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Vráťme sa k oltáru:  
Vytvorme priestor pre Boha

Úvod
Vitajte v programe Desať dní modlitieb 2023! Veríme, že počas modlitby sa rodí prebudenie. V minulých ro-

koch Boh 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:
„Po účasti na Desiatich dňoch modlitieb sa môj duchovný život úplne zmenil.“ (Josphat T.)
„Požehnanie bolo nesmierne. Duch Svätý bol evidentne uprostred nás!“ (Barbara J.)
„Desať dní modlitieb priblížilo našich členov k Bohu. V našom spoločenstve zavládli lepšie vzťahy. Jednotlivci sa vy-

jadrili, že sú odhodlaní zapojiť sa a získavať iných pre Pána.“ (Arlene A.)

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.“ (2Krn 7,14)
„Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.“ (Jer 29,13)
„Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude zachránený.“ (Joel 3,5)
„Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.“ (Jak 4,7)
„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem jesť s ním a on 

so mnou.“ (Zj 3,20)
Nech sa v tejto chvíli nachádzate v akejkoľvek životnej situácii, Boh je vám bližšie, ako si myslíte. Chce vyliať svoje 

požehnanie na vašu rodinu, vašu cirkev, vašu komunitu a váš svet.

Naša modlitebná téma:  
Vráťme sa k oltáru: Vytvorme priestor pre Boha

Unáhlený a ustarostený. Nepokojný a smutný. Zaneprázdnený a narušený.
Takýmito slovami ľudia na celom svete charakterizujú život v dnešnej hektickej spoločnosti. Ak aj vy pociťujete 

ťarchu nášho hynúceho sveta, pozývame vás na desaťdňovú modlitebnú cestu do Božieho srdca – na miesto, kde sú 
bremená nadľahčené, zranenia uzdravené a sila obnovená. Chceme vás vyzvať, aby ste obnovili svoj oltár osobného 
uctievania pravého a živého Boha, pretože on sľúbil: „Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, 
vypočujem vás.“ (Jer 29,12)

Modlime sa spolu za obnovu našich osobných a rodinných oltárov, aby nás Duch Svätý reformoval a zmocnil 
k tomu, aby sme zvestovali svetu posledné Božie posolstvo nádeje!

Odporúčania pre spoločné modlitby

l Dbajte na to, aby modlitby boli krátke – jedna alebo dve vety k jednej téme. Potom dajte možnosť ostatným.
Môžete sa modliť aj viackrát, podobne ako v bežnom rozhovore.

l Nebojte sa ticha. Všetkým poskytuje možnosť načúvať Duchu Svätému.
l Spoločné piesne pod vedením Ducha sú tiež obrovským požehnaním. Nepotrebujete k tomu ani klavír; spev bez 

hudobného sprievodu je tiež skvelý.
l Lepšie než vyčerpať cenný čas určený pre modlitby diskutovaním o tom, za čo sa modliť, je rovno sa modliť. Tak 

sa aj ostatní môžu pripojiť k vašim prosbám a dovolávať sa zasľúbení, ktoré potrebujete.

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

žie prikázania a rady sú zároveň zasľúbeniami. Nikdy by od nás nežiadal niečo, čo by sme nemohli v jeho sile vykonať.
Keď sa modlíme, je jednoduché sústrediť sa na svoje potreby, ťažkosti a problémy 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 splnenia Božích zasľúbení. To nám pomôže nesústreďovať sa na seba a svoje slabosti, ale 
svoj pohľad zamerať na Ježiša. Keď hľadíme na neho, meníme sa na jeho obraz.

Ellen Whiteová pripomína: „Každé zasľúbenie v Božom slove je pre nás. Vo svojich modlitbách pripomínajte Božie 
zasľúbenia a s vierou sa dovolávajte ich splnenia. 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 citovať text Ján 14,27 a pove-
dať: „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.‘ Pane, daj mi pokoj, ktorý si mi sľúbil zanechať.“ Ďakujte Pánovi, 
že vám svoj pokoj dáva, aj keď to práve v tejto chvíli necítite.

Pôst
Chceme vás povzbudiť, aby ste si počas týchto desiatich dní urobili pôst ako Daniel. Začať rok pôstom a modlitbou 

je úžasný spôsob, ako v nasledujúcom roku zasvätiť svoj život Bohu. Ellen Whiteová napísala: „Boží ľud by mal byť 
teraz a až do konca času oddanejší a bdelý. Nemá sa spoliehať na svoju vlastnú múdrosť, ale na múdrosť svojho Vodcu. 
Mal by si určiť dni pre pôst a modlitby. Nie je nutné úplne zrieknuť sa jedla, ale mal by jesť striedmo tie najjednoduch-
šie jedlá.“ (Counselson Diet and Foods, str. 188–189)

O Danielovi vieme, že desať dní jedol len ovocie a zeleninu. Preto aj vás chceme povzbudiť, aby ste si v týchto 
dňoch zvolili jednoduchú stravu. Ak chceme mať jasnejšiu myseľ pre počúvanie Božieho hlasu a túžime sa k nemu 
priblížiť, mali by sme urobiť všetko pre to, aby nám v tom naša strava nebránila.

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. Tieto veci nemusia byť samy o sebe zlé, ale oberajú nás 
o veľa času. Odložte bokom všetko, čo sa dá, aby ste mohli stráviť dostatok času s Pánom.

Pôst nie je rýchly spôsob, ako prinútiť Boha urobiť zázrak. Pôst je o pokorovaní seba samého, aby mohol Boh pra-
covať v nás a cez nás. Priblížme sa k nemu na modlitbe a v pôste a On sa priblíži k nám.

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

krétnej situácii. Biblia hovorí, že my nevieme, za čo sa máme modliť, preto sa Duch Svätý prihovára za nás.
„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.‘ (Rim 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‘ (Ef 3,20).“ (Christ´s Object Lessons, str. 147)

Viera
Duch prorocký hovorí, že „modlitba a viera sú schopné vykonať to, čo nedokáže nijaká moc na zemi“. (Ministry of 

Healing, str. 509)
„Môžeme požiadať o akýkoľvek dar, ktorý Boh sľúbil, veriť, že ho dostaneme, a chváliť Boha za to, že sme ho dosta-

li.“ (Education, str. 258) Zvyknime si dopredu ďakovať Bohu za to, čo pre nás ešte len urobí a ako v budúcnosti odpovie 
na naše modlitby.

 Úvod
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Príhovorné modlitby za druhých
Nabádame 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 nejakí 
známi. Urobte si čas a opýtajte sa Boha, za koho by ste sa mali modliť. Poproste ho, aby vám na týchto ľuďoch skutočne 
záležalo.

Napíšte si ich mená na papier a uložte ho na dôležité miesto, napríklad vo svojej Biblii. Budete ohromení tým, ako 
Boh odpovie na vaše modlitby!

Výzvy presahujúce Desať dní modlitieb
Ježiš nás povoláva nielen k modlitbám, ale aj k praktickej službe ľuďom 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.‘“ (Mt 25,35.36).

V knihe „The Ministry of Healing“ čítame: „Musíme žiť dvojitý život – život myslenia a konania, život tichej modlit-
by a skutočnej práce.“ (str. 512) Dostali sme obrovské množstvo lásky od nášho Spasiteľa, je preto našou výsadou deliť 
sa o 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 iným. Pri organizovaní 
tejto práce dbajte na to, aby vás táto angažovanosť neodvádzala od modlitby. „Osobnému úsiliu venovanému dru-
hým 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 sa pripravíte pre službu ľuďom.“ 
(Prayer, str. 313)

V materiáloch, ktoré sú k dispozícii on-line, nájdete ďalšie návrhy. Ježiš vás vyzýva, aby ste sa stali jeho predĺžený-
mi rukami a slúžili svetu v núdzi.

O autorovi
Dwain N. Esmond, PhD. (študent), je autor, redaktor a vysvätený kazateľ, ktorý odpovedal na Božie volanie do 

služby pred vyše 28 rokmi. Skôr ako začal v roku 2015 pracovať na Inštitúte Ellen G. Whiteovej ako zástupca šéfre-
daktora, pôsobil ako viceprezident redakčných služieb vo vydavateľstve Review and Herald Publishing Association. 
Riadil vydávanie viacerých publikácií. Jedenásť rokov pôsobil ako redaktor časopisu pre mládež „Insight Magazine“. 
Dwain je autorom troch najpredávanejších náboženských publikácií pre mladých ľudí. Na svojom konte má vyše 350 
publikácií. V súčasnosti dohliada na prípravu a vydávanie textov súvisiacich s Inštitútom Ellen G. Whiteovej, ako 
napríklad „Dar proroctva v Písme a dejinách“, študijný text o pôsobení Ducha Svätého v proroctve; náboženský text 
Ellen Whiteovej vydaný v roku 2021 pod názvom: „Ježiš: Meno nad všetky mená“ a najnovšiu kompiláciu „Posolstvo 
troch anjelov“ (2022). V službe sa k nemu pripája jeho milovaná manželka Kemba a ich syn Dwain Jr.

Materiály k Desiatim dňom modlitieb pripravila Správna asociácia pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov sied-
meho dňa.
Ak nie je uvedené inak, biblické texty sú citované zo Slovenského ekumenického prekladu (SEP), Slovenská biblická spo-
ločnosť.

 Úvod
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Noc modlitieb 
V rámci Desiatich dní modlitieb zvážte zorganizovanie celonočnej modlitebnej služby. Môžete začať napríklad 

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 osebe nič sväté. Je to však často jediný čas, 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, aby ste sa pomodlili za všetko, o čom si myslíte, že si Boh želá, aby ste sa modlili.

Navrhujeme, aby toto nočné stretnutie viedli viacerí ľudia. 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 modli-
tebnej chvíle môžete zakomponovať aj 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 svojich modlitbách a prostredníctvom piesní.

Nejaký čas venujte vyznaniu hriechov. 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. V Dan 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. 
Mnohí poznajú niekoho iného, kto zúfalo potrebuje modlitby. Urobte kruh a do prostriedku dajte stoličku. 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 spomedzi žien) a mužov v inej 
miestnosti (s vedúcim spomedzi mužov). Mnoho osobných potrieb človek nemôže a ani by nemal zdieľať so všetkými. 
Je jednoduchšie zdieľať sa s ľuďmi rovnakého pohlavia.

Keď sa vrátite, modlite sa za potreby svojej komunity a zboru. Venujte tiež čas modlitbám za potreby celosvetovej 
cirkvi (sú uvedené v samostatnej časti v materiáli k programu Desať dní modlitieb). Nedomnievajte sa, že musíte 
prejsť celý zoznam. Môžete sa rozdeliť do malých skupín a každá skupina sa bude modliť za časť zoznamu.

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

Vyberte si biblický text a modlite sa prostredníctvom týchto veršov. 

Modlitebný čas ukončite chválami a vďakyvzdaním.

Noc modlitieb
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Výzvy presahujúce Desať dní modlitieb
Ježiš nás povoláva nielen k modlitbám, ale aj k praktickej službe ľuďom 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.‘“ (Mt 25,35.36).

V knihe „The Ministry of Healing“ čítame: „Musíme žiť dvojitý život – život myslenia a konania, život tichej modlit-
by a skutočnej práce.“ (str. 512) Dostali sme obrovské množstvo lásky od nášho Spasiteľa, je preto našou výsadou deliť 
sa o 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 iným. Pri organizovaní tejto 
práce dbajte na to, aby vás táto angažovanosť neodvádzala 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 sa pripravíte pre službu ľuďom.“ (Prayer, str. 313)

Uvádzame niekoľko nápadov, ako môžete pomôcť iným. Vyberte si, čo vyhovuje potrebám vašej komunity, a ne-
váhajte 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“ si 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. Dajte mu najavo, 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 da-

rovaným oblečením pre tých, ktorí to potrebujú.
•  Darujte svoj starý notebook alebo inú elektroniku.
•  Darujte ojazdený automobil.
•  Zorganizujte 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/).

Výzvy presahujúce Desať dní modlitieb
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•  Vyzvite niekoho, aby prijal Ježiša.
•  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 zamestnancom svoju pomoc.
•  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 svoj domov mladým ľuďom na prespávačku.
•  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.
•  Zorganizujte vo vašej komunite 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.

Výzvy presahujúce Desať dní modlitieb



10DNÍ
MODLITIEB

7

Vráťme sa k oltáru:  
Vytvorme priestor pre Boha

Zasľúbenia, ktorých sa môžete dovolávať vo svojich modlitbách

Zasľúbenie Ducha Svätého

w „Proste Hospodina o dážď v čase jarného dažďa! Hospodin utvára búrkové mračná, dáva do nich výdatný dážď a kaž-
dému trávu na poli.“ Zach 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!“ Lk 11,13

w „No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám 
hovoril... No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd.“ Jn 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 bu-
dete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím.“ Jn 14,12-14

w „Odvetil mi: „To je Hospodinovo slovo Zerubbábelovi: ‚Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!‘ znie výrok Hospodina 
zástupov.“ Zach 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.“ Jn 15,7
w „Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.“ Heb 4,16
w „Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.“ Mk 11,24
w „Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“ Ž 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.“ Mt 18,19
w „A všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe, dostanete.“ Mt 21,22
w „Urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mo-

jom mene, ja to urobím.“ Jn 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.“ Jn 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.“ 1Jn 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.“ 1Moj 18,14
w „Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte.“ 2Moj 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.“ 1Tes 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?“ Rim 8,31.32
w „Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví? Sľúbi a nesplní?“ 4Moj 23,19
w „Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho múdrosť ne-

možno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa 
potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú 
utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“ Iz 40,28–31

Zasľúbenia, ktorých sa môžete dovolávať
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Vráťme sa k oltáru:  
Vytvorme priestor pre Boha

Zasľúbenia o Božom vedení

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

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

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

ho.“ 5Moj 4,29
w „Volaj ku mne a odpoviem ti, oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš.“ Jer 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.“ Iz 40,4.5
w „Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach.“ Ž 32,8
w „Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Neboj sa ani sa neľakaj!“ 5Moj 31,8
w „... to je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať.“ Ž 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.“ Prísl 3,5.6
w „... ak sa k hladnému štedro zachováš, ubitú dušu nasýtiš, potom vyjde v tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako po-

ludnie. 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.“ Iz 58,10.11

w „Prv ako budú volať, ja odpoviem, dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať.“ Iz 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.“ Jer 24,7

w „Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srd-
com, celou dušou a tak žil.“ 5Moj 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.“ Ez 36,26

w „Som si istý, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, dovedie ho až do dňa Ježiša Krista.“ Flp 1,6
w „Kto je v Kristovi, je novým stvorením. Čo je staré pominulo, hľa, je tu nové!“ 2Kor 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.“ Gal 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.“ 1Tes 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.“ 2Krn 7,14

w „Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú.“ Ž 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.“ Mk 11,25
w „Buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh v Kristovi odpustil vám.“ Ef 4,32

Zasľúbenia, ktorých sa môžete dovolávať
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w „Ak vyznávame svoje hriechy, on je tak verný a spravodlivý, že nám hriechy odpúšťa a očisťuje nás od každej neprávos-
ti.“ 1Jn 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.‘“ Iz 1,18

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

šieho po najväčšieho z nich, hovorí Pán. Odpustím im ich vinu a ich hriech už nebudem pripomínať.“ Jer 31,34
w „V ňom sme vykúpení jeho krvou a naše hriechy sú nám odpustené podľa bohatstva jeho milosti.“ Ef 1,7

Zasľúbenia o uzdravení

w „Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslechneš 
jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, 
lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.“ 2Moj 15,26

w „Tvoje závory nech sú zo železa a bronzu, tvoja sila nech ťa sprevádza všetky tvoje dni.“ 5Moj 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.“ Ž 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.“ 
Prísl 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 pri-
niesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.“ Iz 53,3–5

w „Uzdrav ma, Hospodin, a budem uzdravený, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.“ Jer 17,14
w „Uzdravím ťa, vyliečim ťa z tvojich rán, znie výrok Hospodina, veď ťa volajú Odohnaná, to je dcéra Siona, ktorú nikto 

nehľadá.“ Jer 30,17
w „Áno, obviažem mu rany, vyliečim, uzdravím a odkryjem im poklady pokoja a pravdy.“ Jer 33,6
w „Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete 

poskakovať ako teľce vypustené zo stajne.“ Mal 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.“ Jk 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.“ 2Kor 4,16–18

w „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať.“ Gal 6,9
w „Všetko môžem v Kristovi, ktorý mi dáva silu.“ Flp 4,13
w „Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí, že chcete aj konáte, čo sa mu páči.“ Flp 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.“ 2Kor 12,9

Zasľúbenia, ktorých sa môžete dovolávať
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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.“ Iz 44,8

w „Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza nad tebou.“ Iz 60,1
w „To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia.“ 2Kor 5,18
w „Ale Pán mi povedal: ,Nepovedz: Som chlapec. Všade, kam ťa pošlem, pôjdeš, a všetko, čo ti prikážem, povieš.‘“ Jer 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.“ Sk 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.“ 1Pt 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.“ 1Pt 3,15

Zasľúbenia, ktorých sa môžete dovolávať
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Sobotná slávnosť
Záverečnú sobotu Desiatich dní modlitieb zorganizujte tak, aby bola oslavou Božej dobroty a moci. Podeľte sa 

o skúsenosti, v ktorých ste za posledných desať dní zakúsili moc modlitby, a o dobré správy o večnom evanjeliu. Ra-
dujte sa zo všetkého, čo pre vás Boh urobil, robí a ešte bude robiť.

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

Téma:
Vráťme sa k oltáru: Vytvorme priestor pre Boha

Tematický verš:
„Ale prichádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá 

takýchto ctiteľov.“ (Jn 4,23)

Vhodné piesne:
Piesne o modlitbe, Božom požehnaní, zameraní sa na Ježiša, oslave Boha...

Námety na kázanie:
Požiadajte kazateľa, staršieho zboru alebo vedúceho modlitebnej skupiny, aby predniesli krátke kázanie o dôleži-

tosti pravidelnej osobnej a rodinnej pobožnosti. 
Biblická pasáž: Jn 4,23

Alebo
Poproste účastníkov Desiatich dní modlitieb, aby zhrnuli hlavné myšlienky jednotlivých modlitebných sprievod-

cov do maximálne dvojminútových príspevkov. Povedzte vždy 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 jednotlivcov rôznych vekových skupín, aby v piatich minútach predstavili svoju osobnú pobož-

nosť. Okrem toho dajte priestor jednej alebo dvom rodinám, aby sa podelili o nápady, ako urobiť pútavú rodinnú 
pobožnosť. Mládež by mohla pomôcť s hudbou alebo sa podeliť o svoje skúsenosti.

Na záver vyzvite poslucháčov, aby si našli viac času pre svoju osobnú a rodinnú pobožnosť. 

Ďalšie námety programu:

• Zdieľanie o tom, ako Boh odpovedal na vaše modlitby.
• Modlitebný čas pre malé skupinky.
• Oznámenie budúcich modlitebných a iných aktivít.
• Príbeh pre deti o každodennom uctievaní a modlitbe. 
• Špeciálny výber hudby.

Sobotná slávnosť
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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, nech Tvoja cirkev prijme výzvu šíriť posolstvo troch anjelov každému národu a jazyku. Daj nám múdrosť, 
aby stredobodom týchto posolstiev bola Kristova láska a spravodlivosť.

• Pane, nech adventisti po  celom svete vyhlásia: „Pôjdem!“ a  prijmú výzvu k  službe a  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 rady, ktoré nachádzame v inšpirovaných spisoch Ellen Gould 
Whiteovej.

• Modlíme sa za neskorý dážď Ducha Svätého, aby zmocnil naše svedectvo a umožnil nám pred druhým prícho-
dom 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 ro-
zhodnutia, ktoré musia urobiť.

• Modlíme sa, aby adventisti z celého sveta ponúkli praktickú pomoc a povzbudenie tým, ktorí trpia. Daj 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 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 hovoriť s ľuďmi 

z iných kultúr a náboženstiev.
• Prosíme Ťa, povolaj moderných valdenských 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.

Modlitebné potreby celosvetovej cirkvi
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Vráťme sa k oltáru:  
Vytvorme priestor pre Boha

• 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 os-

lovených mestách Severoáziskej-Pacifickej divízie.
• Prosíme Ťa, požehnaj úsilie oddelenia adventistickej kaplánskej služby, ktoré mobilizuje kaplánov a  zain-

teresovaných členov, aby slúžili tým, ktorí sú vo väzení.
• Pane, myslíme na učiteľov v sobotnej škôlke. Daj im prosím poznať, aká dôležitá je ich práca pre naše deti.
• Pane, prosíme Ťa o Tvoje vedenie pre mnohé „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 usvedčoval biblickou pravdou.
• 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 spásnemu vzťahu s Kristom.
• Pane, daj nám múdrosť, ako osloviť svetské kultúry, ktoré nemajú záujem o náboženstvo. Nech Tvoj Svätý Duch 

zbúra múry 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 splnenia 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, povolaj 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 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 vniesol 

do našich domovov harmóniu, uzdravoval narušené vzťahy, chránil zraniteľných ľudí pred zneužívaním a preja-
vil svoju posväcujúcu moc v zdanlivo beznádejných situáciách.

Modlitebné potreby celosvetovej cirkvi
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Vráťme sa k oltáru:  
Vytvorme priestor pre Boha

• 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 robiť.

Modlitebné potreby celosvetovej cirkvi
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Prvý deň – Kde si?

„Hospodin, Boh, zavolal na človeka a opýtal sa ho: „Kde si?“ 
1 Moj 3,9

Najdôležitejšia otázka
Existuje zvedavejšia otázka, ako bola tá, ktorú Boh položil Adamovi bezprostredne po páde do hriechu? Samoz-

rejme, Boh dobre vedel, kde sa Adam a Eva nachádzajú. Je predsa vševediaci. Všetko vie a všetko pozná. Boh sa ich 
vlastne pýtal: „Adam, uvedomuješ si, kde si?“ Adam a Eva neposlúchli Pána Boha (1 Moj 3,4). Svojou neposlušnosťou 
narušili ideálny vzťah, ktorý dovtedy vládol medzi Bohom a človekom. Miesto, kde sa s nimi Boh doteraz každý deň 
stretával, bolo teraz prázdne. Tváre Adama a Evy v ten deň neopätovali Stvoriteľovi úsmev. Ruky, ktoré sformoval 
z hliny, ho v ten deň neobjali. Srdcia, ktorých tlkot bol dosiaľ v súlade s Božím srdcom, boli v ten deň vzdialené kdesi 
úplne mimo.

Keď to, čo Boh ponúka, nestačí...
Ellen Whiteová poznamenáva: „Satan presviedčal svätý pár, že porušenie Božieho zákona pre nich znamená len 

zisk. Či aj dnes nepočujeme podobné dôvody? „ (Patriarchovia a proroci, s. 33; ang. PP 54). Adam a Eva urobili chybu, 
keď poslúchli diabla, ktorý ich presvedčil, že to, čo im Boh ponúka, nestačí. Že spoločenstvo s Bohom v blízkom dô-
vernom vzťahu nestačí. Zrazu sa im zdalo, že v Edene sa ochladilo. „Doterajšiu lásku a zhodu narušil nepokoj; zmocnil 
sa ich pocit viny a desila ich obava z budúcnosti. Náhle si uvedomili svoju duševnú nahotu. Ocitli sa bez svetelného 
rúcha, ktoré ich dosiaľ zahaľovalo. V záhrade si namiesto neho zhotovili zásteru, lebo bez nej sa nemohli ukázať pred 
Bohom a jeho svätými anjelmi.“ (tamtiež, s. 35; ang. PP 57) Hriech zmenil duchovný stav jediného stvorenia v raji, 
s ktorým sa Boh podelil o svoj obraz. V skutočnosti v nich Boží obraz zničil.

Čas na modlitbu
Od  narušeného vzťahu Adama a  Evy s  Bohom až po  súčasnú záplavu narušených vzťahov, ktoré pozorujeme 

na tvárach ľudí po celom svete, nie je azda nič dôležitejšie, ako sa vrátiť na miesto, kde nás Boh čaká. Mali by sme 
sa za to modliť. Prešli síce tisícročia, ale lži, ktoré porazili Adama a Evu, sa nezmenili. Satan stále tvrdí, že Boh pred 
nami niečo tají, že mu nemôžeme dôverovať, že to, čo ponúka, nestačí. Toto posolstvo je zvlášť lákavé v digitálnom 
veku posadnutom technológiami. Viac zariadení a pripojení sľubuje akúsi duchovnú nirvánu, vyšší stav, v ktorom my 
riadime svoj osud namiesto toho, aby sme uctievali Boha, ktorý nás stvoril. Teraz je čas odmietnuť satanove lži a vrátiť 
sa k Bohu, ktorý nás miluje večnou láskou. (Jer 31,3)

Modlime sa spoločne.

Čas na modlitbu (30-45 minút)

Mocné zasľúbenie
„Je úžasné, že sa môžeme modliť; že nehodní, hriešni smrteľníci môžu predkladať Bohu svoje prosby. Môže si člo-

vek priať niečo viac než zjednotenie s nekonečným Bohom? Slabý, hriešny človek má výsadu hovoriť so svojím Stvo-
riteľom. Môžeme vysloviť slová, ktoré sa dostanú až k trónu Vládcu vesmíru. Môžeme sa cestou rozprávať s Ježišom 
a on nám hovorí: „Som po tvojej pravici.“ (Ellen G. Whiteová, Prayer, s. 7)

Každá modlitebná skupina má iné spoločné modlitby. Odporúčame vám stráviť nasledujúcich 30 – 45 mi-
nút pri spoločnej modlitbe, nech vás Duch Svätý povedie akýmkoľvek spôsobom. Uvádzame niekoľko príkladov 
modlitieb prostredníctvom textov z Písma. Počas modlitby sa môžete dovolávať aj iných biblických pasáží. Ďalšie 
námety k modlitbám nájdete v Príručke pre vedúcich.

Vráťme sa k oltáru:
Modlitba za opätovné spojenie sŕdc 

Prvý deň – Kde si?
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Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Jer 24,7
„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.“

„Budem ich Bohom“

Bože, ďakujeme Ti, že si nás prišiel nájsť, aj keď sme robili veci, ktoré narušili náš vzťah s Tebou. Ďakujeme Ti, 
že nás miluješ láskou, ktorá trvá naveky, a že nás neustále, dôsledne a viditeľne priťahuješ k sebe v každom okamihu 
každého dňa. Vďaka Ti, Bože, za lásku, ktorá neustále hľadá hriešnikov! Amen.

„Celým svojím srdcom“

Drahý Ježišu, ďakujeme Ti za zasľúbenie, že naše srdcia sa znovu rozhoria, že svojím srdcom sa obrátime k Tebe 
a budeme Ťa hľadať a čakať na Teba v čase núdze i hojnosti. Prosíme Ťa, aby si splnil svoj prísľub nového srdca s novou 
náklonnosťou k Tebe. Amen.

„Budú mojím ľudom“

Bože, ako je to možné, že nás považuješ za svoj ľud, keď my sme Ťa opustili! Ďakujeme Ti, že si nás prikryl doko-
nalým životom Ježiša Krista a dal nám nové meno (Zj 2,17). Amen.

Ďalšie návrhy 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 aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.

Vráťme sa k oltáru:
Modlitba za opätovné spojenie sŕdc 

Prvý deň – Kde si?



17

10DNÍ
MODLITIEB

Druhý deň – Zasvätenie a spomienková slávnosť

„Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: „Túto krajinu dám tvojmu potomstvu.“ Potom tam postavil 
oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil.“ 

1Moj 12,7

Zasvätenie a spomienková slávnosť
V Biblii oltáre vždy predstavujú miesto zasvätenia a spomienok. Sú vonkajším symbolom osobného spojenia s Bo-

hom, uznania a uctievania pravého a živého Boha. Oltáre sa často stavali na pamiatku stretnutia s Bohom, ktoré zane-
chalo hlboký vplyv na život človeka. Keď Boh urobil niečo „zvláštne“, „nadprirodzené“ alebo „nezvyčajné“, svedkovia 
Božieho mocného činu na to nechceli zabudnúť. Preto na tom mieste postavili oltár – miesto na spomínanie.

Keď Boh povedal Abramovi (1 Moj 12,7), že krajinu Kanaán dá jeho potomkom, Abram tam postavil oltár, pretože 
toto stretnutie s Bohom bolo pre neho „výnimočné“. Boh mu vtedy sľúbil, že prekročí všetko bežné a normálne v jeho 
živote, a z jeho potomstva urobí veľký a mocný ľud. Keď Izák putoval po púšti Gerar a bojoval s miestnymi obyvateľmi 
o vodu, zjavil sa mu Boh a povedal mu: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo som s tebou! Požehnám 
ťa a rozmnožím tvoje potomstvo…“ (1Moj 26,24) Izák si toto božské stretnutie pripomenul tým, že na tomto mieste 
postavil oltár. Jeho stretnutie s Bohom bolo „nadprirodzené“. Boh porušil prirodzený poriadok Izákovho života, aby 
potvrdil, že zasľúbenie, ktoré dal jeho otcovi, je teraz určené jemu. Izákov syn Jákob sa vybral na miesto zvané Bétel 
(1Moj 35,3) a postavil tam oltár na počesť Boha, ktorý sa mu zjavil, keď utekal pred Ezavom. Keďže toto stretnutie 
s Bohom bolo „výnimočné“, Jákob tam postavil oltár. Vyľakaný Gedeón bol príjemne prekvapený, keď sa mu zjavil 
Boh, zaželal mu pokoj a vyzval ho, aby viedol národ k víťazstvu. Gedeon bol taký dojatý, že na tom mieste postavil 
oltár a nazval ho „Hospodin je pokoj“ (Sud 6,24), pretože jeho stretnutie s Bohom bolo „mimoriadne pokojné“!

Nikdy nezabudni
Zatiaľ čo mnohí považujú Božie mocné činy vo svojom živote len za náhodu alebo šťastnú zhodu okolností, iní 

v tom vidia Božie pôsobenie a robia všetko pre to, aby nikdy nezabudli, čo pre nich Boh urobil. Ich úsilie má aj ďalší 
prínos: oltáre, ktoré títo veriaci ľudia postavili, budú požehnaním pre ďalších pútnikov na ceste životom. Ellen White-
ová poznamenáva: „Abrahám nám dal dobrý príklad. Jeho život bol modlitbou. Kdekoľvek si postavil stan, postavil pri 
ňom aj oltár, ku ktorému zvolával všetkých v tábore na rannú a večernú obeť. Keď svoj stan postavil na inom mieste, 
oltár tam zostal. Ktokoľvek z putujúcich Kanaánčanov prišiel k oltáru, uctieval tam živého Boha“ (From Eternity Past, 
s. 76).

Ktoré nebeské požehnania si chcete v budúcnosti pripomínať? Aký oltár postavíte dnes Bohu?

Čas na modlitbu (30-45 minút)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – 1Moj 12,7
„Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil.“

„Postavil oltár“

Bože, dnes si chcem pripomenúť, čo si urobil v mojom živote, ako si zasiahol, keď som bol na zlej ceste, ako si ma 
zachránil. Chcem na Teba pamätať a chváliť Ťa za Tvoju milujúcu milosť voči mne. Pripomínam si Tvoju dobrotu 
a chcem Ti znovu zasvätiť svoj život. Amen.

„Hospodinovi“

Pane Bože, len Ty si zaslúžiš našu chválu, naše uctievanie a naše zasvätenie. Neexistuje iný Boh okrem Teba: taký 
milujúci, taký láskavý, taký trpezlivý, taký milosrdný, taký mocný a taký ochotný zachraňovať a pomáhať. Naše oči 

Vráťme sa k oltáru: 
Miesto na spomínanie

Druhý deň – Zasvätenie a spomienková slávnosť
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sú upreté na Teba, Pane. Naše srdcia patria Tebe. Naše uctievanie a chvála patrí len Tebe, lebo len Ty si toho hoden! 
Amen.

„Ktorý sa mu zjavil“

Otče, Tvoja prítomnosť nás vždy obklopuje – áno, si oveľa bližšie, než si uvedomujeme. Dal si sa nám poznať, či už 
prostredníctvom Biblie, Ducha proroctva, kázania, modlitby alebo iného človeka. Ďakujeme Ti, že si sa nám zjavil. 
Tešíme sa z reality Tvojej všadeprítomnosti prostredníctvom Tvojho Svätého Ducha a pozývame Ťa, aby si prebýval 
v našom srdci. Osláv sa prostredníctvom nás. Ukáž nám, ako máme milovať ľudí okolo seba a viesť ich k Tvojej pravde. 
Amen.

Ďalšie návrhy 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 aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.

Vráťme sa k oltáru: 
Miesto na spomínanie

Druhý deň – Zasvätenie a spomienková slávnosť
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Tretí deň – Ráno a večer

„Každé ráno majú nastúpiť na oslavu a chválu Hospodina, podobne večer...“ 
1Krn 23,30

Život s Bohom
Pri čítaní textu v Prvej knihe kroník 23,30 zistíme, že Boh prikázal levitom – teda tým, ktorí sa starali o staroveký 

židovský chrám a služby v ňom, aby každé ráno a každý večer prišli do jeho prítomnosti, chválili ho a ďakovali mu. 
Tieto prejavy oddanosti majú svoj pôvod v inom príkaze, ktorý dal Boh Mojžišovi, keď vyzval Izraelitov: „Nech mi 
urobia svätostánok, aby som mohol bývať medzi vami.“ (2Moj 25,8) Ďalej Boh prikázal: „Jedného (baránka) obetuj ráno 
a druhého večer.“ (2Moj 29,39)

Život medzi tým
Život Izraelitov mal prebiehať medzi dvoma základnými každodennými duchovnými skúsenosťami. Boží ľud mal 

každý deň začínať a končiť s Bohom. Nikdy nemali považovať jeho spásnu milosť za samozrejmosť. Potrebovali Božiu 
moc, aby ich cestou po nehostinnej púšti do zasľúbenej krajiny chránila pred vonkajšími hrozbami. Potrebovali však 
ochranu aj pred pokušeniami zvnútra – túžbou osvojiť si egyptské hodnoty, egyptskú spiritualitu a egyptské postoje, 
ktoré sa naučili v zajatí. Rannými a večernými obeťami chcel Boh stanoviť vzor oddanosti pre izraelských jednotlivcov 
a rodiny, ktorý majú nasledovať; bol to spôsob, ako ich udržať v správnom vzťahu s Bohom. Ellen Whiteová opisuje 
túto posvätnú a slávnostnú každodennú skúsenosť takto:

„Keď kňazi prišli ráno alebo večer do svätyne a pálili kadidlo, bola už pripravená denná obeť, ktorá sa mala obe-
tovať na oltári v predsieni svätostánku. Bola to chvíľa, keď sa veriaci zhromaždili pred svätostánok a rozjímali. Skôr 
ako prostredníctvom kňaza a jeho bohoslužby prišli do Božej prítomnosti, spytovali si svedomie a vyznávali svoje 
hriechy. Obrátení tvárou k svätyni spoločne sa ticho modlili. Ich prosby sa s vôňou kadidla vznášali k Bohu a ich viera 
sa utiekala k zásluhám prisľúbeného Vykupiteľa, ktoré znázorňovala zmierna obeť. Chvíle rannej a večernej obete sa 
pokladali za posvätné a neskôr sa v celom izraelskom národe stali bohoslužobným časom. Keď sa Židia po stáročiach 
ako bezdomovci rozišli do cudzích krajín, v určenú hodinu sa vždy obracali tvárou k Jeruzalemu a vysielali svoje mod-
litby k Bohu Izraela. Táto ich tradícia je pre kresťanov príkladom rannej a večernej modlitby. Boh odsudzuje formálne 
a bezduché obrady; rád však hľadí na tých, čo ho milujú a ráno i večer sa skláňajú pred ním, prosia o odpustenie spá-
chaných neprávostí a o jeho požehnanie.“ (Patriarchovia a proroci, s. 259; ang. PP 353-354).

Ak váš duchovný život stratil svoj rytmus, poproste Boha, aby vám pomohol opäť ho uctievať každé ráno a večer.
Porozprávajme sa s naším Bohom.

Čas na modlitbu (30-45 minút)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – 1Krn 23,30
„Každé ráno majú nastúpiť na oslavu a chválu Hospodina, podobne večer...“

„Každé ráno“

Pane Ježišu, každý deň chceme začať s Tebou. Prosím, prebuď nás, aby sme sa mohli tešiť zo spoločenstva v Tvojej 
prítomnosti. Pomôž nám, aby sa to stalo naším každodenným zvykom, aby sme sa pritom neponáhľali, ani ho neod-
kladali. Pomôž nám, aby si bol v našich myšlienkach každý deň skutočne na prvom mieste. Amen.

„Chváliť a oslavovať Pána“

Otče, zvyčajne nemáme problém predkladať ti svoje žiadosti, sťažnosti a túžby. Pritom zabúdame, že si osoba, 
nie automat. Pripomeň nám všetky aspekty Tvojho charakteru, všetky malé i veľké veci, ktoré si pre nás urobil 

Vráťme sa k oltáru:
Rytmus života 

Tretí deň – Ráno a večer
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a neustále robíš, aby sme Ti za ne mohli ďakovať a chváliť Ťa. Práve teraz nám pripomeň, za čo všetko Ťa môžeme 
chváliť. Amen.

„Podobne večer“

Bože, túžime s Tebou nielen začať, ale aj končiť deň. Keď uvažujeme o hodinách, ktoré si nám dal, pripomeň nám, 
koľkokrát si nám počas dňa prejavil svoju vernosť. Chceme zaspávať s chválou na perách, lebo Ty si náš večný Spasiteľ. 
Amen.

Ďalšie návrhy 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 aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.

Vráťme sa k oltáru:
Rytmus života 

Tretí deň – Ráno a večer
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Štvrtý deň – Čo privádza Boha späť

„Všetok ľud k nemu pristúpil a on opravil zrúcaný Hospodinov oltár.“ 
1Krľ 18,30

Keď prestalo pršať
V onen osudný deň bolo vo vzduchu cítiť napätie. Horu Karmel pohltilo strašidelné ticho. Kedysi dávno to bolo 

svieže, zelené a krásne zalesnené pohorie, pretože malo dostatok vlahy. Hora Karmel sa považovala za posvätné mies-
to, za miesto požehnania a plodnosti (Prophets and Kings, s. 144). Ale všetko sa zmenilo. To, čo bolo kedysi zelené, 
bolo teraz v dôsledku bolestivého tri a polročného sucha spálené a holé (1 Kráľ 17,1; 18,1; Jak 5,17). Ellen Whiteová 
opisuje Izrael v tomto období takto:

„Zem je ako ohňom spálená. Prudká horúčava stravuje posledné zvyšky zelene. Rieky vyschli a smädnom vyčer-
pané stáda dobytka blúdia z miesta na miesto. Kedysi zelené polia sa podobajú spustnutým úhorom, ba rozpáleným 
piesočným púšťam... Kedysi kvitnúce mestá a dediny sa zmenili na miesta smútku. Ľudia i  zvieratá hynú hladom 
a smädom. Neodvratne sa blíži strašný hladomor.“ (Proroci a králi, s. 65; ang. PK 124-125)

Suché vnútro
Možno väčšie ako fyzické sucho, ktoré postihlo národ, bolo duchovné sucho, ktoré zanechalo smädné duše bez 

viery. V Izraeli vládol zlý kráľ Achab a jeho manželka Jezábel. Achabova sidonská manželka ešte viac oslabila jeho 
vernosť Bohu. Práve do tohto katastrofálneho duchovného odpadnutia Boh povolal proroka Eliáša. Ellen Whiteová 
o Eliášovi napísala, že v „čase Achabovej vlády žil zbožný muž, ktorý svojím odvážnym počínaním hodlal zastaviť 
rýchlo sa šíriace odpadnutie v Izraeli“. (Proroci a králi, s. 63; ang. PK 119)

Eliáš obnovuje oltár
Po tom, čo sa prorokom Baála a Ašery nepodarilo prinútiť svojich bohov, aby zoslali oheň, Eliáš v čase večernej 

obete (1Krľ 18,36) opravil zrúcaný oltár a zvolal ľud, aby sa klaňali pravému Bohu. Eliáš volal národ nielen k pravému 
oltáru a pravému uctievaniu, ale k pravidelnému a systematickému uctievaniu pravého Boha! Spoločný izraelský bo-
hoslužobný oltár bol zborený. Žiaľ, osobné a rodinné oltáre v Izraeli boli zborené už dávno predtým.

Čo privádza Boha späť
Práve obnova pravého, úprimného uctievania podnietila Boha, aby na Karmeli odpovedal. Eliášovým prvým či-

nom národnej duchovnej obrody bola obnova zboreného oltára. Ak je váš osobný alebo rodinný oltár zborený, obnov-
te ho. Dovoľte, aby oheň Božej prítomnosti pohltil všetkých, ktorí sa zhromaždili, aby ho uctievali!

Porozprávajme sa s naším Bohom.

Čas na modlitbu (30-45 minút)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – 1Krľ 18,30
„Všetok ľud k nemu pristúpil a on opravil zrúcaný Hospodinov oltár.“

„Ľud k nemu pristúpil“

Pane Ježišu, bol to Tvoj Svätý Duch, ktorý usvedčil srdcia Izraelitov na vrchu Karmel, keď Eliáš postavil oltár. 
Prosíme Ťa, aby si dnes usvedčil naše srdcia. Ukáž nám naše hriechy, aby sme v Ježišovi našli odpustenie a milosť  
k víťazstvu. Pritiahni nás k sebe, zjav našim srdciam krásu svojej svätosti a daj nám takú túžbu po Tebe, akú sme  
doteraz nemali. Amen.

Vráťme sa k oltáru:
Obnov ho a On znova príde! 
Štvrtý deň – Čo privádza Boha späť
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„Opravil zrúcaný Hospodinov oltár“

Náš Otče, sme vinní, pretože zanedbávame pravidelný čas s Tebou – pravidelné uctievanie – či už ako jednotlivci 
alebo ako rodiny. Daj nám nové srdce, nové zmýšľanie a veď nás k tomu, aby sme Ťa opäť začali pravidelne uctievať. 
Pomôž nám, aby sme boli cieľavedomí a dôslední. Posilni našu vieru, aby sme mohli prežívať pravé náboženstvo pro- 
stredníctvom Tvojej prítomnosti v nás. Amen.

Ďalšie návrhy 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 aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.

Vráťme sa k oltáru:
Obnov ho a On znova príde! 
Štvrtý deň – Čo privádza Boha späť
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Piaty deň – Ježiš, ktorý vstáva skoro ráno
„Ale prichádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde.  

Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov.“ 
Jn 4,23

Podstata oltára
V Ježišovom živote nachádza kresťan „podstatu oltára“, ktorú by nikto nemal ignorovať. V posledných dňoch sme 

premýšľali o oltároch v Písme a o živote tých, ktorí ich stavali. Oltár je metaforou miesta a času uctievania pravého a ži-
vého Boha. Človek nemusí mať fyzický oltár, aby mohol uctievať Boha. Ak Ježišov nasledovník žije v dôslednom, váž-
nom, Bibliou opísanom spoločenstve s Bohom, postavil skutočný oltár, aký obnovil Eliáš na vrchu Karmel (1Krľ 18).

Takýto „oltár“ vidíme aj v Ježišovom živote. Uprostred rušného života plného každodennej služby, neustálych 
hrozieb a ničivých útokov diabla si Ježiš našiel dosť času na modlitbu a uctievanie. On, ktorý bol rovný Bohu (Flp 2,6), 
považoval za dôležité zastaviť sa a uvedomiť si, kto je Boh (Ž 46,11). Ježiš od útleho veku chápal, že jeho povolanie si 
vyžaduje nepretržité spojenie s Otcom. To bol jediný spôsob, ako vyniesť hriechy sveta na kríž.

Hľadáme ranné vtáčatá
V Evanjeliu podľa Marka 1,35 čítame, že Ježiš vstal „nadránom, zavčasu, ešte za tmy“ a odišiel na tiché, osamelé 

miesto, kde sa mohol modliť, hovoriť a počúvať svojho Otca. Celý predchádzajúci deň slúžil – uzdravoval chorých, 
vyháňal démonov a zachraňoval stratených. Keď sa učeníci zobudili, zistili, že Ježiš odišiel. Išli ho hľadať. „Keď ho 
našli, povedali mu: ‚Všetci ťa hľadajú.‘“ (Mk 1,37) Ježiš nám svojou odpoveďou chce pripomenúť, aké požehnania čaká 
všetkých, ktorí dbajú o svoj ranný a večerný oltár.

„Poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel,“ povedal Ježiš (Mk 1,38). Zažil si to? 
Ježiš stál pred ťažkou dilemou. Zostať na mieste, kde bol – v Petrovom dome – a tam pokračovať v službe, alebo opus-
tiť toto miesto a odísť do nových, nevyskúšaných oblastí služby? Máloktorý kresťan by sa dnes vzdal úspešne začatej 
práce a pustil by sa do niečoho neznámeho. Ježiš to však bez váhania urobil. Čo mu pomohlo správne sa rozhodnúť? 
Boh Otec mu v čase, ktorý s ním strávil v súkromí, zjavil plány na daný deň. Keď sa Ježiš modlil a zotrvával v Božej 
prítomnosti, potvrdil jeho úmysel.

Priatelia, keď skoro ráno nehľadáme Boha v modlitbe a uctievaní, zanedbávame nielen Božie plány pre daný deň, 
ale aj príležitosť, aby nám potvrdil správnosť našich zámerov. Modlime sa dnes za záväzok vstávať skôr a tráviť čas  
s Bohom, aby nás mohol pripraviť na naplnenie svojho zámeru pre každý deň v našom živote.

Porozprávajme sa s naším Bohom.

Čas na modlitbu (30-45 minút)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Jn 4,23
„Ale prichádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá 

takýchto ctiteľov.“

„Praví ctitelia“

Otče, nauč nás uctievať Ťa v našich každodenných činnostiach, v dôležitých, ale aj v bežných aspektoch nášho 
života. Kiež by sme svoju vieru neškatuľkovali. Pomôž nám nepovažovať bohoslužbu len za súčasť soboty, ale vnímať 
ju ako najšťastnejší spôsob života. Nech žijeme v neustálom spojení s Tebou ako praví ctitelia jediného pravého Boha. 
Amen.

„Uctievať v Duchu a pravde“

Vráťme sa k oltáru:
Budem ťa hľadať skoro ráno  

Piaty deň – Ježiš, ktorý vstáva skoro ráno
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Ďakujeme ti, Bože, že Ťa môžeme uctievať kdekoľvek a kedykoľvek. Počuješ nás, či sme doma, v práci, v modlitebni 
alebo na cestách. Chválime Ťa za to, že si svojim deťom neustále k dispozícii. Pane, veď nás svojím Duchom Svätým 
do celej pravdy, aby naše uctievanie a naše životy boli v súlade s Tvojou pravdou. Ďakujeme Ti, že nás vedieš k pravej 
skúsenosti uctievania. Amen.

„Otec hľadá takýchto ctiteľov“

Milostivý Otče, Tvoja láska k nám je nepochopiteľná. Túžiš po tom, aby sme ti boli nablízku. Aktívne nás hľadáš 
a túžiš byť pre nás všetkým. Odpusť nám, že sme Ťa ignorovali a trávili s Tebou málo alebo žiadny čas. Vieme, že sa 
nám nevnucuješ. Ďakujeme Ti za uistenie, že ak Ťa pozveme, budeš uprostred nás. Amen.

Ďalšie návrhy 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 aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.
.

Vráťme sa k oltáru:
Budem ťa hľadať skoro ráno  

Piaty deň – Ježiš, ktorý vstáva skoro ráno
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Šiesty deň – Celonočný modlitebný bojovník

„V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu.“ 
Lk 6,12

Príklad pre nás
Ježiš bol známy tým, že trávil celé noci na modlitbách. Celú noc sa modlil aj predtým, ako si vybral skupinu dva-

nástich učeníkov, ktorých neskôr poveril priniesť svetu evanjelium (Lk 6,12.13). Zrejme aj vy by ste zostali hore celú 
noc, keby ste mali zachrániť svet s dvanástimi neschopnými hriešnikmi. Bola to veľmi veľká zodpovednosť. Ellen 
Whiteová predstavuje Ježiša ako celonočného modlitebníka takto:

„Keď nebeský Majestát vykonával svoju pozemskú službu, vrúcne sa modlil k svojmu Otcovi. Často sa celú noc 
skláňal v modlitbe. Neraz bol zarmútený, keď cítil pôsobenie mocností temnoty tohto sveta. Vtedy opustil rušné mesto 
a hlučný dav a vyhľadal miesto v ústraní, kde sa mohol modliť. Olivová hora bola obľúbeným útočiskom Božieho Syna 
na osobné stíšenie. Často sa stávalo, že po tom, čo ho dav opustil a šiel spať, Ježiš si nešiel oddýchnuť, hoci bol unavený 
po celodennej námahe... Kým mesto ticho spalo a učeníci sa vrátili do svojich domovov, aby sa občerstvili spánkom, 
Ježiš nespal. Z Olivovej hory stúpali k Otcovi božské prosby, aby boli učeníci chránení pred zlými vplyvmi, s ktorými 
sa budú vo svete denne stretávať, a aby bola jeho vlastná duša posilnená a pripravená na povinnosti a skúšky nového 
dňa. Kým jeho učeníci v noci spali, ich božský Majster sa modlil... Tým dal príklad všetkým svojim nasledovníkom.“ 
(Homeward Bound, s. 169)

Uvedomiť si, čo je v stávke
Niektorí kresťania začínajú deň s Bohom len preto, že sa boja toho, čo ich čaká, keď odídu z domu; mnohí ho 

málokedy končia v Božej prítomnosti. Keď dostanú to, čo potrebujú, aby zvládli ten deň, sotva sa zastavia, aby Bohu 
poďakovali za jeho dary a ochranu. Unavení a vyčerpaní padajú do postele a ani ich nenapadne hľadať u Boha silu, aby 
mohli čeliť zajtrajším skúškam. Niekedy mu ani nepoďakujú.

Ježiš chápal, čo je v stávke. Vnímal duchovnú realitu, s ktorou sa každý deň stretával. Veľmi dobre si uvedomoval 
duchovné nebezpečenstvo, ktorému budú jeho učeníci čeliť, ak nebudú mať pevný oporný bod (Lk 22,32). Dnes –  
a každý deň – nenechajme si ujsť príležitosť ukončiť deň so srdcom pozdvihnutým k Bohu v modlitbe a chvále. Úprimne 
sa modlime jeden za druhého, aby nás Boh zachoval vernými až do skorého príchodu Ježiša Krista.

Porozprávajme sa s naším Bohom.

Čas na modlitbu (30-45 minút)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Lk 6,12
„V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu.“

„Vyšiel na vrch modliť sa“

Pane Ježišu, sme Ti veľmi vďační za Tvoj príklad. Tvoj život je pre nás veľkým vzorom. Modlíme sa, aby si žil v nás. 
Pane, uvedomujeme si, že potrebujeme tráviť čas s Tebou v súkromí. Pomôž nám dnes vytvoriť si tiché chvíle na mod-
litbu. Ukáž nám „horu“, ktorá je nám k dispozícii, miesto, kde môžeme komunikovať s Tebou a učiť sa jasnejšie počuť 
Tvoj hlas. Amen.

„Celú noc“

Pane Bože, väčšina z nás sa nikdy nemodlila celú noc. Niektorí z nás sa snažia modliť dlhšie ako 30 sekúnd. A hoci 
dĺžka modlitby nerozhoduje o tom, či nás vypočuješ, uvedomujeme si, že viac času s Tebou by pre nás znamenalo ove-
ľa viac požehnania. V spoločenstve s Tebou nás posilňuješ, poskytuješ nám vedenie, usmerňuješ nás, usvedčuješ nás  

Vráťme sa k oltáru:
Ukončenie dňa s Bohom 

Šiesty deň – Celonočný modlitebný bojovník
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a žehnáš nám. Bože, prosím Ťa, nauč nás modliť sa. Nech tento svätý čas s Tebou je pre nás ako jednotlivcov i ako zbor 
prioritou. Kiež by sme dospeli k tomu, aby náš čas strávený na modlitbe bol dlhší ako čas, ktorý strávime pri telefóne, 
pred televízorom alebo pri inej zábave. Urob z nás modlitebných bojovníkov. Amen.

„Modlil sa k Bohu“

Náš milujúci Bože, s hanbou musíme priznať, že v mnohých problémoch a výzvach sa neobraciame najprv na Teba, 
ale na iné zdroje, ktoré nie sú od Teba. Často si vôbec neuvedomujeme, že sme si z mnohých vecí alebo zážitkov urobili 
modly. Prosím, odpusť nám. Ukáž nám, kedy sme hľadali veci tohto sveta namiesto toho, aby sme hľadali Teba. Ty si 
všemocný a všemohúci Boh vesmíru. Chceme hľadať len Teba. Modlíme sa len k Tebe. Amen.

Ďalšie návrhy 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 aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.

Vráťme sa k oltáru:
Ukončenie dňa s Bohom 

Šiesty deň – Celonočný modlitebný bojovník
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Siedmy deň – Cirkev, ktorá sa modlí
„Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom.“ 

Ž 95,6

(Ne)pravidelné bohoslužby
Pri celosvetovom prieskume v roku 2018 sa zistilo, že len 34 %  adventistických domácností má pravidelné ranné 

a večerné bohoslužby a len 52 percent členov cirkvi má vôbec nejaké osobné pobožnosti. Môže cirkev s posolstvom 
o konci času zameraným na uctievanie – posolstvo troch anjelov zo Zjavenia 14,6-12 – odovzdať toto vážne posolstvo, 
ak jej členovia neberú vážne osobné a rodinné uctievanie? Inými slovami, môžeme účinne hlásať to, čo mnohí z nás 
denne nerobia?

Ellen Whiteová poznamenáva: „V [Božom] diele potrebujeme najviac praktické výsledky spoločenstva s Bohom.“ 
(Testimonies for the Church, zv. 6, s. 47) Na inom mieste píše: „Tí, ktorí vyznávajú lásku k Bohu, by mali podobne ako 
dávni patriarchovia postaviť oltár Pánovi všade, kde si postavia stan... Otcovia a matky by mali často pozdvihovať svoje 
srdcia k Bohu v pokornej prosbe za seba a svoje deti. Otec ako kňaz domácnosti by mal na Boží oltár prinášať rannú 
a večernú obeť, manželka a deti by sa k nemu mali pripojiť v modlitbe a chvále. V takejto domácnosti bude Ježiš rád 
prebývať.“ (Child Guidance, s. 518-519)

Naša najnaliehavejšia potreba
Azda najnaliehavejšou potrebou našej doby je obnoviť medzi adventistami siedmeho dňa osobnú a rodinnú bo-

hoslužbu. Nie je to však vôbec jednoduché. Čelíme rôznym technológiám, ktoré nás čoraz viac oberajú o čas a menia 
naše myslenie. Závislosť od médií, najmä od sociálnych sietí, nás robí úzkostlivými, podráždenými, osamelými, vy-
stresovanými, depresívnymi, nevyspatými a nešťastnými zo svojho postavenia v živote.

Paradoxne, osobné a rodinné uctievanie má opačný účinok. Uctievanie upokojuje našu myseľ, znižuje pocit osa-
melosti a stresu, prináša vnútorný pokoj, napĺňa naše emocionálne potreby a učí nás spokojnosti. Mohol by byť oltár 
liekom na naše ustráchané mysle a nepokojné srdcia?

Dnes – viac ako kedykoľvek predtým – nás Boh volá späť k sebe, k pravidelným chvíľam osvieženia v jeho prítom-
nosti. Z tohto dôvodu Cirkev adventistov siedmeho dňa spustila iniciatívu „Back the Altar“. Je to snaha obnoviť zbo-
rené osobné a rodinné oltáre v Božej cirkvi. Dúfame, že do roku 2027 bude aspoň 70 % členov našej cirkvi praktizovať 
ranné a večerné osobné a rodinné pobožnosti. O tejto iniciatíve sa dozviete viac v nasledujúcich dňoch. Ale už teraz 
môžeme všetci začať verne a dôsledne uctievať Boha. Ak sa vrátime k Bohu a začneme ho uctievať, budeme premenení 
na jeho obraz a posilnení k dokončeniu jeho diela!

Prosme dnes Boha o zvláštne vyliatie jeho Ducha Svätého. Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme vzácne 
požehnanie spoločenstva s Bohom.

Porozprávajme sa s naším Bohom.

Čas na modlitbu (30-45 minút)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Ž 95,6
„Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom.“

„Poďme, skloňme sa, v úcte sa pokloňme“ 

Bože, často si neuvedomujeme, aký si neuveriteľne veľký, úžasný a presahujúci naše ľudské chápanie. Rozľahlosť 
vesmíru Ťa nemôže obsiahnuť, a predsa Ťa často neuctievame s náležitou úctou. Daj nám zahliadnuť Tvoju slávu a po-
môž nám uvedomiť si, že si od nás zaslúžiš česť, slávu a úctu. Pripomeň nám, aby sme k Tebe prichádzali so všetkou 
úctou a bázňou a uznávali Ťa ako nášho mocného Boha. Amen. 

Vráťme sa k oltáru:
Naša najnaliehavejšia potreba 

Siedmy deň – Cirkev, ktorá sa modlí
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„Pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom“

Bože, náš Stvoriteľ, Ty si najväčší Umelec. Všetky veci, ktoré si stvoril, sú dokonalé a krásne. Tvoja láska je napísaná 
na každom otvárajúcom sa púčiku a na každom liste. Ty si náš pravý Otec, ktorý nás stvoril na svoj obraz. Nedokáže-
me si naplno uvedomiť, akú česť si nám preukázal, keď nás nazývaš svojimi deťmi. Chválime Ťa a uctievame Ťa, náš 
Stvoriteľ! Amen.

Ďalšie návrhy 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 aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.

Vráťme sa k oltáru:
Naša najnaliehavejšia potreba 

Siedmy deň – Cirkev, ktorá sa modlí
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Ôsmy deň – Uctievanie a trojanjelské posolstvo 

„Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i 
zem, more i pramene vôd.“ 

Zj 14,7

Posolstvo prvého a druhého anjela
Ako adventisti siedmeho dňa sme povolaní hlásať posolstvo doby konca. Máme ho považovať za také dôležité, že 

nedovolíme, aby našu pozornosť upútalo čokoľvek iné. (Ellen G. Whiteová, Testimonies for the Church, zv. 8, s. 302) 
Zvestujeme posolstvo prvého anjela, ktorý letel „stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom 
zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.“ (Zj 14,6) Vyzývame všetkých: „Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo 
prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.“ (verš 7) Tieto verše nám pri-
pomínajú, že človeka stvoril Boh; nevznikol evolúciou. Máme „večné evanjelium“ – aktuálne a nadčasové, podstatné 
a večné, potrebné a nikdy nekončiace!

Hlásame aj posolstvo druhého anjela zo Zjavenia 14,8: „Padol, padol veľký Babylon!“ Toto posvätné posolstvo vyzý-
va všetkých pravých Božích nasledovníkov, aby odmietli akékoľvek ľuďmi vytvorené formy uctievania a náuky, ktoré 
nie sú založené na Božom slove. Vyzýva nás, aby sme zanechali vierouky, ktoré nie sú založené na Písme ani podpo-
rené Duchom proroctva. „Vyjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán,“ 
prikázal anjel v Zj 18,4. Toto posvätné posolstvo je výzvou, aby sme uctievali Boha odlišným spôsobom!

Posolstvo tretieho anjela
Možno budeme prekvapení, čo o posolstve tretieho anjela hovorí Ellen Whiteová. Vo svojom liste č. 209 napísala: 

„Moc hlásania posolstiev prvého a druhého anjela sa má sústrediť v treťom posolstve.“ (1899) Ako to máme chápať? 
Pretože posolstvo tretieho anjela zachytáva večné evanjelium prvého posolstva a jeho výzvu k uctievaniu! Obsahuje 
však aj výzvu druhého anjela, aby sme sa oddelili od falošného uctievania. Tretie posolstvo sa od prvých dvoch líši 
tým, že obsahuje desivé varovanie: „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.“ (Zj 14,9.10) Toto posolstvo 
odhaľuje pozemské znamenie tých, ktorí uctievajú šelmu, a nebeskú pečať tých, ktorí uctievajú Boha!

„V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježiša.“ (Zj 14,12) Ellen Whiteová k to-
muto posolstvu ďalej poznamenáva: „Je to prítomná pravda. Toto posolstvo sa má šíriť s veľkou mocou. Nemá byť za-
hmlievané ľudskými teóriami a múdrosťou.“ (Letter 20, 1900) Keď sa dnes budeme modliť, prosme Boha, aby zmocnil 
naše uctievanie, aby sme mohli mocne hlásať jeho posolstvo doby konca hynúcemu svetu.

Porozprávajme sa s naším Bohom.

Čas na modlitbu (30-45 minút)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Zj 14,7
„Volal mohutným hlasom: „Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý 

stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.“

„Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu“

Náš mocný Stvoriteľ, Boh, Kráľ vesmíru, chceme sa pokoriť v Tvojej prítomnosti. Ty si náš Boh, jediný Boh. Si 
hoden našej chvály, našej oddanosti a života zasväteného Tvojej vôli. Si úžasný, krásny, mocný a neuveriteľný. Prosíme 
Ťa, aby si splnil svoj sľub a naplnil nás svojím Svätým Duchom, aby náš život odzrkadľoval Tvoj dokonalý charakter 
lásky. Modlíme sa, aby si sa prostredníctvom nás zjavil a oslávil. Amen.

Vráťme sa k oltáru:
Zbožný život a posolstvo doby konca 

Ôsmy deň – Uctievanie a trojanjelské posolstvo 
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„Lebo prišla hodina jeho súdu“

Pane Ježišu, prorocké slovo z knihy Daniel a Zjavenie jasne hovorí, že žijeme v hodine súdu. Ďakujeme Ti, že mô-
žeme dôverovať Tvojej spravodlivosti, ktorú si privlastňujeme vierou a ktorá nám dáva istotu spasenia v hodine súdu. 
Svojou milosťou nám pomôž žiť životom užitočnej služby zameranej na naše misijné poslanie. Chceme Ti vzdávať česť 
všetkým, čo robíme. Amen.

„Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem“

Pane Ježišu, keď sa pozeráme na tento svet a vesmír, žasneme nad krásou diela Tvojich rúk. Napriek vplyvu hriechu 
môžeme stále vidieť, že si Majster Umelec, ktorý vložil do svojho diela nesmierne veľa krásy a zručnosti. Bez Teba by 
sme neexistovali. Ďakujeme Ti, že nám dávaš život a že si nás stvoril nielen preto, aby sme existovali sami pre seba, ale 
aby sme žili vo večnom spoločenstve s Tebou, naším Stvoriteľom. Amen.

Ďalšie návrhy 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 aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.

Vráťme sa k oltáru:
Zbožný život a posolstvo doby konca 

Ôsmy deň – Uctievanie a trojanjelské posolstvo 
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Deviaty deň – Nestratiť rozum

„Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.“ 
Prísl 4,23 

Podstata veci
Neobrátené ľudské srdce je vec, ktorú treba riešiť. Ak každý deň sledujete správy, vidíte, že ľudia sa správajú spôso-

bom, ktorý nás núti pochybovať o ich ľudskosti. Na celom svete sa každú chvíľu dejú nádherné skutky lásky a dobroty, 
ale niet pochýb, že všade, kam sa pozrieme, vidíme aj pôsobenia zla. Sledujeme nekonečné vojny, politickú korupciu  
a nezmyselné násilie v masovom meradle. Musíme si uvedomiť, že za tým všetkým sú zvrátené ľudské srdcia.

V Biblii nečítame veľa dobrého o ľudských srdciach, ktoré nie sú odovzdané Ježišovi Kristovi. Boh hovorí: „Nadov-
šetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?“ (Jer 17,9) Srdce, o ktorom je tu reč, nie je ani tak „bijúci 
orgán“ v našej hrudi, ale skôr náš „mozog“, naše „vnútro“ ako sídlo nášho myslenia, centrum nášho intelektuálneho 
a morálneho bytia, prameň, z ktorého vyvierajú naše túžby. Ježiš to vyjadril ešte jasnejšie, keď povedal: „Dobrý človek 
vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené 
jeho srdce.“ (Lk 6,45)

Rola našej mysle pri uctievaní 
Ellen Whiteová napísala o dôležitosti ľudskej mysle toto: „Myseľ ovláda celého človeka. Všetky naše činy – dobré 

aj zlé – pramenia z našej mysle. Mysľou uctievame Boha a spájame sa s nebeskými bytosťami.“ (Mind, Character and 
Personality, zv. 1, s. 72) To, čo sa Boh snaží zapojiť do boja proti zlu a nášmu ja, je práve myseľ. O tom, aký vplyv má 
Biblia na výchovu a posilňovanie našej mysle, Ellen Whiteová napísala: „Nič nedokáže posilniť naše schopnosti tak, 
ako štúdium a snaha pochopiť úžasné pravdy zjavenia. Myseľ sa postupne prispôsobuje tomu, čím sa zaoberá.“ (Tes-
timonies for the Church, zv. 5, s. 24)

Stráž a chráň svoje srdce
Človek si musí svoju myseľ udržovať, zveľaďovať a strážiť. Nabáda nás k tomu aj Šalamún v texte Prísl 4,23. Ako 

kráľ Dávid, aj my musíme prosiť Boha, aby nám stvoril čisté srdce a myseľ. (Ž 51,10) Tento dar si musíme starostlivo 
strážiť. Pravidelný osobný čas strávený chválami, modlitbou, štúdiom Biblie a svedectvom robí pre ochranu našej 
mysle v Ježišovi Kristovi viac, než čokoľvek iné, čo každý deň robíme. „...Spravodlivý ľud… má nezlomnú myseľ. Daruj 
mu pokoj, pokoj, veď v teba dúfa.“ (Iz 26,3) Chráňte si myseľ, aj keď to všetci zanedbávajú.

Porozprávajme sa s naším Bohom.

Čas na modlitbu (30-45 minút)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Prísl 4,23
„Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život..“ 

„Pri plnej ostražitosti si stráž srdce“

Pane Ježišu, hoci nás tento svet neustále bombarduje a rozptyľuje rôznymi informáciami, chceme sa sústrediť na 
Teba. Uvedomujeme si našu úplnú závislosť od Teba a prosíme Ťa, aby si nám pomohol chrániť naše srdcia. Pomôž 
nám každý deň správne sa rozhodovať a chrániť sa tak pred útokmi toho zlého. Amen. 

Vráťme sa k oltáru: 
Uctievanie udržuje myseľ 

Deviaty deň – Nestratiť rozum
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„Pri plnej ostražitosti“

Drahý Spasiteľ, ďakujeme Ti za to, čo si pre nás urobil. Ďakujeme Ti za vzor pravej lásky a vernosti. Ty vieš, že 
niekedy nie sme oddaní Tebe a Tvojej veci. Vieme rýchlo poučovať druhých bez toho, aby sme si to sami vzali k srdcu. 
Odpusť nám naše pokrytectvo a veď nás v živote k vernosti. Amen. 

„Lebo z neho vychádza život“

Bože, často zabúdame, aké vzácne, citlivé a dôležité je naše srdce. Vystavujeme sa rôznym vplyvom, ktoré mu 
nemusia prospievať. Možno si ani neuvedomujeme, ako to všetko formuje to, kým sme a čomu veríme. Nauč nás byť 
ostražití a vpúšťať do svojho života len sväté vplyvy. Pane, nech si to Ty, kto vchádza do nášho srdca a žije v nás svoj 
život. Amen.

Ďalšie návrhy 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 aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.

Vráťme sa k oltáru: 
Uctievanie udržuje myseľ 

Deviaty deň – Nestratiť rozum



33

10DNÍ
MODLITIEB

Desiaty deň – Pôjdem!
Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: „Koho mám poslať, kto ta pôjde?“ Povedal som: „Hľa, tu 

som, pošli mňa!“ 
Iz 6,8

Ctitelia sú ochotní ísť
Kto je ochotný ísť? Túto otázku položil Boh Izaiášovi, keď zachytil videnie Boha, ktoré mu zmenilo život. Tento 

moment bol plný úžasných, zvláštnych efektov. Boh sedel „na vysokom a vznešenom tróne“ (Iz 6,1). Okraje jeho rúcha 
napĺňali chrám. Anjeli, ktorí mali po šesť krídel, ho chválili zborovým spevom: „Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástu-
pov, celá zem je plná jeho slávy.“ (verš 2) Keď Boh začal hovoriť, dvere chrámu sa začali triasť a dom sa naplnil dymom. 
Celá scéna tak uchvátila a dojala Izaiáša, že zvolal: „Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam 
medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov“ (verš 5). Môžeme mu to vyčítať? Kto môže 
zahliadnuť Boha a nebyť odhalený?

Izaiáš žasol nad Božou svätosťou a majestátnosťou. Ale Boh sa nezjavuje len preto, aby v nás vyvolal úžas. Po zjave-
ní zvyčajne nasleduje výzva. Tak to bolo aj vtedy, keď Ján dostal počas vyhnanstva na ostrove Patmos videnie. Ján mal 
o svojom videní konca sveta a Kristovho návratu hovoriť ďalším. Podobne, keď sa Boh zjavil Izaiášovi, hľadal posla, 
ktorý by bol ochotný šíriť posolstvo lásky a varovania. Izaiáš poznal len jedinú odpoveď: „Tu som! Pošli mňa.“ (verš 8)

Jeden na jedného
Boh urobil pre Izaiáša niečo, čo ho viedlo k tomu, aby na výzvu reagoval kladne – sňal jeho neprávosť a očistil ho 

od hriechu. Izaiášova odpoveď na Božiu milosť bola: „Pošli mňa.“ (Iz 6,8) Rozhodnutie prijať Božie poslanie urobil 
počas osobnej skúsenosti s Bohom. Moc, ktorú bude verejne používať pre Boha, získal v súkromí s Bohom. Pomaza-
ný pisateľ, verný prorok, odvážny hlásateľ – všetky Izaiášove vonkajšie prejavy odzrkadľovali to, kým bol vo svojom 
vnútri. Bol s Bohom pri oltári!

Náš program Desať dní modlitieb sa končí. Modlíme sa, aby ste sa rozhodli opäť postaviť svoj osobný oltár kaž-
dodenného uctievania. Dúfame, že aj ako rodina ste sa rozhodli stretávať sa s Bohom každé ráno a večer. Ešte viac 
sa modlíme za to, aby ste prijali Božiu výzvu ísť. Tým sa vás dotkne. „Boh sa dotkne perí tých, ktorí sa mu úplne 
odovzdajú, a povie im: Vyjdite na pole žať. Budem s vami spolupracovať.“ (Ellen G. Whiteová, Gospel Workers, s. 23)

Poďme sa spolu modliť.

Čas na modlitbu (30-45 minút)

Modlitba prostredníctvom Božieho slova – Izaiáš 6,8
„Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: „Koho mám poslať, kto ta pôjde?“ Povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“

„Koho mám poslať...? „

Bože, už len to, že sa musíš pýtať, je pre nás veľká výčitka. Neposlúchli sme výzvu slúžiť Ti a hovoriť o Tebe. Nie-
kedy sa cítime zavalení zdanlivo nemožnou úlohou evanjelizovať svet. Inokedy sme jednoducho príliš zaneprázdnení 
vlastným životom, svojimi plánmi a túžbami. Je nám to ľúto, Pane. Prosíme Ťa, odpusť nám a použi nás na svojej 
vinici. Amen. 

„Tu som“

Úžasný Ježišu, volal si a ja odpovedám: Tu som. Nemám toho veľa, čo Ti môžem priniesť. Ale stačí mi vedomie, že 
si po mojom boku. Tých, ktorých posielaš, zmocňuješ konať Tvoje skutky. Tak som tu, Pane. Osláv sa prostredníctvom 
môjho života. Amen. 

Vráťme sa k oltáru: 
Zmocnený dokončiť dielo

Desiaty deň – Pôjdem!
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„Pošli ma!“

Pane Bože, uvedomujeme si, že zmyslom nášho života je zjavovať svetu Tvoj charakter lásky. Prosím, vyšli nás 
do svojho misijného poľa. Ukáž nám, kde pôsobíš, aby sme sa mohli pripojiť k vánku Tvojho Ducha. Riaď naše nápady 
a projekty, naše priateľstvá a misijné snahy. Pane Ježišu, chceme svietiť pre Teba. Pošli nás! Pošli mňa. Pôjdem! Amen.

Ďalšie návrhy 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 aktuálne potreby členov zboru, rodiny a susedov.
Načúvanie a odpoveď: Urobte si čas, aby ste počúvali Boží hlas a odpovedali chválou alebo spevom.

Vráťme sa k oltáru: 
Zmocnený dokončiť dielo

Desiaty deň – Pôjdem!


