovaní v Biblii. Je to práve to varovanie, ktoré
by mnoho ľudí chcelo ignorovať. Odhaľuje nám duchovné pravdy premieňajúce život, pravdy, ktoré hovoria o našich
najhlbších potrebách a približujú nás k Ježišovi. Apoštol Ján píše: „Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným
hlasom volal: ,Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť
z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom‘“ (Zjavenie 14,9.10).
Prvou, život premieňajúcou zásadou tohto varovania je, že vychádza zo srdca milujúceho Boha, ktorý chce viac ako
čokoľvek iné zachrániť nás pre svoje kráľovstvo. Toto je božské varovanie, aby Boží ľudia neboli zaskočení podvodmi,
ktoré prichádzajú.
Druhá pravda súvisí s uctievaním. Anjel hovorí: „Ak sa niekto bude klaňať šelme.“ To je v priamom rozpore s posolstvom prvého anjela vo verši 7 o uctievaní Stvoriteľa. Uctievanie Stvoriteľa vedie verných Kristových nasledovníkov
k tomu, aby reagovali na Jeho lásku, dôverovali Jeho spásnej milosti, boli poslušní Jeho slovám a dodržiavali jeho prikázania. Uctievanie šelmy vedie ľudí k sebestačnému životu nezávislému od Boha, k životu v neposlušnosti voči Jeho
príkazom, k životu zameranému viac na seba než na Ježiša.

Šelma v nás
Posolstvo tretieho anjela hovorí o dobe, ktorá prichádza, keď sa cirkev a štát spoja pod autoritou pápežstva, aby
presadzovali bohoslužby v prvý deň v týždni. Posledným posolstvom troch anjelov je výzva ku skutočnej a úprimnej
modlitbe. Podstata antikrista – viac pýcha než pokora, viac sebavedomie než sebaobetovanie pre druhých a viac dôvera v ľudskú múdrosť než v božskú inšpiráciu Písma – to všetko je hlboko zakorenené v našej padlej prirodzenosti. Čo
s týmito prejavmi šelmy, ktorá v nás prebýva? Existuje len jedno riešenie, a tým je Ježiš. Keď naše srdcia a a naše životy
naplní Jeho milosť, Jeho moc a Jeho láska. Ak náš záväzok k Nemu nebude silnejší ako príťažlivosť sveta, ovládnu nás
už dnes princípy šelmy a jedného dňa prijmeme jej znamenie. Varovanie pred znamením šelmy v správe tretieho anjela by nás malo v pokore zraziť na kolená v podrobení sa Kristovi, s prosbou o jeho Ducha, aby nás dôkladne očistil
zvnútra a v našich srdciach vykonal zázrak božskej milosti. Malo by nás to viesť k modlitbe za naše rodiny, priateľov
a susedov, aby aj oni mali srdcia otvorené Kristovmu záchrannému posolstvu pre dobu konca. Toto posolstvo by nám
malo byť motiváciou tešiť sa na deň, keď sa budeme s Kristom navždy radovať pri Jeho tróne (Zjavenie 19, 1–5).

Modlitebný čas (30 – 45 minút)
Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Zjavenie 14,9.10
„Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: ,Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do kalicha jeho hnevu,
a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.‘“
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„Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu“
Bože, Ty si Boh, ktorý sa stará, Boh, ktorý si praje, aby všetci boli zachránení, a nie stratení. Toľko ľudí vníma falošné náboženstvá, zvrátené filozofie a novodobé modly ako zdroj sily a náplň svojich narušených životov. Ďakujeme Ti,
že sa o nich dostatočne staráš, aby si ich varoval, a že aj my sa môžeme zapojiť do ich vedenia k Ježišovi ako jedinému
skutočnému Spasiteľovi, ktorý si zaslúži uctievanie.
„Boží hnev“
Bože, prináša nám veľkú útechu, že máš svätý hnev voči hriechu, zlu a krutosti. Ďakujeme Ti, že túžiš navždy zničiť
hriech a jedného dňa vo vesmíre obnovíš dokonalú lásku, mier a harmóniu. Ďakujeme Ti, že si nám prostredníctvom
Ježiša jasne ukázal, že nechceš ľudí odsudzovať, ale zachraňovať. Ďakujeme Ti, že si každému človeku dal možnosť
a príležitosť prijať spasenie v Kristovi. Zachráň nás a chráň nás pred nasledovaním antikristovského princípu pýchy
a vyvyšovania seba. Namiesto toho nás veď k nasledovaniu Baránka, kamkoľvek ide.
„Pred Baránkom“
Ježiš, je pre nás veľkou útechou vedieť, že na konečnom súde bude zrejmé, že Tvoja ponuka milosti a spásy nebola
odtrhnutá od spravodlivosti. Ďakujem Ti, že si vzal na seba trest všetkých, ktorí sa Ti odovzdajú. Ďakujem Ti, že bez
ohľadu na to, aké ťažké bude vidieť zničenie tých, ktorí sa rozhodnú lipnúť na hriechu, každý prizná, že si vo všetkom
svojom konaní čestný, spravodlivý a láskavý.

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: Modlite sa za potreby regionálnej i svetovej cirkvi (pozri samostatný list s potrebami 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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Desiaty deň – Boží ľud, ostatok a modlitba
„V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježiša.“
Zjavenie 14,12

Konečný cieľ
Posolstvo troch anjelov má jeden hlavný cieľ, jedno jedinečné zameranie: pripraviť ľudí na Ježišov príchod. Toto
Bohom inšpirované posolstvo vrcholí v Zjavení 14,12, kde Ján vysvetľuje konečný výsledok porozumenia a prijatia nebeského posolstva o konci času. Apoštol píše, že tieto posolstvá povedú k tomu, že bude existovať ľud, pre ktorý platia
slová: „V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježiša“ (Zjavenie 14,12).
S Jeho milosťou Boží ľud vydrží skúšky posledných dní a unikne prenasledovateľom. Bude čeliť hnevu šelmy a nepodľahne nátlaku na svedomie. Napriek tomu, že títo ľudia nebudú môcť kupovať ani predávať a budú musieť čeliť prenasledovaniu, väzneniu i samotnej smrti pre Krista, budú poslúchať Jeho príkazy. Nemožno ich prinútiť, aby sa vzdali
vernosti Kristovi. Aj v posledných hodinách pozemskej histórie žijú uprostred hriešneho, spurného a neposlušného
sveta život oslavujúci Krista a naplnený milosťou i poslušnosťou.

Ježišova viera
Verš zo Zjavenia 14,12 je fascinujúci ešte v niečom. Veriaci doby konca nielenže prejavujú vernosť Ježišovi, nielenže majú vieru v Ježiša, ale majú tiež Ježišovu vieru. Aká je Ježišova viera? Ježišova viera má rovnakú kvalitu viery
v Boha, akú mal Ježiš na kríži. Keď Ježiš visel na kríži a niesol vinu, hanbu a odsúdenie hriechov ľudstva, cítil sa Bohom
opustený. Hriech, ktorý niesol bol taký obrovský, že sa Ježiš tak cítil. Preto v agónii zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo
si ma opustil?“ (Matúš 27,46). Boh ho opustil? Rozhodne nie! Jeho otcovské oči sa po celý čas upierali na kríž. Jeho
láskavé srdce bolo zlomené v agónii, ktorú prežíval Jeho Syn. Ježiš dôveroval, aj keď nevidel. Jeho viera presahovala to,
čo sa okolo Neho dialo. Preto na konci vyslovil: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lukáš 23,46).
Tesne pred tým, ako sa Ježiš vráti, bude Boží ľud podľa proroctva Zjavenia potrebovať dôverovať aj vtedy, keď sa
bude zdať, že všetko okolo neho je proti nemu. Čo ich prevedie touto skúškou? Predsa „Ježišova viera“. Ako môžeme
túto Ježišovu vieru rozvíjať? Po prvé, rovnako ako spasenie aj viera je dar, ktorý Boh vkladá do našich sŕdc a ktorý
rastie, keď ho používame (Rimanom 12,3–8). Keď prežívame ťažké situácie a zúfalo sa držíme Božích zasľúbení, naša
viera rastie. Keď svoju myseľ presýtime Božím slovom, naša viera rastie (Rimanom 10,17). Keď priznáme nedostatok
viery a úprimne sa modlíme k Bohu, aby našu vieru posilnil, naša viera opäť rastie (Lukáš 17,5).
Počas dnešnej modlitebnej chvíle prosme Boha o vytrvalosť, keď čelíme životným skúškam. Modlime sa, aby nám
dal silu byť poslušní Jeho vôli v každej oblasti nášho života, a požiadajme nebo, aby posilnilo a rozmnožilo našu vieru,
aby „Ježišova viera“ naplnila naše životy a pripravila nás na záverečnú pozemskú krízu. Potom jedného dňa budeme
žiť s Ježišom po celú večnosť!

Modlitebný čas (30 – 45 minút)
Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Zjavenie 14,12
„V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježiša.“
„Trpezlivosť svätých“
Pane, dlho sme čakali na Tvoj návrat. Vieme, že všetko má svoje načasovanie a že vieš, čo je pre nás najlepšie. Ďakujeme Ti, že keď v nás prebýva Duch Svätý, bude v nás rásť trpezlivosť a vytrvalosť. Ukáž nám, ako najlepšie využiť
čas, ktorý ešte máme, aby sme Ťa oslávili. Keď budeme čeliť skúškam a súženiam, poteší nás vedomie, že nám dáš silu
a božskú trpezlivosť.
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„Zachovávajú Božie prikázania“
Tvojou vôľou, Bože, je láska. Láska k Tebe a k druhým ľuďom. Láska zjavená v Božom slove a v Ježišovom živote.
Radujem sa z toho, že si schopný a ochotný premeniť naše spurné srdcia na srdcia, ktoré sú v súlade s veľkým zákonom
lásky.
„Viera v Ježiša“
Som ohromený, Bože, vierou a vernosťou, ktorú Ježiš prejavil tu na Zemi, zvlášť keď umieral na kríži. Jeho dôvera
Otcovi nám bola príkladom, a nielen to, dáva všetkým, ktorí veria, príležitosť k rozvoju rovnako kvalitnej viery. Ježiš,
prosíme Ťa, nechaj dozrievať našu vieru každý deň o trochu viac. Odovzdávame sa Tebe, náš vzácny a verný Spasiteľ.

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: Modlite sa za potreby regionálnej i svetovej cirkvi (pozri samostatný list s potrebami 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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