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Vítejte v programu Deset dnů modliteb 2021! Věříme, že modlitba je místem, kde se rodí oživení. Bůh v minulých
letech vykonal mnoho zázraků, když jsme ho hledali na modlitbách a v půstu. Duch svatý způsobil oživení, obrácení,
obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravil mnohé vztahy.
Zde je několik zkušeností z předchozích let:
„Během Deseti dnů modliteb jsem přednesla Bohu dvě žádosti: Aby moje dcera byla vykoupena z otroctví závislosti
a aby se můj manžel vrátil k Pánu [do příštího roku]. Chválila jsem Boha za to, že moje dcera mohla říci, že je již osm
měsíců zbavena závislosti na metamfetaminu, že už není bezdomovkyní a pracuje na plný úvazek. Můj manžel byl znovu
pokřtěn a letos se mnou absolvoval Deset dní modliteb. Všechna chvála patří Bohu, našemu Otci, skrze Ježíše Krista.“
(N. H.)
„Jako sbor jsme se začali modlit za déšť, protože naše země čelila suchu. Bylo to hektické a všichni panikařili, ale chci
poděkovat Bohu, že po třech dnech na naše modlitby odpověděl. Nyní prší každý den.“ (L. M.)
„Prostřednictvím modlitby byli uzdraveni nemocní, znovu byly navázány vztahy mezi odcizenými členy rodin, rovněž
při smrti blízkých se nacházela naděje a mnozí lidé odevzdali svůj život Bohu. Sloužíme živému Bohu! Nemůžeme se
dočkat, až uvidíme, co si pro nás připraví letos.“ (Dereck)
Vyzývá vás Boží hlas k oživení? Bible je plná zaslíbení právě pro vás:
„Jestliže můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých
cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ (2. Paralipomenon 7,14)
„Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“ (Jeremjáš 29,13)
„Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“ (Joel 3,5)
„… přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ (Jakub 4,7)
„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se
mnou.“ (Zjevení 3,20)
Ať se v tuto chvíli nacházíte kdekoli, Bůh je vám blíže, než si myslíte. Chce vylít své požehnání na vaši rodinu, váš
sbor, vaši komunitu a váš svět. Připojte se nyní k nám v modlitbách za duchovní obrození prostřednictvím Ducha
svatého.

Naše modlitební téma: Hledání oživení
Letos vás zveme, abyste během Deseti dnů modliteb usilovali o probuzení skrze moc Ducha svatého. Když se modlíte, přivlastňujete si Boží slib daný Zerubábelovi: „ ,Ne mocí ani silou, nýbrž mým Duchem,‘ praví Hospodin zástupů“
(Zachariáš 4,6). Jinými slovy: „Svých plánů nedocílíte mocí armády ani lidskou silou; spíše toho dosáhne můj Duch!
Já, Pán Bůh všemohoucí, to slibuji“ (přeložil Helmut Haubeil z německé verze Hoffnung für Alle).
Bůh chce dnes v našich životech a sborech uskutečnit neuvěřitelné věci. Jeho plány jdou daleko za hranice našich vlastních schopností a pouze v neustálém modlitebním spojením s Ním můžeme uskutečnit úkol, který pro
nás připravil. Nabízí nám: „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš“
(Jeremjáš 33,3).
Připojte se k nám v modlitbě za probuzení a slíbené vylití Ducha svatého. Nejprve hledejte Boží království, a pak
sledujte, jak se otevírají nebeské průduchy!

Doporučení k modlitebním chvílím
l

l
l

Dbejte na to, aby modlitby byly krátké – jedna nebo dvě věty k jednomu tématu. Pak dejte možnost ostatním.
Můžete se modlit, kolikrát budete chtít, podobně jako v běžném rozhovoru.
Nebojte se ticha, neboť všem poskytuje možnost naslouchat Duchu svatému.
Zpívání společných písní pod vedením Ducha je rovněž obrovským požehnáním. Nepotřebujete k tomu klavír,
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zpěv bez hudebního doprovodu je také skvělý.
Spíše než vyčerpat cenný čas pro modlitby tím, že se budeme bavit o tom, zač se modlit, je lepší se rovnou modlit. Pak se i ostatní mohou připojit k vašim prosbám a dovolávat se zaslíbení, která potřebujete.

Dovolávání se zaslíbení
Bůh nám dal ve svém Slově mnoho slibů. Naší výsadou je dovolávat se jich ve svých modlitbách. Všechna Boží
přikázání a rady jsou zároveň zaslíbeními. Nikdy by od nás nežádal něco, co bychom nemohli v jeho síle vykonat.
Když se modlíme, je snadné se soustředit na své potřeby, obtíže a problémy a přitom lkát a naříkat nad svou situací. To však není účelem modlitby. Modlitba má posílit naši víru. To je důvod, proč jsme vyzýváni, abychom se
během svých modliteb dovolávali Božích zaslíbení. Pomohou nám, abychom přestali mít na zřeteli sebe a své slabosti,
a naopak svůj pohled zaměřili na Ježíše. Když na něj hledíme, měníme se k jeho obrazu.
„Každé zaslíbení v Božím slově je pro nás. Ve svých modlitbách předkládejte Boží přísliby a s vírou se jich dovolávejte. Jeho Slovo je zárukou toho, že když ve víře žádáte, obdržíte všechna duchovní požehnání. Pokračujte v prosbách a dostanete tolik, že to bude hojně přesahovat to, oč jste žádali nebo nač jste mysleli.“ (In Heavenly Places, s. 71)
Jak se můžete dovolávat zaslíbení? Když se například budete modlit o pokoj, můžete se dovolávat textu u Jana 14,27
a říci: „Pane, ty jsi ve svém slovu řekl: ‚Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!‘ Dej mi, Pane, pokoj, který jsi mi slíbil zanechat.“ Děkujte Pánu, že vám svůj
pokoj dává, i když to právě v tuto chvíli necítíte.

Půst
Chtěli bychom vás povzbudit, abyste si během těchto deseti dnů udělali půst jako Daniel. Začít rok půstem
a modlitbou je úžasný způsob, jak své životy v následujícím roce zasvětit Bohu. Ellen Whiteová nám říká: „Nyní a až
do konce času by měl Boží lid být více opravdový a bdělý, nespoléhat se na svou vlastní moudrost, ale na moudrost
svého Vůdce. Měli by si určit dny pro půst a modlitby. Úplné odložení jídla není nutné, ale měli by jíst střídmě ta nejjednodušší jídla.“ (Counsels on Diet and Foods, s. 188–189)
O Danielovi víme, že jedl ovoce a zeleninu po deset dní. Také vás chceme stejným způsobem povzbudit, abyste si
v těchto dnech vybrali jednoduchou stravu. Pokud chceme mít jasnější mysl pro naslouchání Božímu hlasu a toužíme
se k němu přiblížit, měli bychom se ujistit, že nám v tom naše strava nebrání.
Ale půst není pouze o zřeknutí se jídla. Chceme vám doporučit, abyste drželi půst také v oblasti hraní počítačových her, sledování televize, filmů, a dokonce i Facebooku či YouTube. Věci jako je Facebook či YouTube nemusejí
být samy o sobě špatné, ale ubírají nám hodně času. Dejte stranou vše, co půjde, abyste měli dost času, který strávíte
s Pánem.
Půst není rychlý způsob, jak získat od Boha zázrak. Půst je o pokořování sebe sama, aby Bůh mohl pracovat v nás
a skrze nás. Přibližme se k němu na modlitbě a v půstu a On se k nám také přiblíží.

Svatý Duch
Určitě poproste Ducha svatého, aby vám ukázal, jak nebo za co se máte modlit ve svém osobním životě nebo
v konkrétní situaci. Bible nám říká, že nevíme, zač se máme modlit, a že Duch svatý je tím, kdo se za nás přimlouvá.
„Neměli bychom se modlit pouze v Kristově jménu, ale také pod vlivem Ducha svatého. To vysvětluje to, co je
myšleno, když se říká, že Duch ‚se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním‘ (Římanům 8,26). Na takovou modlitbu
Bůh rád odpovídá. Když s vážností a naléhavostí vyřkneme modlitby ve jménu Pána Ježíše, pak nám Bůh dává záruku,
že ‚může učinit víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit‘ (Efezským 3,20).“ (Christ’s Object Lessons, s. 147)

Víra
Duch prorocký říká, že „modlitba a víra jsou schopny vykonat to, čeho není schopna jakákoliv moc na Zemi“
(Ministry of Healing, s. 509).
Je nám také řečeno, že „můžeme žádat o jakýkoliv dar, který Bůh slíbil; neboť máme věřit, že ho dostaneme, a chválit Boha, že jsme ho dostali“ (Education, s. 258). Udělejme si tedy zvyk z toho, že budeme Bohu již dopředu děkovat za
to, co pro nás teprve udělá a jak v budoucnu odpoví na naše modlitby.
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Přímluvné modlitby za druhé
Vybízíme vás, abyste se během těchto Deseti dnů modliteb důsledně přimlouvali za lidi, které Bůh přivedl do
vašeho života. Vyberte si pět až sedm lidí – mohou to být příbuzní, přátelé, spolupracovníci, sousedé nebo třeba jen
známí. Udělejte si čas a zeptejte se Boha, za koho byste se měli modlit. Poproste jej, aby vám na těchto lidech skutečně
záleželo.
Napište si jejich jména na kus papíru a uložte jej na důležitém místě, například ve své Bibli. Budete ohromeni tím,
jak Bůh bude odpovídat na vaše modlitby!

Výzvy přesahující Deset dnů modliteb
Ježíš nás povolává nejen k modlitbám, ale také k praktické službě potřebám lidí kolem nás: „Neboť jsem hladověl,
a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě,
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou“ (Matouš 25,35.36).
V knize „The Ministry of Healing“ čteme: „Musíme žít dvojí život – život myšlení a jednání, život tiché modlitby a opravdové práce“ (s. 512). Obdrželi jsme obrovské množství lásky od našeho Spasitele, je proto naší výsadou sdílet tuto lásku
s přáteli, sousedy, ale i cizími lidmi v nouzi.
Zeptejte se Boha, jak můžete vy a váš sbor i po skončení Deseti dnů modliteb sloužit ostatním. Když budete tuto
práci organizovat, vyhněte se tomu, aby vás tato angažovanost odváděla od modlitby. „Osobní úsilí věnované druhým
by měla předcházet intenzivní soukromá modlitba, protože umění záchrany duší vyžaduje velikou moudrost. Dříve
než mluvíte s lidmi, hovořte s Kristem. U trůnu nebeské milosti získáte přípravu pro službu lidem“ (Prayer, s. 313).
V materiálech, kterou jsou k dispozici on-line, můžete najít další návrhy. Ježíš vás vyzývá, abyste se stali jeho prodlouženou rukou a sloužili světu v nouzi.
Hlavním autorem příspěvků pro každodenní modlitební průvodce je Helmut Haubeil.
Materiály byly připraveny Správní asociací při Generální konferenci Církve adventistů sedmého dne.
Pokud není uvedeno jinak, jsou citované biblické texty z Českého ekumenického překladu (ČEP), Česká biblická společnost, 1985, BIBLE IN CZECH ECUMENICAL TRANSLATION 033, ISBN 80-85810-07-7.
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Další zdroje pro oživení
Hlavním autorem příspěvků do modlitebních průvodců pro rok 2021 je Helmut Haubeil. Po letech práce v podnikatelské sféře zareagoval ve věku 37 let na Boží výzvu ke službě. Působil jako ředitel adventistického pečovatelského
domu v Německu, vydával misijní zpravodaj a řídil misijní práce ve střední Asii a Indii. V posledních letech inspiroval
věřící po celém světě svými semináři a knihami, včetně často překládaného materiálu „Kroky k osobnímu oživení“.
Helmut Haubeil vybízí čtenáře, aby si zdarma stáhli knihu Kroky k osobnímu oživení na webu:
https://steps-to-personal-revival.info (k dispozici je ve více než 40 jazycích a jako audiokniha).
Mezi další knihy patří „Abide in Jesus“ a „Spirit-filled Coworkers of Jesus“ (již brzy).
Účastníci programu Deset dnů modliteb si možná budou chtít kromě každodenních modlitebních průvodců přečíst i následující kapitoly:

1. den
Kroky k osobnímu oživení, kapitola 1, „Ježíš, nejcennější dar“.

2. den
Spirit-filled Coworkers of Jesus (Duchem naplnění Ježíšovi spolupracovníci), kapitola 1, „Bůh tě miluje“.

3. den
Abide in Jesus (Zůstat v Ježíši), kapitola 2, „Odevzdat se Ježíši“.

4. den
Kroky k osobnímu oživení, kapitola 2, „Co je jádrem našich problémů?“

5. den
Kroky k osobnímu oživení, kapitola 2, „Co je jádrem našich problémů?“

6. den
Kroky k osobnímu oživení, kapitola 3, „Naše problémy lze vyřešit – jak?“

7. den
Kroky k osobnímu oživení, kapitola 5, „Klíč k praxi“.

8. den
Abide in Jesus (Zůstat v Ježíši), kapitola 4, „Poslušnost skrze Ježíše“.

9. den
Spirit-filled Coworkers of Jesus (Duchem naplnění Ježíšovi spolupracovníci), kapitola 3, „Kdo pracuje: Bůh skrze
mne, nebo já pro Boha?“

10. den
Spirit-filled Coworkers of Jesus (Duchem naplnění Ježíšovi spolupracovníci), kapitola 10, „Duchovně-misijní restart
ve třech krocích“.
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Noc modliteb
Zvažte pořádání celonoční modlitební služby v rámci Deseti dnů modliteb. Můžete například začít v 18.00 h
a skončit ráno v 6.00 h. Vyberte si plán, který je vhodný pro vaši skupinu.

Proč noc modliteb?
Zůstat vzhůru celou noc nebo část noci a modlit se není samo o sobě nic svatého. Nicméně je to často jediná doba,
kdy lidé nejsou zaneprázdněni a kdy nespěchají. Věříme, že účelem není zůstat vzhůru celou noc, ale modlit se tak
dlouho, dokud je to potřebné, dokud se nepomodlíte za vše, o čem si myslíte, že si Bůh přeje, abyste se za to modlili.
Navrhujeme, aby toto noční setkání vedlo několik lidí. Určitě si udělejte i přestávky. Jako vedoucí můžete vnímat
atmosféru a rozpoznat, kdy bude potřebná přestávka a kdy bude vhodné přejít k další části modliteb. Do modlitební
chvíle můžete zakomponovat také čtení biblických pasáží. Možná že se rozhodnete použít všechny níže uvedené body,
nebo si vyberete jen některé z nich – v závislosti na tom, co je pro vaši skupinu nejlepší. Nebojte se změnit pořadí
navrhovaných postupů.

Možný rozvrh pro Noc modliteb
Začněte chválou – chválou Boha ve vašich modlitbách a také prostřednictvím písní.
Nějaký čas věnujte na vyznání hříchů a ujistěte se, že nic nebrání tomu, aby vás Bůh vyslyšel. Poskytněte lidem čas na
soukromé vyznání a čas na veřejné vyznání. Doporučte lidem, aby vyznávali soukromé hříchy soukromě a aby veřejně
vyznávali pouze veřejné hříchy. V Danielovi 9,1–19 čteme o Danielovi, který se přimlouval a veřejně vyznával hříchy
Božího lidu.
Modlete se za potřeby lidí, kteří jsou na modlitebním setkání. Je tolik zraněných lidí, kteří potřebují modlitbu nebo
znají někoho jiného, kdo zoufale potřebuje přímluvy. Udělejte kruh, postavte doprostřed židli a vyzvěte ty, kteří mají
zvláštní modlitební požadavek, aby jeden po druhém přišli a podělili se o své žádosti. Poté se shromážděte kolem dané
osoby a nechejte dva nebo tři lidi, aby se modlili za konkrétní potřeby dané osoby a dovolávali se Božích zaslíbení.
Rozdělte skupinu na dvě části. Nechte se ženy modlit v jedné místnosti (s vedoucí z řad žen) a muže v jiné místnosti
(s vedoucím z řad mužů). Mnoho osobních potřeb nemůže a nemělo by být sdíleno se všemi. Je jednodušší sdílet se
s lidmi stejného pohlaví.
Poté, co se vrátíte zpět, modlete se za potřeby ve své komunitě a sboru. Věnujte také čas modlitbám za potřeby
celosvětové církve (jsou uvedeny v samostatné části modlitebních průvodců k programu Deset dnů modliteb). Nedomnívejte se, že musíte projít celý seznam. Možná že se budete chtít rozdělit do malých skupin a každou skupinu se
nechat modlit za část seznamu.
Modlete se za pět až sedm lidí, za něž jste se během těchto deseti dnů modlili.
Vyberte si biblickou pasáž a modlete se prostřednictvím těchto veršů.
Modlitební čas ukončete dalšími chválami a díkůvzdáním.
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Výzvy přesahující Deset dnů modliteb
Ježíš nás povolává nejen k modlitbám, ale také ke službě duchovním a fyzickým potřebám lidí kolem nás. „Neboť
jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mě, byl jsem nahý,
a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou“ (Matouš 25,35.36).
V knize „The Ministry of Healing“ čteme: „Musíme žít dvojí život – život myšlení a jednání, život tiché modlitby
a opravdové práce“ (s. 512). Obdrželi jsme tolik lásky od našeho Spasitele a naší výsadou je sdílet tuto lásku s přáteli,
sousedy i cizími lidmi v nouzi.
Doporučujeme vám a vašemu sboru, abyste se v modlitbě zeptali Boha, jak můžete po Deseti dnech modliteb sloužit ostatním. Když budete tuto práci organizovat, vyhněte se tomu, aby vás tato angažovanost odváděla od modlitby.
„Osobní úsilí věnované druhým by měla předcházet intenzivní soukromá modlitba, protože umění záchrany duší
vyžaduje velikou moudrost. Dříve než mluvíte s lidmi, hovořte s Kristem. U trůnu nebeské milosti získáte přípravu
pro službu lidem.“ (Prayer, s. 313)
Zde je několik způsobů, jak pomoci ostatním. Vyberte si, co vyhovuje potřebám vaší komunity, a neváhejte přidat
své vlastní nápady.
• Připravte jídlo pro někoho, kdo byl nemocný.
• Pozvěte souseda nebo spolupracovníka na společné setkání.
• Dejte jídlo bezdomovci.
• Darujte oblečení, které byste chtěli, aby bylo darováno vám.
• „Adoptujte“ staršího člověka. Pravidelně jej navštěvujte a pomozte mu při práci, nakupování, vaření nebo na
zahradě.
• Upečte chléb a rozdělte se o něj se sousedem.
• Pomozte s projekty v sousedství.
• Nabídněte se, že zůstanete s nemocnou nebo zdravotně postiženou osobou, aby si její ošetřovatelé mohli vyřídit
své pochůzky.
• Podílejte se na projektech sousedů.
• Představte se novému sousedovi tím, že mu donesete jídlo. Dejte mu zakusit, že je v sousedství vítán.
• Nakupte potraviny a doručte je potřebné rodině.
• Darujte své staré brýle.
• Nabídněte studium Bible.
• Navštivte lidi v domovech s pečovatelskou službou.
• Dejte studentovi nějaké stravenky.
• Sbalte oblečení pro potřebné. Mohli byste ve svém sboru otevřít šatní skříň s darovaným oblečením pro ty,
kteří to potřebují.
• Darujte svůj starý notebook nebo jinou elektroniku.
• Darujte ojetý vůz.
• Organizujte výstavy zdraví.
• Pošlete pohlednici někomu, kdo je uvězněn.
• Zorganizujte sérii evangelizačních přednášek.
• Zavolejte sousedům a zeptejte se jich, jak se jim daří.
• Dejte někomu knihu, o které si myslíte, že by se mu líbila.
• Nabídněte letáčky GLOW (dostupné na adrese: www. glowonline.org/glow).
• Pozvěte někoho, aby přijal Ježíše.
• Uspořádejte školu vaření.
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Výzvy přesahující Deset dnů modliteb

Rozdejte knihy s biblickými tématy.
Doneste jídlo člověku, který ztratil někoho blízkého.
Navštivte někoho v nemocnici, abyste ho povzbudili nebo mu nějak pomohli.
Čtěte nějaké starší osobě.
Navštivte dětský domov a nabídněte svou pomoc zaměstnancům.
Zorganizujte skupiny, v nichž by se šilo, pletlo či háčkovalo oblečení pro ty, kteří to potřebují.
Čtěte nahlas Bibli někomu, kdo nevidí nebo nemůže číst.
Ubytujte mladé lidi přes noc ve vaší domácnosti.
Staňte se dobrovolníkem v zařízení pro zneužívané osoby.
Darujte knihy dětskému domovu.
Vezměte děti ze svého sboru a společně navštivte domov pro starší lidi. Připravte pro ně program.
Naplánujte a uspořádejte zábavný den pro děti se speciálními potřebami a pro jejich rodiny.
Zajistěte pro vaši komunitu úklidový den.

• Založte ve svém sboru klub zdraví. Pozvěte do něj přátele a sousedy.
• Nabídněte někomu, aby se k vám připojil při sledování DVD s duchovním poselstvím. Když se budete společně
dívat, modlete se, aby Duch svatý promluvil k srdci tohoto člověka.
• Vytvořte svůj vlastní projekt.
Další náměty naleznete na adrese www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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Zaslíbení, kterých se můžete dovolávat ve svých modlitbách
Zaslíbení Ducha svatého
w „Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje,
bylinu na poli dopřeje každému.“ Zachariáš 10,1
w „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm,
kdo ho prosí!“ Lukáš 11,13
w „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko,
co jsem vám řekl… On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.“ Jan 14,26; 16,8
w „Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve
jménu mém, já to učiním.“ Jan 14,12–14
w „Nato mi řekl: ‚Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin
zástupů.‘ “ Zachariáš 4,6

Zaslíbení, že Bůh odpovídá na naše modlitby
w „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ Jan 15,7
w „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“
Židům 4,16
w „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“ Marek 11,24
w „Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.“ Žalm 50,15
w „Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“
Matouš 18,19
w „A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.“ Matouš 21,22
w „A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve
jménu mém, já to učiním.“ Jan 14,13.14
w „V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém,
dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“ Jan 16,23.24
w „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší,
kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.“ 1. Janova 5,14.15

Zaslíbení Boží síly
w „Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“
Genesis 18,14
w „Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“ Exodus 14,14
w „Ježíš na ně pohleděl a řekl: ‚U lidí je to nemožné, ale ne u Boha, vždyť u Boha je možné všecko.‘ “ Marek 10,27
w „Věrný je ten, kdo vás povolal, on to také učiní.“ 1. Tesalonickým 5,24
w „Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.“ Job 42,2
w „Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všechny jej
vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ Římanům 8,31.32
w „Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?“ Numeri 23,19
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w „Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený,
jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se
jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ Izajáš 40,28–31

Zaslíbení o Božím vedení
w „Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou
všude, kam půjdeš?“ Jozue 1,9
w „Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale
učiním, co jsem ti slíbil.“ Genesis 28,15
w „Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil.“ Exodus 23,20
w „Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem
a celou svou duší.“ Deuteronomium 4,29
w „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.“ Jeremjáš 33,3
w „Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně.
I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Izajáš 40,4.5
w „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ Žalm 32,8
w „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.“ Deuteronomium 31,8
w „Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.“ Žalm 25,12
w „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám
napřímí tvé stezky.“ Přísloví 3,5.6
w „Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.
Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.“ Izajáš 58,10.11
w „Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.“ Izajáš 65,24

Zaslíbení o změně srdce
w „Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně
navrátí celým srdcem.“ Jeremiáš 24,7
w „Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým
svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.“ Deuteronomium 30,6
w „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám
srdce z masa.“ Ezechiel 36,26
w „Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“ Filipským 1,6
w „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ 2. Korintským 5,17
w „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval
a vydal sebe samého za mne.“ Galatským 2,20
w „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu
našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.“ 1. Tesalonickým 5,23.24

Zaslíbení o odpuštění
w „Můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest,
tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ 2. Paralipomenon 7,14
w „… neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.“ Ž 86,5
9
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w „A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám
odpustil vaše přestoupení.“ Marek 11,25
w „Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“
Efezským 4,32
w „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ 1. Janova 1,9
w „Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly
rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“ Izajáš 1,18
w „Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.“ Izajáš 43,25
w „Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou znát, od
nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu
připomínat.“ Jeremjáš 31,34
w „V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.“ Efezským 1,7

Zaslíbení o vítězství nad hříchem
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

„Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ 1. Janova 5,4
„Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ Římanům 8,37
„Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“ 1. Korintským 15,57
„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu,
budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ Izajáš 41,10
„Vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.“ Efezským 6,16
„Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna
Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“ Galatským 2,19.20
„Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2,13
„Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“ Galatským 5,16
„Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi.“ Římanům 16,20
„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle
Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ Římanům 12,2
„Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.“ 1. Janova 2,15

Zaslíbení o uzdravení
w „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho
přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já
jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“ Exodus 15,26
w „Tvé závory ať jsou z železa a bronzu, tvá síla ať provází všechny tvé dny.“ Deuteronomium 33,25
w „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti,
ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj
věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.“ Žalm 103,2–5
w „Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“
Přísloví 3,7.8
w „Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje
tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali
jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ Izajáš 53,3–5
w „Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.“ Jeremjáš 17,14
10
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w „Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. Nazývali tě zapuzenou; říkali o tobě: ‚To je ten Sijón, nikdo jej
nevyhledává.‘ “ Jeremjáš 30,17
w „Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.“ Jeremjáš 33,6
w „Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete
poskakovat jako vykrmení býčci.“ Malachiáš 3,20
w „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“ Jakub 5,14.15

Zaslíbení o síle konat Boží vůli
w „A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké
soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.“ 2. Korintským 4,16–18
w „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“ Galatským 6,9
w „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4,13
w „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2,13
w „Ale on mi řekl: ‚Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.‘ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.“ 2. Korintským 12,9

Zaslíbení, že můžeme být Božími svědky
w „Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové.
Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“ Izajáš 44,8
w „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.“ Izajáš 60,1
w „To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.“
2. Korintským 5,18
w „Ale Hospodin mi řekl: ‚Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.‘ “
Jeremjáš 1,7
w „Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku,
Samařsku a až na sám konec země.“ Skutky 1,8
w „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho,
kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ 1. Petrova 2,9
w „ ,A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal
o naději, kterou máte.“ 1. Petrova 3,15
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Sobotní slavnost
Uspořádejte závěrečnou sobotu Deseti dnů modliteb tak, abyste oslavili Boží dobrotu a moc. Podělte se o to,
jaké jste za posledních deset dní zakusili probuzení a vylití Ducha svatého. Radujte se ze všeho, co pro nás Bůh udělal,
dělá a ještě udělá.
Potřeby každého shromáždění jsou jedinečné, proto spolupracujte s místními vedoucími, abyste vytvořili konkrétní plán pro váš sbor. Zde jsou některé návrhy, které můžete zahrnout do vaší závěrečné sobotní bohoslužby:

Téma:
Hledání oživení skrze Ducha svatého.

Tematický verš:
„Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“ (Zachariáš 4,6)

Vhodné písně:
Písně o Duchu svatém, o odevzdání se…

Náměty pro kázání:
Požádejte kazatele, staršího sboru nebo vedoucího modlitební skupiny, aby přednesli krátké kázání o probuzení
skrze Ducha svatého. Zvažte použití jedné z těchto biblických pasáží:
w Lukáš 11,9–13 (prosba o Ducha svatého a jeho přijetí),
w Skutky 2 (vylití Ducha svatého na první křesťany),
w Římanům 8 (věřící, kteří se nechají vést Duchem).

[NEBO]
Nechejte účastníky Deseti dnů modliteb shrnout hlavní myšlenky jednotlivých modlitebních průvodců do maximálně dvouminutových příspěvků. Podělte se o název, hlavní verš a klíčovou myšlenku. (Předem si naplánujte, aby jednotlivá
shrnutí netrvala déle než jednu minutu či dvě. Pro většinu lidí jedna minuta znamená 125 až 150 slov.)

[NEBO]
Požádejte mládež, aby si připravila prezentaci úryvků z Písma, čtení nebo krátká kázání týkající se tématu oživení
Duchem svatým. Mládež by také mohla pomoci s hudbou nebo sdílet své zkušenosti.

Další náměty programu:
•
•
•
•
•

Sdílení se, jak Bůh odpověděl na vaše modlitby.
Modlitební čas pro malé skupiny.
Oznámení budoucích modlitebních a jiných aktivit.
Dětský příběh o modlitbě.
Speciální výběr hudby.
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Modlitební potřeby celosvětové církve
Poznámka pro vedoucí a překladatele: To, co následuje, jsou současné modlitební potřeby celosvětové Církve adventistů sedmého dne. Protože se však svět a církevní záležitosti rychle mění, poskytneme na podzim roku 2020
na našich webových stránkách seznam dalších aktuálních modlitebních žádostí. Viz www.tendaysofprayer.org.
• Modlíme se za adventisty, kteří čelí pronásledování nebo uvěznění kvůli svému přesvědčení.
• Modlíme se za duchovní oživení mezi mladými adventisty sedmého dne, kteří navštěvují veřejné vysoké školy
a univerzity po celém světě. Ať se stanou živými Kristovými vyslanci.
• Modlíme se za 69 procent světové populace, které nebyl Ježíš dosud jasně a zřetelně představen.
• Modlíme se za 62 miliony lidí ve 28 evangeliem nejméně oslovených městech bývalého Sovětského svazu (Evroasijská divize).
• Modlíme se k Bohu, aby povolal statečné misionáře, kteří budou ochotni pracovat mezi 746 skupinami lidí ve
20 zemích Blízkého východu.
• Modlíme se za mocný nárůst adventistů, kteří budou sloužit Bohu tím, že budou milovat druhé a budou se sdílet
s lidmi z jiných kultur a náboženství.
• Prosíme Tě, povolej moderní valdenské studenty, kteří budou ochotni sloužit v obtížných podmínkách.
• Modlíme se za 202 miliony lidí v 41 evangeliem nejméně oslovených městech Jihoasijské pacifické divize, aby
poznali Ježíše.
• Modlíme se za oddělení sobotní školy a oddělení osobní služby každého místního sboru, když hledají Boží plán
a oslovují své společenství milující službou, studiem Bible a osobním svědectvím.
• Modlíme se za agenturu Adventist Development and Relief Agency (ADRA), která naplňuje praktické potřeby
lidí po celém světě.
• Modlíme se za 16 milionů lidí v 6 evangeliem nejméně oslovených městech Jihopacifické divize.
• Modlíme se za to, aby nám Duch svatý ukázal, jak oslovit 406 milionů lidí ve 105 evangeliem nejméně
oslovených městech Severoasijské pacifické divize.
• Prosíme Tě, požehnej úsilí oddělení adventistické kaplanské služby, která mobilizuje kaplany a zainteresované
členy, aby sloužili těm, kteří jsou ve vězení.
• Pane, myslíme na učitele v sobotní školce. Dej jim prosím znát, jak důležitá je jejich práce pro naše děti.
• Pane, žádáme Tě o Tvé vedení pro mnohá „centra vlivu“, zdravotní a rodinné programy a kluby Pathfinder po
celém světě.
• Modlíme se, abys nám pomohl milovat a vychovávat nové členy.
• Pane, prosíme Tě, ukaž nám, jak v našich komunitách rozšířit více literatury obsahující Tvou pravdu v tištěné
i elektronické podobě. Modlíme se, aby ji lidé četli a aby je Duch svatý biblickou pravdou usvědčoval.
• Pane, žádáme Tě o ochranu misionářů pracujících na nebezpečných místech.
• Prosíme Tě, povolej kolportéry, dobrovolníky z řad studentů, autory, odborníky na média a finanční podporovatele k šíření slov naděje a života.
• Modlíme se za adventistické školy, studenty a učitele po celém světě. Nechť tyto školy vždy učí biblickou pravdu
a vedou mladé lidi k evangelizaci a službě.
• Pane, dej nám moudrost pro oslovení světských kultur, které nemají zájem o náboženství. Nechť Tvůj Svatý
Duch zboří zdi, které obklopují světská srdce.
• Požehnej nám, když se snažíme oslovit lidi, kteří jsou zotročeni uctíváním duchů, modlářstvím a vírou
v nesmrtelnou duši. Pomoz nám pochopit jejich vnímání světa a představit jim osobního Spasitele.
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• Pane, prosíme Tě, inspiruj adventisty sedmého dne po celém světě, aby se modlili jako nikdy dříve. Společně Tě
prosíme o poslední déšť Ducha svatého. Žádáme Tě o naplnění zaslíbení z 2. kapitoly Joela, 6. kapitoly Ozeáše
a 2. kapitoly Skutků apoštolů.
• Modlíme se za 541 skupinu lidí v 18 zemích Jihoafrické a indickooceánské divize. Prosíme Tě, přiveď je k biblické pravdě.
• Ukaž nám, jak naplnit praktické i duchovní potřeby uprchlíků. Nechť je naše církev známá svou láskou ke všem
lidem bez ohledu na to, kdo jsou a odkud pocházejí.
• Nechť můžeme věrně a plně hlásat poselství tří andělů ze 14. kapitoly Zjevení. Dej nám moudrost, aby středem
těchto poselství byla Kristova láska a spravedlnost.
• Prosíme Tě, abys povolal misionáře do měst, aby zakládali sbory v 806 skupinách ve 20 zemích Interevropské
divize.
• Modlíme se, abys vybudoval armádu pracovníků k zakládání sborů v 948 skupinách lidí v 38 zemích Interamerické divize.
• Pane, nauč nás, jak hlásat základy naší víry jasným, tvořivým a biblicky věrohodným způsobem. Nechť je
Ježíšova láska jádrem všeho, čemu věříme.
• Prosíme Tě, abys připravil mladé odborníky k zakládání sborů mezi 789 skupinami lidí v 9 zemích Severoamerické divize.
• Modlíme se, abys připravil dobrovolníky, kteří budou sloužit 70 skupinám lidí na Izraelském misijním poli.
• Prosíme Tě, abys povolal zdravotní misionáře, aby zakládali sbory mezi 830 skupinami lidí v 11 zemích
Středovýchodní africké divize.
• Prosíme Tě, abys povolal bojovníky na modlitbách, kteří by se přimlouvali za 2 568 skupin lidí ve 4 zemích
Jihoasijské divize.
• Prosíme, nechť naše rodiny zjevují Tvou lásku ve svých domovech i společnosti. Prosíme Tě, abys přinesl do
našich domovů harmonii, uzdravoval narušené vztahy, chránil zranitelné jedince před zneužíváním a projevil
svou posvěcující moc ve zdánlivě beznadějných situacích.
• Nechť se členové sborů, kazatelé a vedoucí na celém světě denně sytí Tvým slovem. Nechť Tě také denně hledáme
v osobních modlitbách. Připomínej nám, že bez Tebe nemůžeme nic učinit.
• Prosíme Tě, abys povolal zdravotní sestry a lékaře, kteří by zakládali sbory mezi 1 978 skupinami lidí ve
22 zemích Středozápadní africké divize.
• Modlíme se za 49 milionů lidí v 19 evangeliem nejméně oslovených městech Transevropské divize.
• Modlíme se za naše děti. Prosím, zmocni je, aby odvážně stály za Tvou pravdou, když narazí na překážky a nátlak. Pomoz jim moudře se rozhodovat a stát za pravdou.
• Pane, nauč nás následovat Kristův nesobecký příklad naplňováním každodenních potřeb lidí okolo nás. Vyzbroj
nás ke službě jako zdravotní misionáře, dobrovolníky pro místní komunity a přátele potřebných lidí.
• Pane, prosíme Tě, abys v posledních dnech obnovil původní zbožnost. Kéž bychom stáli za pravdou, i kdyby
padala nebesa.
• Modlíme se za vedoucí mládeže po celém světě, kteří věrně předávají naše dědictví další generaci – identitu
v Kristu, poslání Církve adventistů sedmého dne a vedení v místních sborech.
• Modlíme se za mladé lidi, kteří zakoušejí nebezpečí pro Pána během jednoroční služby v misii (OYiM) a v misii
„Caleb“.
• Pane, prosíme Tě, ukaž nám Bohem danou strategii, jak oslovit Jericha světa pomoci poselství tří andělů a jak
vést Rachaby žijící v těchto městech ke spáse v Kristu.
• Pane, prosíme Tě, přines uzdravení a útěchu milionům lidí, kteří trpí nejrůznějšími nemocemi a chorobami.
Ukaž nám, jak se stát Tvou prodlouženou rukou, abychom přinesli požehnání trpícím a naději bázlivým.
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První den – Ježíš – nejdražší dar
„Čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“
Lukáš 11,13

Nemám nic
„Pane, nauč nás modlit se!“ prosili učedníci. Viděli, jak Ježíš denně přicházel do kontaktu se svým nebeským
Otcem a toužili po stejné moci ve svých vlastních životech.
Ježíš jim odpověděl nezapomenutelnou modlitební lekcí rozdělenou do tří částí: modlitbou Otčenáš, podobenstvím o příchodu přítele o půlnoci a – vyvrcholením – potřebou neustále žádat o Ducha svatého (Lukáš 11,1–13).
V podobenství (verše 5–8) nemá člověk čím nakrmit návštěvníka, který přijde pozdě večer. Muž spěchá ke svému
sousedovi a žádá o chléb, aby návštěvu nakrmil. V tomto příběhu vidíme, že musíme přijít k Ježíši, abychom se měli
o co podělit s ostatními. Když chceme předat Chléb života, často si uvědomujeme, že nemáme co dát!
Potom Ježíš spojuje problém v tomto podobenství (nemám nic) s naší potřebou žádat o Ducha svatého: „A tak vám
pravím: Proste, a bude vám dáno“ (Lukáš 11,9).

Ježíš nás zve: Stále žádejte
Zde v Lukášovi 11 Ježíš desetkrát zdůrazňuje, že bychom měli ve svém životě žádat o Ducha svatého. Nevím
o žádné jiné pasáži, kde by nás tak láskyplně nabádal, abychom si něco vzali k srdci.
„A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo
prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu
hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem
dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11,9–13)
V těchto několika verších Ježíš šestkrát použil sloveso „prosit“ a dvakrát zdůraznil myšlenku „hledat“ a dvakrát
„tlouci“. To vše jsou akční slovesa. Jasně nám ukazuje, že musíme být činní, abychom byli naplněni Duchem svatým.
Poslední použití slovesa „prosit“ je v řečtině v průběhovém čase, což znamená, že bychom měli prosit ne pouze jednou, ale prosit neustále. Je zřejmé, že Ježíš chce tímto srdečným pozváním probudit naši touhu po Duchu svatém.
Ví, že nám něco zásadního chybí, pokud neustále nežádáme o bohatá požehnání Ducha svatého.
V knize Kristova podobenství čteme: „Bůh neříká: Požádejte jednou a dostanete. Nabízí nám, abychom žádali.
Neoblomně trvali na modlitbách. Trvalé prosby přivádějí žadatele k opravdovějšímu přístupu a zvyšují jeho touhu
přijmout věci, o které prosí“ (Christ´s Object Leassons, s. 145).
A na chvíli se zamysli, proč sám Ježíš trávil tolik času každodenní modlitbou? Ellen Whiteová to vysvětluje: „Ráno
co ráno (Ježíš) komunikoval se svým Otcem v nebi a každý den od Něho přijímal nový křest Duchem svatým“ (Signs
of the Times, 21. listopadu 1895).
V této věci byl Ježíš pro nás skutečně příkladem. Zeptejte se sami sebe: Pokud Ježíš potřeboval každodenní osvěžení Duchem svatým, oč je to důležitější pro mne?

Svědectví a výzvy od členů církve
„Poslední dva roky se denně modlím o vylití Ducha svatého ve svém životě… Moje cesta s Bohem byla neuvěřitelná. Ovoce Ducha podle Galatským 5 se v mém životě stalo viditelnějším, protože jsem požádal Ježíše, aby žil ve mně,
plnil ve mně svoji vůli a aby mě denně obnovoval Duchem svatým. Mám větší radost ze čtení Bible i ze sdílení Krista
s ostatními a mám silnou touhu modlit se za ostatní; můj životní styl se navíc dramaticky změnil… Vyzývám vás,
abyste se denně modlili, abyste byli po dobu šesti týdnů naplňováni Duchem svatým, a uvidíte, co se stane.“ (C. H.)

Modlitby prostřednictvím Božího slova
Proč nedostáváme více odpovědí na modlitby?
„Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte,
protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.“ (Jakub 4,2.3)
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Drahý nebeský Otče, odpusť nám prosím, že jsme opomíjeli neustále prosit o Ducha svatého. Děkujeme Ti, že pokud
vyznáváme své hříchy, Ty jsi věrný a odpouštíš nám.
Naše žádosti ukazují, jak moc si vážíme Boží nabídky
„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm,
kdo ho prosí!“ (Lukáš 11,13)
Drahý otče, děkujeme Ti za slib, že nám dáš Ducha svatého. Žádáme Tě nyní o vylití Ducha svatého a děkujeme Ti za
odpověď. Nauč nás spoléhat se na tento slib.
Bůh nám chce dát život v hojnosti!
„Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra‘, jak praví Písmo. To řekl o Duchu, jejž měli přijmout
ti, kteří v něj uvěřili.“ (Jan 7,38.39)
Drahý Pane, děkujeme Ti za to, že jsi těm, kdo v Tebe věří, poskytl proudy živé vody. Prosíme Tě, pomoz nám žít
v neustálém každodenním odevzdávání se Kristu, abys mohl v našich životech splnit tento slib.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Věnujte několik minut soukromému vyznání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Požádejte Boha, aby požehnal úsilí naší místní, regionální i světové církve.
Místní žádosti: Modlete se za aktuální potřeby členů sboru, rodiny a sousedů.
Naslouchání a odpověď: Udělejte si čas, abyste naslouchali Božímu hlasu a odpověděli chválou nebo zpěvem.
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Druhý den – Přijetí daru
„… pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku.“
Efezským 3,18.19

Přijetí, odevzdání se, růst
Jak můžeme zažít plnost Boží lásky? Přečtěte si, co apoštol Pavel říká v Efezským 3,14–21.
1. Nejprve musíme přijmout dar Ducha svatého. „Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý
nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil
‚vnitřní člověk‘ “ (v. 14–16).
2. Dále odevzdáváme své životy Kristu a žijeme v blízkém, neustálém vztahu s Ním, „aby Kristus skrze víru
přebýval ve vašich srdcích“ (v. 17a).
3. Pak naše víra roste a dospívá skrze Krista a Ducha svatého v nás. Jsme „zakořeněni a zakotveni v lásce“
(v. 17b).
Výsledek? Zažíváme plnost Boží lásky. Bůh nám dává moc „se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka
a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku“ (v. 18).

Boží láska projde každou zkouškou
Uvažujme o podobenství o marnotratném synovi z Lukášova evangelia 15,11–32. Jednoho dne přišel mladší syn
k otci (který symbolizuje Boha) a prohlásil, že chce opustit domov a žít si svůj vlastní život. Pravidla domácnosti jeho
otce (Boží přikázání) mu evidentně nevyhovovala. Syn požadoval svou část dědictví, na které v té době neměl ani
nárok, ale otec mu vyplatil jeho podíl. Dal mu úplnou svobodu, protože ho miloval a respektoval jeho volbu (stejně
jako Bůh jedná s námi).
Potom syn odcestoval na vzdálené místo a utrácel peníze za divoké večírky a lehké ženy.
Jak se zmenšovalo množství peněz, zmenšoval se i okruh jeho přátel a nakonec mu nezbylo nic. Aby toho nebylo
málo, do oblasti, kde žil, zasáhl hladomor. Zoufalý hledal práci, aby přežil, ale našel jedinou pozici – musel pracovat
jako pasák vepřů. Hlad ho mučil, ale nemohl si vzít ani krmivo pro prasata.
Jak se často stává během těžkostí, začal uvažovat o svém životě. Uvědomil si, že všichni dělníci jeho otce mají dostatek jídla, zatímco on hladoví. Proto si umínil, že se vrátí ke svému otci a řekne: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči
tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků“ (v. 18.19).
Syn vykročil k domovu se smíšenými pocity, ale jeho otec už ho vyhlížel. Plný soucitu mu běžel naproti, padl synovi kolem krku a políbil ho, i když syn musel být špinavý a páchl.
Než syn mohl dokončit celou svou zpověď, otec zavolal sluhy, aby přinesli nejlepší šaty a připravili hostinu. Je zřejmé, že miloval svého syna stejně jako předtím. V tomto příběhu vidíme celý příběh spásy – pokání a vyznání hříšníka,
Otce, který toužebně čeká, a radostné přivítání, když se vrátíme. Bůh nás bezpodmínečně miluje! Ale musíme k Němu
přijít, stejně jako se syn vrátil ke svému otci. Boží láska projde každou zkouškou! Nikdy nepřestaneme být vítáni.
Teprve když se syn vrátil, mohl otec projevit veškerou svou lásku. Teprve potom byl syn připraven přijmout vše, co
mu chtěl otec nabídnout. Jejich důvěrnému vztahu nakonec nic nestálo v cestě a syn mohl zakusit dokonalou dobrotu
svého otce, který na něj nikdy nepřestal čekat.
Zpět k otázce – jak můžeme zažít dokonalou plnost Boží lásky? Životem v plnosti, každodenním odevzdáním se
Kristu mocí Ducha svatého. A když Boží láska naplní naše životy, staneme se doslova kanály, kterými bude jeho láska
proudit k ostatním; čím více budeme dávat, tím více budeme přijímat. Ellen Whiteová říká: „Potřebujete každodenní
křest láskou, která apoštoly v jejich době sjednotila“ (Testimonies for the Church, sv. 8, s. 191).
A proč je tak důležité pochopit tuto božskou lásku? „Pavel viděl, že lidé musejí Kristovu povahu nejdříve poznat,
aby ho mohli milovat nebo se dívat na kříž očima víry. Tady musí začít zkoumání, které se stane vědou a písní vykoupených po celou věčnost“ (The Acts of the Apostles, s. 273). Jaká radost studovat s ničím nesrovnatelnou mnohostrannou lásku našeho Spasitele! Rozhodnete se dnes obrátit svůj zrak k Ježíši?
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Modlitby prostřednictvím Božího slova
Které přikázání je největší?
„Ježíš mu řekl: ‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ … Druhé
je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ “ (Matouš 22,37.39)
Otče, děkuji Ti, že mě miluješ. Prosím Tě, pomoz mi milovat Tě celým svým srdcem, celým svým bytím, všemi svými
emocemi, celou svou silou. Děkujeme, že jsi na tuto prosbu již odpověděl podle své vůle. S Tvou pomocí chci milovat svého
bližního. Učiň mne kanálem své lásky.
Jak můžeme pochopit hloubku Boží lásky?
„Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro
bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich
srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka
a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.“
(Efezským 3,14–19)
Otče, prosím Tě, abys mě zevnitř posílil skrze svého Ducha svatého. Kéž ve mně Kristus žije skrze víru a vede mě,
abych mohl být pevně zakořeněn v jeho lásce. Jelikož je tato prosba podle Tvé vůle, děkuji Ti, že jsi mě vyslyšel a že na
tuto prosbu odpovíš.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Věnujte několik minut soukromému vyznání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Požádejte Boha, aby požehnal úsilí naší místní, regionální i světové církve.
Místní žádosti: Modlete se za aktuální potřeby členů sboru, rodiny a sousedů.
Naslouchání a odpověď: Udělejte si čas, abyste naslouchali Božímu hlasu a odpověděli chválou nebo zpěvem.
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Třetí den – Klíčem je odevzdání se
„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství,
abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“
Římanům 12,1

Moje cesta
Byl jsem podnikatelem a měl jsem právě 36 let, když mi náhle ve věku 41 let zemřel přítel, který byl kazatelem.
Položil jsem si otázku: Co by se stalo, kdyby mě Bůh povolal za kazatele? To jsem ale vůbec nechtěl. Celý týden jsem
hořce bojoval a vyjednával s Bohem ráno, v poledne i večer. Vysvětloval jsem mu, že mu mohu sloužit jinými způsoby.
Zřejmě neslyšel mé námitky, a když jsem jednou klečel u postele bez dalších připomínek, vstoupila mi do mysli tichá
myšlenka: „Bůh tě miluje!“ Pomyslel jsem si: „Ano, tomu věřím.“
Po několika minutách mě důvěra v Boží lásku vedla k úplnému odevzdání se. Pak jsem se uklidnil. A o jeden a půl
roku později mě Pán povolal, abych se stal kazatelem. I po letech jsem mu stále tak vděčný. Byla to jeho nekonečná
láska a moudrost, které mi ukázaly úplně jinou cestu, než jakou jsem měl na mysli. Nyní vidím, že toto odevzdání se
uvolnilo v mém životě velká požehnání. Bůh mě vedl nejlepším možným způsobem.

Proč odevzdání se?
Jak píše Garrie F. Williams: „Plná odevzdanost je klíčem ke spáse, ke znovuzrození, k vítězství nad hříchem a
pokušením i k plnosti Ducha svatého“ (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It). Tuto povzbudivou zprávu
nemůžeme dostatečně zdůraznit.
Stejně jako jsem se musel odevzdat dříve, než mě Bůh mohl plně využít, tak se apoštol Pavel musel vzdát svého starého života a plánů, když ho Bůh povolal na cestě do Damašku. Ve svém dopise Římanům Pavel později vyzval věřící,
aby nabídli „sami sebe … jako živou oběť “ a propůjčili „sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti“ (Římanům 12,1; 6,13).
Mnozí se Bohu neodevzdali (často z nevědomosti) a místo toho vzali svůj život do svých rukou. Chybí jim moc
Ducha svatého, což je dar, který zprostředkovává všechny ostatní Boží dary. „Ale jako každé jiné zaslíbení je i toto
dáno za určitých podmínek. Jsou zde mnozí, kteří věří a dovolávají se zaslíbení Páně; mluví o Kristu i o Duchu svatém,
ale nepřináší jim to žádný užitek. Neodevzdali totiž své duše, aby byly vedeny a ovládány božskými silami“ (The Desire
of Ages, s. 672).
Jako lidé vzdorujeme tomu, abychom se vzdali své svobody, přitom Božím přáním je přesný opak: „Bůh si přeje
nás uzdravit, osvobodit. Ale protože to vyžaduje celou proměnu, obnovení celé naší přirozenosti, musíme se mu zcela
odevzdat“ (Steps to Christ, s. 43).
Život v hříchu není tak svobodný, jak si ho představujeme. „Každý, kdo se odmítá odevzdat Bohu, je ovládán jinou mocí. Nepatří sám sobě. Možná mluví o svobodě, ale je v nejbídnějším otroctví. Není mu dovoleno spatřit krásu
pravdy, protože jeho mysl je ovládána satanem. Zatímco si lichotí, že se řídí svým vlastním úsudkem, ve skutečnosti se
podřizuje vůli knížete temnoty. Kristus přišel zlomit okovy otroctví hříchu“ (The Desire of Ages, s. 466).
Co ztratíme odevzdáním se Kristu? Je schopen nás osvobodit od tyranie nás samotných – od závisti, zášti, hašteřivosti, chamtivosti, závislosti, hněvu, pýchy, domýšlivosti, sklíčenosti, komplexů méněcennosti atd. Pamatujte,
že každá lidská bytost je sama době svým největším nepřítelem. Jste sami sobě tou největší překážkou. „Ve změně,
která nastane, když se člověk odevzdá Kristu, existuje nejvyšší pocit svobody“ (The Desire of Ages, s. 466).
Hrnčíř však může pracovat pouze s hlínou, která je v jeho rukou. Proto obětujme sami sebe Bohu. Odevzdání
všech našich sil Bohu značně zjednodušuje životní problémy. Oslabuje a zkracuje tisíce zápasů s vášněmi přirozeného
srdce“ (My Life Today, s. 6).
Pouze odevzdání se vede k trvalé radosti. Ti, kteří vezmou Krista za slovo a odevzdají svou duši do jeho péče, svůj
život podřídí jeho přikázáním, naleznou pokoj a ztišení. Když jim Ježíš dělá radost svou přítomností, nic na světě
je nemůže rozesmutnit. V dokonalém souladu je dokonalý odpočinek“ (The Desire od Ages, s. 331). Již dnes vás zve
k tomuto dokonalému odpočinku!
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Modlitby prostřednictvím Božího slova
Učiň z nás nástroje své lásky
„Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte
sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.“ (Římanům 6,13)
Pane, chceme Ti dát každou část našeho života. Použij nás jako nástroje pro svou slávu.
Ať Tě oslavujeme svými životy
„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať
je vaše pravá bohoslužba.“ (Římanům 12,1)
Otče, moc Ti děkujeme za pozvání, abychom se stali novým stvořením. Ukaž nám, jak se Ti můžeme každý den odevzdat bez jakýchkoli omezení. Pomoz nám následovat Tě ve Tvé síle ve všech oblastech.
Chraň nás před zlým
„Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a zlý se ho ani nedotkne.“ (1. Janova 5,18)
Pane, děkuji Ti za zaslíbení, že nás ochráníš před zlým, když se Ti odevzdáme. Veď nás svojí cestou k dokonalé radosti.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Věnujte několik minut soukromému vyznání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Požádejte Boha, aby požehnal úsilí naší místní, regionální i světové církve.
Místní žádosti: Modlete se za aktuální potřeby členů sboru, rodiny a sousedů.
Naslouchání a odpověď: Udělejte si čas, abyste naslouchali Božímu hlasu a odpověděli chválou nebo zpěvem.
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Čtvrtý den – Uvedení oživení do praxe
„… nic nemáte, protože neprosíte.
Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.“
Jakub 4,2.3

Představte si možnosti
Představte si, že někdo ve vašem sboru přednese kázání o oživení. Na závěr vyzve kazatel posluchače, aby přijali
Ježíše a rozhodli se ho následovat. Možná že nikdo nezareaguje. Možná jen pár lidí. Možná mnoho. Protože Bůh
stvořil lidi se svobodnou volbou, nemůžeme si přivlastnit zásluhy na tom, jak ostatní reagují na pozvání. Nicméně
když mnozí přijmou Boží poselství a uvedou ho do praxe – ať už díky veřejnému kázání, osobnímu biblickému studiu,
evangelizaci přátel nebo přímým Božím zásahem –, je naše svědectví očividně úspěšné. Tento druh účinnosti je však
darem Ducha svatého. Stojíme stranou – ohromeni – a sledujeme, jak Bůh dělá zázraky.
Ale náš křesťanský život je příliš často málo efektivní. To neznamená, že naše církevní programy a plány podpory jsou marné. Pán jistě požehnal – pokud to bylo možné – našemu upřímnému lidskému úsilí. O kolik větší by ale
mohla být naše zkušenost, kdybychom obdrželi plné vylití Ducha svatého? Pouze Bůh zná možnosti! Kazatel Henry
T. Blackaby píše: „Za šest měsíců dosáhl více prostřednictvím lidí, kteří mu byli odevzdáni, než jsme dosáhli my za
šedesát let ve své vlastní síle a moudrosti.“ (Experiencing God, s. 108, přepracované vydání).
Modlitba za oživení je zásadní, ale nemůžeme zde ustrnout. Vyzývám vás, abyste podnikli kroky nezbytné ke skutečnému osobnímu oživení. Díky Božímu požehnání se váš život může stát mocnějším a více naplněným než kdykoli
předtím. Váš domov i sbor mohou také zakusit nový život.

Co chybí?
Nejprve několik otázek: Co je příčinou všech našich problémů? Je to duchovnost? Mohl by náš nedostatek Ducha
svatého spočívat v naší vlažné křesťanské zkušenosti? Pokud je odpověď ano, proč nám tedy v našich životech chybí
Duch svatý?
Odpověď Bible zní: „… nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde
vám o vaše vášně“ (Jakub 4,2.3). Jak jsme se dozvěděli v modlitebním průvodci k 1. dni, Bůh nás vyzývá, abychom
v našich životech neustále prosili o Ducha svatého. „Proč nemáme hlad a žízeň po daru Ducha, když on je prostředkem, skrze který můžeme přijímat moc? Proč o tom nemluvíme, nemodlíme se za to, nekážeme o tom?“ (Testimonies
for the Church, sv. 8, s. 22)
Jakub také naznačuje, že nedostáváme, když „prosíme nedobře“. Možná tím myslí, že Bůh nám nemůže žehnat,
když je naše mysl zaměřena na „tělesné věci“. Pavel vysvětluje: „Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co
je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se
vést Duchem je život a pokoj“ (Římanům 8,5.6).
O čem je „tělesná mysl“, o které mluví Pavel? Boží slovo ve skutečnosti popisuje tři skupiny lidí a jejich vztah
k němu. V každé skupině je mnoho variací v závislosti na výchově rodičů, zděděné povaze, sebeovládání, věku, kultuře, vzdělání atd. Navzdory těmto rozdílům však nacházíme jen tři základní skupiny: „přirozený“ nebo „světský“
člověk, „duchovní“ nebo „duchem naplněný“ člověk a „tělesný“ člověk či osoba „z těla“.
Tyto tři skupiny jsou popsány v 1. Korintským 2,14–16 a 3,1–4. Prozatím pouze zmíníme přirozeného člověka; žije
ve světě a dosud nemá vztah s Bohem. Členové církve patří do dalších dvou skupin a rychlý pohled na jejich popis
pomůže odhalit, kde je ukryt hlavní problém. Otázkou je, do které skupiny patřím? Krátké zamyšlení by mělo pomoci
s diagnostikou sebe sama – mějme na paměti, že se chceme dívat na vlastní život, ne na životy ostatních! Jaký typ
člověka jsi?
Přirozený: Nemá žádný vztah s Bohem. „Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem“ (1. Korintským 2,14).
Duchovní: Má plný, opravdový vztah s Bohem. „Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám
nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu
máme“ (1. Korintským 2,15.16).
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Tělesný: Má předstíraný nebo rozpolcený vztah s Bohem. „A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu“ (1. Korintským 3,1; ČSP).
Přejděte na 5. den: Jaký je rozdíl mezi duchovním a tělesným křesťanem?

Modlitby prostřednictvím Božího slova
Duch svatý řídí naše myšlenky
„Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu,
co je duchovní.“ (Římanům 8,5)
Otče, víme, že jsme buď pod vlivem svého těla, nebo Ducha svatého. Prosíme Tě, udělej z nás duchovní křesťany
a zaměř naši mysl na věci Ducha.
Už nejsme vydáni na milost a nemilost svým vášním
„Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“ (Galatským 5,16)
Pane, děkuji Ti, že Duch svatý láme sílu hříchu v našich životech. Prosíme Tě, pěstuj ovoce Ducha v našich srdcích.
Děkujeme Ti za toto úžasné zaslíbení.
Duch nás osvobozuje od odsouzení
„Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu
v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.“ (Římanům 8,1.2)
Otče, jak velkým požehnáním je vědět, že otroctví hříchu je zlomeno, když žijeme v Duchu svatém. Děkujeme Ti,
že Kristus vzal naši vinu na sebe a osvobodil nás od hříchu a smrti.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Věnujte několik minut soukromému vyznání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Požádejte Boha, aby požehnal úsilí naší místní, regionální i světové církve.
Místní žádosti: Modlete se za aktuální potřeby členů sboru, rodiny a sousedů.
Naslouchání a odpověď: Udělejte si čas, abyste naslouchali Božímu hlasu a odpověděli chválou nebo zpěvem.
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Pátý den – Duchovní nebo tělesný člověk – v čem je rozdíl?
„My však mysl Kristovu máme.“
1. Korintským 2,16

Naše spojení s nebem
Než budeme definovat duchovní a tělesné křesťany, musíme si uvědomit, že nemluvíme o „hříšných“ a „nehříšných“ lidech. Všichni lidé, duchovní i tělesní, jsou hříšníci, kteří potřebují Spasitele. Naše jediná spravedlnost pochází
od Něho. Místo toho je kritériem pro zařazení do jedné nebo druhé skupiny náš osobní vztah s Duchem svatým.
Bůh stanovil, že nemůžeme přerušit náš vztah s Duchem svatým, aniž bychom nepoškodili naše spojení s nebem
(Matouš 12,32). Ellen Whiteová vysvětluje: „Ten, kdo odmítá dílo Ducha svatého, se staví tam, kam k němu pokání
a víra nemohou přijít. Právě prostřednictvím Ducha Bůh působí na srdce“ (The Desire of Ages, s. 322).
A stojí za to zopakovat: jediný člověk, kterého bych měl hodnotit jako duchovního nebo tělesného, jsem já sám.
Bůh může pracovat v srdcích druhých a nepotřebuje, abych nalepil štítky na ostatní členy církve. Dobrou zprávou je,
že i když jsem zklamaný z toho, co Bůh odhaluje v mém srdci, může mě změnit již od dnešního dne!

Duchovní člen církve
Duchovní člověk je skutečně obráceným křesťanem. Přestože se narodil jako hříšník, je nazýván „duchovním
člověkem“, protože má živý a rostoucí vztah s Duchem svatým. Apoštol Pavel píše: „Člověk obdařený Duchem je
schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude
poučovat‘? My však mysl Kristovu máme“ (1. Korintským 2,15.16).
Ježíš je centrem života duchovního člověka, vládne v jeho srdci a určuje jeho priority. Duchovní člověk se zcela
oddal Ježíši a neustále žádá o Ducha svatého (Lukáš 11,13). V souvislosti s Laodikeou lze duchovní osobu nazvat
„horkou“ (Zjevení 3,15). V podobenství o deseti pannách jej mohli nazvat „moudrou“ družičkou (Matouš 25,2–4).
Duchovní člověk prožívá život „hojněji“ (Jan 10,10) a je naplněn „veškerou plností Boží“ (Efezským 3,19). Raduje se,
že byl zachráněn milostí „skrze víru“ (Efezským 2,8). Duchovní člověk sice čelí překážkám a pokušením, ale upírá
zrak na Ježíše.

Tělesný člen církve
Tělesný člověk může mít předstíraný nebo rozpolcený vztah s Bohem. Může být tiše lhostejný vůči Duchu svatému,
nebo dokonce otevřeně vzpurný. Toto říká apoštol Pavel: „A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním,
ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě
nemohli snést. Ale ani teď ještě nemůžete, neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku? Když jeden říká: ‚Já jsem Pavlův‘ a druhý: ‚Já Apollův‘, nejste jako
jiní lidé?“ (1. Korintským 3,1–4; ČSP).
Zde docházíme k závěru, že určujícím faktorem musí být náš vztah s Duchem svatým. Tělesnost popisuje osobu,
která žije z masa; to znamená běžnou lidskou silou, nikoli Duchem svatým. A největší tragédií je, že si nevybrala přijetí
věčného života (Římanům 8,9).
Pavel oslovil tělesné lidi jako „bratry“, což ukazuje, že byli členy církve. Nemohl je nazvat „duchovními“, protože
nebyli dostatečně naplněni Duchem svatým. Nerostli ve víře, jak by měli. Je možné být členem církve po mnoho let
a stále být tělesným křesťanem. Je možné mít biblické znalosti a stále duchovně nedospět. Mnoho tělesných křesťanů
cítí ve svém duchovním životě nespokojenost, zklamání nebo zcela postrádají jeho smysl. Někteří jsou apatičtí a říkají:
„Jsme jen hříšníci. Nemůžeme s tím nic dělat.“
Ostatní tělesní křesťané jsou nadšení a aktivní, možná hrdí na své důležité postavení v církvi. Je smutné, že Ježíš
říká: „Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali
zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode
mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘ “ (Matouš 7,22.23). Jaký byl jejich problém? Neměli žádný osobní vztah s Ježíšem
a žádné živé spojení s Duchem svatým.
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Pokud zjistíte, že jste v současné době tělesným křesťanem, vezměte si to k srdci! Právě teď máte možnost začít
nový život. Mnoho tělesných křesťanů se nachází v tomto stavu nevědomky a vy se už možná modlíte za hlubší prožitek víry. Ježíš si přeje, aby vaše radost byla plná (Jan 15,11) a zve vás k odpočinku v pevné naději na věčný život.

Modlitby prostřednictvím Božího slova
Ještě jsme tělesní, ale existuje naděje
„A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal
jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést. Ale ani teď ještě nemůžete, neboť jste
stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku?“
(1. Korintským 3,1–3; ČSP)
Drahý Pane, děkujeme Ti, že jsi do tohoto textu zahrnul slovo „ještě“, protože nám připomíná, že v této situaci nemusíme zůstat. Chceme, abys nás dnes změnil. Děkujeme Ti, že závist, sváry a rozdělení jsou uzdraveny, když žijeme
v Duchu svatém.
Žádáme se sobeckými motivy?
„… nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte, a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše.“ (Jakub 4,2.3; ČSP)
Otče, žijeme v duchovní chudobě, protože buď nežádáme nebo žádáme se sobeckými lidskými motivy. Prosíme Tě,
proměň naše modlitby a veď nás Duchem svatým.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Věnujte několik minut soukromému vyznání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Požádejte Boha, aby požehnal úsilí naší místní, regionální i světové církve.
Místní žádosti: Modlete se za aktuální potřeby členů sboru, rodiny a sousedů.
Naslouchání a odpověď: Udělejte si čas, abyste naslouchali Božímu hlasu a odpověděli chválou nebo zpěvem.
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Šestý den – Boží řešení našeho boje
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.“
Lukáš 9,23.24

Dvě tajemství pro trvalé oživení
Ježíš nabízí řešení pro tělesné křesťany, kteří se chtějí stát duchovními křesťany. Říká: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás“
(Jan 15,4a). Jinými slovy: „Přebývej ve mně.“ Ale jak?
Ellen Whiteová říká, že zůstat v Kristu znamená:
1. „neustále přijímat Jeho Ducha“
a
2. „bezvýhradně odevzdat život Kristově službě“ (The Desire of Ages, s. 676)
Toto dvoudílné Boží řešení vede nejen k oživení, ale také ke šťastnému křesťanskému životu. Proč? Ježíš řekl:
„To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15,11). Tím, že podnikneme tyto
dva kroky, zakusíme Krista v nás a jeho přítomnost v našich každodenních životech, což znamená, že pak sdílíme
naději Jeho slávy (Koloským 1,27; ČSP).
Klíčový bod: Každý den žádáme a přijímáme vírou vylití Ducha svatého a každý den odevzdáváme všechno, co
máme a kým jsme, Bohu. To On nám poskytuje radost!
Během 1. dne jsme hovořili o tom, jak důležité je prosit o Ducha svatého, a během 3. dne jsme studovali naši
potřebu odevzdání se. Dnes se na tyto dva kroky podíváme znovu se zvláštním zaměřením na naši potřebu denně
prosit a odevzdávat se.

Proč bychom měli denně prosit o Ducha svatého?
Před lety jsem četl příběh gangstera, který se obrátil ke Kristu. Z celého srdce přiznal svou křivou přísahu, krádež
a další zločiny a výsledkem toho všeho bylo, že zažil obrovský božský zásah. Bůh zcela změnil jeho život.
To na mne udělalo dojem. Řekl jsem si, že se mi většinou daří, ale takové zkušenosti nemám. Modlil jsem se tedy:
„Pane, také chci vyznat všechny své známé hříchy i hříchy, které mi ještě ukážeš. Kromě toho každý den vstanu o hodinu dříve, abych se modlil a četl Bibli. Chci zjistit, jestli zasáhneš i do mého života.“
Chvála Bohu, zasáhl také do mého života! Ne proto, že jsem získal nějaké zásluhy ranním vstáváním, ale proto, že
jsem denně přicházel tam, kde mě mohl Duch svatý ovlivnit. Pokud byl křest Duchem svatým pro Ježíše na této zemi
každodenní nutností, oč více potřebujeme tuto moc my sami? Pavel píše o „vnitřním člověku“, který je obnovován
„den ze dne“, a modlil se, aby Boží lid zakusil, co znamená, že se „ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ “
(2. Korintským 4,16; Efezským 3,16). A Ellen Whiteová nabízí tuto naději: „Pán je ochotnější dát Ducha svatého těm,
kteří mu slouží, než jsou rodiče ochotni dát dobré dary svým dětem. Každý člověk by měl v modlitbě k Bohu usilovat
o každodenní křest Duchem“ (The Acts of Apostles, s. 50). Náš „vnitřní člověk“ potřebuje každodenní péči.

Proč bychom se měli denně odevzdávat Ježíši?
Ve snaze pomoci svým učedníkům porozumět obětavé povaze učednictví jim Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou,
zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne“ (Lukáš 9,23). Zapřít sebe sama znamená každý den dovolit
Ježíši, aby ovládal naše životy. Apoštol Pavel to vysvětluje takto: „Denně umírám“ (1. Korintským 15,31; ČSP).
Jako lidé vzdorujeme odevzdávání se a zapomínáme, že „právě když jsem sláb, jsem silný“ (2. Korintským 12,10).
Fyzický život dostáváme při narození, a přesto své zdraví udržujeme každý den. Duchovní život dostáváme, když se
znovu narodíme, proto stále potřebujeme každodenní duchovní pokrm, jinak zemřeme. Stejně jako se nemůžeme
dopředu najíst, nemůžeme se ani dnes odevzdat Kristu pro zítřek. Ellen Whiteová píše: „Jakkoli úplné mohlo být naše
zasvěcení při obrácení, nebude nám nic platné, pokud nebude denně obnovováno“ (Our Father Cares, s. 144).
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Jak začít
Nejlepší a jediný způsob každodenního přijetí Ducha svatého a odevzdání se Ježíši je každodenní osobní uctívání.
Pokud se nerozhodujeme pro Boha každý den, jsou naše sliby a dobré úmysly jako „provazy z písku“ (Steps to Christ,
s. 47). Zavazujete se dnes, že s Ním budete sdílet tu nejlepší část svého dne? „Hledejte především jeho království
a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6,33).

Modlitby prostřednictvím Božího slova
Zůstaňte v tom nejlepším vztahu, jaký existuje
„Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně… Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ (Jan 15,4.7)
Pane, děkujeme Ti, že jsi získal naši důvěru, když se ti každý den odevzdáváme. Veď nás, abychom lépe poznali Ducha
svatého. Ať jsou tvoje touhy našimi touhami.
Žijte v tom nejlepším vztahu každý den
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“ (Lukáš 9,23) „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6,33)
Drahý Pane, nauč nás, abychom tě ve všem dali na první místo. Ukaž nám, jak s Tebou začínat každý den.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Věnujte několik minut soukromému vyznání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Požádejte Boha, aby požehnal úsilí naší místní, regionální i světové církve.
Místní žádosti: Modlete se za aktuální potřeby členů sboru, rodiny a sousedů.
Naslouchání a odpověď: Udělejte si čas, abyste naslouchali Božímu hlasu a odpověděli chválou nebo zpěvem.
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Den sedmý – Modlitba prostřednictvím Božích zaslíbení
„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“
Matouš 7,7

Nemožná vítězství se stávají možnými
Ježíš nás vykoupil, abychom mohli obdržet zaslíbení Ducha skrze víru (Galatským 3,14). Jak však můžeme budovat
víru v to, co slíbil? Jak bychom se měli modlit, abychom si byli jisti, že jsme naplněni Duchem svatým? Jak nás oživené
srdce vede ke skutečné křesťanské dospělosti?
Po mnoho let jsem věděl o náboženské praxi zvané „modlitba prostřednictvím Božích zaslíbení“, ale dlouho jsem
ji nepraktikoval. Když jsem objevil požehnání vyplývající z dovolávání se Božích slibů během modlitby, chtěl jsem se
o to podělit s ostatními. Před několika lety jsem napsal knihu s názvem „Kroky k osobnímu oživení“, která obsahuje
kapitolu o tom, jak je dovolávání se Božích slibů klíčem k praktické křesťanské zkušenosti. Někteří čtenáři zaslali tyto
reakce:
„Nikdy jsem si nemyslel, že najdu takové nové znalosti o modlitbě, modlitbě založené na Božích slibech, jak jsi to
popsal. Mezitím mi Bůh dal prožít vítězství, která jsem nikdy nepovažoval za možná…“
„Od té doby, co jsem se naučil modlit se prostřednictvím Božích zaslíbení, se můj život změnil… Moje žena si u mě
všimla zásadní změny. Připouštím, že i já sám jsem překvapen…“

Zkus to sám
Co znamená modlit se prostřednictvím slibů? Vybereme si biblický slib nebo příkaz a modlíme se těmito slovy
k Bohu. Spoléháme na něj, že udělá to, co slíbil. Dovolujeme mu, aby vedl naše modlitby a promlouval k nám skrze
své Slovo. A pokud cítíme pochybnosti – jak to občas prožívá každý z nás – poukazujeme na Boží sliby a prohlašujeme, že Bůh se za ně osobně zaručil. Když plníme svá srdce a své modlitby Písmem, naše víra se posiluje a poznáváme
Boží mysl jako nikdy předtím. Ellen Whiteová píše: „Odstranit Boží zaslíbení z Písma by bylo jako odstranit slunce
z nebe… Bůh vložil sliby do svého Slova, aby nás vedl k víře v Něho a poodhalil nám závoj věčnosti“ (My Life Today,
s. 338).
Bible nabízí jasné pokyny pro naše modlitby. Nejprve nám bylo řečeno, abychom své žádosti předkládali ve jménu
Ježíše: „Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním“ (Jan 14,14). Bůh také dává obecný slib, že odpovídá
na modlitby, které jsou podle jeho vůle: „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve
shodě s jeho vůlí“ (1. Janova 5,14). Bůh zjevuje svou vůli v příkazech a slibech Bible a můžeme se spolehnout, že udělá
to, co slíbil. Verš 15 pokračuje: „A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme
dostali od něho.“
Co to znamená? Když se modlíme za něco, o čem víme, že to je podle Boží vůle, odpověď přichází již v tu stejnou
chvíli. Možná ještě nevidíme viditelné výsledky. A obvykle si ničeho nevšimneme ani emocionálně. Ale na naše modlitby odpovídá víra, ne naše city. Pocity budou následovat později, zatím však důvěřujeme slibu.
Něco jsem se například naučil, když jsem se modlil s lidmi závislými na alkoholu a nikotinu. V okamžiku, kdy se
modlí za vysvobození, si možná ničeho nevšimnou. Musejí přijmout osvobození vírou. Ale možná o pár hodin později zjistí, že nemají touhu po pití nebo tabáku. V tuto chvíli obdrželi praktické vysvobození, o které v modlitbě žádali.
Ellen Whiteová také nabízí pohled na modlitby prostřednictvím dovolávání se Božích zaslíbení. „[Bůh] je velmi
potěšen, když se na něj obracejí s největšími prosbami, aby mohli oslavovat jeho jméno. Pokud budou věřit v jeho
zaslíbení, smějí očekávat velké věci“ (The Desire of Ages, s. 668). „Pros o Ducha svatého. Bůh stojí za každým slibem,
který dal. S Biblí v rukou řekni: Učinil jsem, jak jsi řekl. Připomínám tvé zaslíbení: ,Proste, a bude vám dáno; hledejte,
a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno‘ (Matouš 7,7)“ (Christ´s Object Lessons, s. 147).
Ježíš slibuje: „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít“ (Marek 11,24). Modlíte se každý den prostřednictvím Božích zaslíbení? Když se modlíme v Jeho jménu a podle Jeho vůle,
celé nebe je pohnuto!
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Modlitby prostřednictvím Božího slova
Bůh čeká, aby nám dal Ducha svatého
„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm,
kdo ho prosí.“ (Lukáš 11,13)
„To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl
oslaven.“ (Jan 7,39)
„My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ (Skutky 5,32)
Otče, čteme, že dáš Ducha svatého těm, kteří Tě prosí, těm, kteří v Tebe věří, a těm, kteří Tě poslouchají. To je naší
touhou. Splň to, prosím, v našich životech, protože sami to nemůžeme udělat. Děkujeme Ti, že jsi svou lásku vložil do
našich srdcí.
Zve nás, abychom byli naplněni Duchem
„… nechávejte se naplnit Duchem.“ (Efezským 5,18; B21)
Drahý Otče, uč nás, abychom neustále a opakovaně prosili o vylití Ducha svatého. Nechceme postrádat Ducha jako
pošetilé družičky. Naplň nás moudrostí nalezenou ve Tvém Slově.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Věnujte několik minut soukromému vyznání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Požádejte Boha, aby požehnal úsilí naší místní, regionální i světové církve.
Místní žádosti: Modlete se za aktuální potřeby členů sboru, rodiny a sousedů.
Naslouchání a odpověď: Udělejte si čas, abyste naslouchali Božímu hlasu a odpověděli chválou nebo zpěvem.
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Den osmý – Poslušnost prostřednictvím Ježíše
„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové.“
2. Korintským 5,17

Kroky víry
Pamatujete si na to, jak Ježíš provedl svůj první zázrak během svatby v Káně? Ježíšova matka Marie řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí“ (Jan 2,5). Tímto způsobem Marie vybudovala důvěru služebníků v Ježíše. Když je
pak požádal, aby naplnili nádoby na vodu, udělali přesně to, co chtěl. Potom Ježíš řekl: „Teď z nich naberte a doneste
správci hostiny“ (verš 8). Znovu splnili Jeho žádost, i když to vypadalo divně – a brzy si uvědomili, že právě byli svědky
zázraku. Podívejte se znovu na jednotlivé kroky:
1. Marie svými pokyny vybudovala u služebníků důvěru v Ježíše.
2. Služebníci vyjádřili svou důvěru a ochotu tím, že udělali přesně to, co od nich Ježíš žádal. Jinými slovy, podnikli přípravné kroky, které zázrak umožnily.
3. Potom samotný Ježíš udělal zázrak.
Služebníci neudělali nic, aby z vody udělali víno, ale stal by se zázrak bez jejich přípravných kroků? Takto funguje
poslušnost víry: Rozhodli jsme se důvěřovat Ježíši, dát mu svou vůli k dispozici a podniknout poslušné kroky víry. Ale
Ježíš – a jedině samotný Ježíš – uskutečnil zázrak.

Jak to funguje?
Apoštol Pavel vysvětluje, že na nás bylo zjeveno tajemství pro konkrétní účel – k dosažení poslušnosti víry
(viz Římanům 16,25–27). Co je to za tajemství? Podle Koloským 1,27 je to „Kristus v nás“. A jaký je výsledek, když se
v Kristu dosáhne poslušnosti víry? „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové“ (2. Korintským 5,17). Máme nový život skrze Krista, který v nás žije a jedná. Jsme novým stvořením!
Když máme v sobě Krista, změní se náš přístup k jeho přikázáním. „Jeho přikázání nejsou těžká“ (1. Janova 5,3).
„Vždyť mé jho netlačí,“ řekl Ježíš (Matouš 11,30). „Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval…
Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra… Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš! Sladší než med
je to pro má ústa“ (Žalm 119,47.72.103). „Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon… “ (Žalm 119,165). Poslušnost
víry je příjemná věc, protože Bůh nám ve své lásce dal jen ta nejlepší pravidla.
A i když na poslušnosti záleží, nikdy si prostřednictvím ní nezasloužíme svou spásu a nikdy se nestane naší
vlastní dobrotou. Ellen Whiteová říká: „Ten, kdo se snaží dosáhnout nebe vlastním snažením při zachovávání zákona, se pokouší o nemožné. Člověk nemůže být spasen bez poslušnosti, ale jeho skutky by neměly být jeho vlastní;
Kristus by v něm měl působit, aby nejen chtěl, ale i dělal, co se líbí Bohu“ (Faith and Works, s. 94). Za zmínku stojí
tři body:
1. Je nemožné dosáhnout nebe svými vlastními skutky. Pokoušet se zasloužit si něco u Boha je marné.
2. Poslušnost je však nepostradatelnou součástí života s Bohem, protože Ježíšovi následovníci jsou povoláni žít
v souladu s Jeho vůlí.
3. Poslušnost by neměla být naším vlastním úsilím, ale zázrakem, který v nás uskutečnil Kristus.

Jakou máme úlohu?
Opět nemůžeme udělat nic, abychom se zachránili, ale Bůh respektuje lidskou svobodnou vůli a umožňuje nám
vybrat si. Podle Ellen Whiteové „Záměrem Pána je, aby božská moc spolupracovala s lidským úsilím“ (Ye Shall Receive
Power, s. 10). Co to znamená?
1. Věříme. Rozhodli jsme se rozvíjet svoji důvěru v Ježíše, který v nás působí – chtění i činění (Filipským 2,13).
Vytváří v nás postoj ochoty a ukazuje nám, co musíme udělat.
2. Rozhodujeme se. Musíme se rozhodnout konat Boží vůli. Jelikož Bůh zcela respektuje naši individualitu
a svobodnou vůli, zasáhne pouze tehdy, když učiníme rozhodnutí. Čeká na to.
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3. Podnikáme přípravné kroky. Naše rozhodnutí vyjadřujeme v krocích poslušnosti, které mohou být velké
i malé.
4. Pouze samotný Bůh vykonává zásadní dílo spásy.
A pamatujte si, že i naše část – důvěra, rozhodování se a přijímání přípravných kroků – se děje pouze v Boží síle,
když v nás Ježíš žije skrze Ducha svatého. To pak dělá z poslušnosti radost.

Modlitby prostřednictvím Božího slova
Poslušnost nám umožňuje plně prožít Boží lásku
„Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu
milovat a dám se mu poznat.“ (Jan 14,21)
Otče, děkujeme Ti, že jsi nám ukázal, jak dosáhnout nejlepšího možného života. Odpusť nám, když odmítáme Tvůj
zákon a Tvou lásku. Veď nás, abychom Ti plně důvěřovali a odevzdali Ti celé své srdce.
Bohu dělá radost, když žádáme o poslušná srdce
„Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce poslušné… Panovníku se líbilo… hle, učiním podle tvých slov.“ (1. Královská 3,9.10.12; Lutherova Bible 1912)
Pane, dej nám prosím poslušná srdce. Dej nám úplnou důvěru ve Tvé vedení a zásady, i když tomu nerozumíme. Nauč
nás vnímat poslušnost prostřednictvím moci Ducha svatého ne jako břemeno, ale jako rozkoš.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Věnujte několik minut soukromému vyznání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Požádejte Boha, aby požehnal úsilí naší místní, regionální i světové církve.
Místní žádosti: Modlete se za aktuální potřeby členů sboru, rodiny a sousedů.
Naslouchání a odpověď: Udělejte si čas, abyste naslouchali Božímu hlasu a odpověděli chválou nebo zpěvem.
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Den devátý – Pracuji pro Boha, nebo On pracuje skrze mne?
„Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“
Galatským 2,19.20

Stvořeni pro dobré skutky
Zsolt, student teologie z Rakouska, byl znechucen. Byl pozván k evangelizaci v Keni, ale během prvního týdne se
každý večer objevilo pouze 30 návštěvníků. Doufal, že jich bude mnohem více. Frustrovaný se zamkl ve svém pokoji
a modlil se čtyři hodiny. Veškeré své zoufalství předložil Bohu, odevzdal se mu celou svou bytostí a čekal. Byl si jistý,
že Bůh slyší, přestože ho obavy a pochybnosti stále znepokojovaly. Pak přišlo večerní setkání: přišlo 600 lidí! Později
měl 700, poté dokonce 1 000 hostů. Nakonec z Boží milosti bylo 39 z nich pokřtěno.
Kdykoli se pokusíme o velké věci pro Boha, čelíme zásadní otázce: Pracuji pro Boha svými lidskými schopnostmi?
Nebo Bůh pracuje skrze mne svými božskými schopnostmi?
Bible se tímto tajemstvím zabývá – jak silný Bůh působí prostřednictvím slabých lidí. „Jsme přece jeho dílo,
v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil“ (Efezským 2,10). Tento verš
odkazuje na dvě „díla“. Zaprvé nás Bůh „stvořil v Kristu Ježíši“. Toto je nový život, který nám dal v Kristu. Potom
v nás Bůh dělá druhé dílo: „dobré skutky“, které pro nás již připravil. Jak bychom měli žít, aby Bůh mohl tyto skutky
skrze nás vykonat?
1. Žijte v Duchu svatém: „Dokud nepřijmou Ducha, nemohou uskutečnit to, co by Bůh mohl skrze ně učinit“
(Ye Shall Receive Power, s. 286).
2. Žijte v plné odevzdanosti Kristu: „Toho, kdo se plně poddá Bohu, povede božská ruka… Když si váží lekcí
božské moudrosti, bude mu svěřeno svaté poslání“ (The Acts of the Apostles, s. 283–284).
Plněním úkolů, které pro nás Bůh připravil, rosteme ve víře a rozvíjejí se naše duchovní a duševní schopnosti.
Rovněž naše neúspěchy jsou cennými lekcemi, protože se dozvídáme, že žádné lidské úsilí nemůže uspět bez toho, že
by Bůh byl centrem všeho. „Bez neustálé přítomnosti a pomoci Ducha svatého nebude mít zvěstování slova úspěch“
(The Desire of Ages, s. 671).

Ne mocí ani silou
A stejně jako kazatelé musejí i autoři duchovních materiálů být zmocněni Božím Duchem: „Pokud je Boží spása
s člověkem, který píše nějaké pojednání, stejného ducha pocítí i čtenář… Ale u díla napsaného autorem, jenž nežije
zcela pro Boží slávu a není mu úplně oddán, andělé se smutkem vnímají tento nedostatek. Odvracejí se a nezapůsobí
na čtenáře, protože Bůh a Jeho Duch tam nejsou přítomni. Slova jsou správná, ale postrádají vřelý vliv Božího Ducha“
(EGW Letters and Manuscripts, sv. 1, s. 532).
Tento princip platí pro všechny úkoly, ať už jde o službu, studium, vedení misijního projektu, výuku dítěte nebo
cokoli jiného. „Není to síla pocházející z lidí, která zajišťuje, aby práce byla úspěšná, je to moc nebeské inteligence
spolupracující s lidským činitelem, která dovede dílo k dokonalosti“ (Christian Service, s. 260).
Rovněž člověk Ježíš z Nazareta závisel denně na svém spojení s nebem. Zeptal se učedníků: Nevěříte, „že já jsem
v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky“
(Jan 14,10). Nebo se podívejme na apoštola Pavla. Jak byl jediný muž schopen vykonat tak neuvěřitelně velkou misijní
práci? Řekl: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Galatským 2,19.20). Pavel se vzdal
své nezávislosti a dovolil Kristu, aby vedl jeho život. Vysvětlil to takto: „Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by
nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium“ (Římanům 15,18.19). Klíčem je být v Kristu.
Bůh chce dělat neuvěřitelné věci i dnes. Jeho plány jdou daleko za hranice našich vlastních schopností. Pouze s neustálým modlitebním spojením s Ním můžeme plnit úkol, který pro nás připravil. Zve nás: „Volej ke mně a odpovím
ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš“ (Jeremjáš 33,3).
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Modlitby prostřednictvím Božího slova
Lidské schopnosti přinášejí pouze lidské výsledky
Mojžíš „byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech… Myslel, že jeho bratří pochopí,
že je chce Bůh skrze něho zachránit; ale oni to nepochopili… To je ten Mojžíš, který je vyvedl z Egyptské země, který
činil divy a znamení v Egyptě…“ (Skutky 7,22.25.36).
Drahý Otče, veď nás, abychom se Ti odevzdali, jak to udělal Mojžíš po letech, kdy pásl ovce. Víme, že můžeš skrze nás
také činit znamení a divy, pokud žijeme mocí Ducha svatého. Dej nám ochotu jít tam, kam nás povedeš. Děkujeme Ti za
Tvou božskou sílu.
V Kristu jsme stvořeni pro dobré skutky
„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“
(Efezským 2,10)
Pane, učiň z nás nástroje ve svých rukou pro spásu a požehnání našich bližních. Víme, že dokončení hlásání evangelia závisí na této otázce: Pracuji pro Boha svými lidskými schopnostmi, nebo Bůh skrze mne pracuje svými božskými
schopnostmi? Nauč nás, že Ti nemůžeme sloužit sami ve své síle. Děkujeme Ti, že jsi zaslíbil, že budeš pracovat skrze nás.
Požehnej, prosím Tě, práci našich rukou.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Věnujte několik minut soukromému vyznání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Požádejte Boha, aby požehnal úsilí naší místní, regionální i světové církve.
Místní žádosti: Modlete se za aktuální potřeby členů sboru, rodiny a sousedů.
Naslouchání a odpověď: Udělejte si čas, abyste naslouchali Božímu hlasu a odpověděli chválou nebo zpěvem.
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Den desátý – Společné hledání oživení
„Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“
Zachariáš 4,6

Co bude dále? Tři kroky k novému duchovnímu začátku
Chtěli byste spolu se svou církevní rodinou zažít duchovní obnovu? Zde je jeden navrhovaný plán, který vedl
k duchovnímu probuzení a naději pro sbory v Německu, Švýcarsku, Anglii, Tádžikistánu a ve Spojených státech.
K probuzení může dojít kdekoli, dokonce i v sekulárních zemích, kde se lidé sami průběžně odevzdávají Ježíši a žádají
o požehnání Ducha svatého.
Modlete se za to, jak může váš sbor, rodina nebo modlitební skupina tento rok zažít duchovní restart. Vytvořte
plán, vyhledejte informace od ostatních a stanovte si datum zahájení. Jistě budete chtít přizpůsobit tyto nápady v závislosti na vaší kultuře, komunitě a potřebách vaší skupiny.
Chceme se podělit pouze o příklad jednoho sboru v Decaturu v Alabamě v USA:

1. Nový začátek
Je třeba, abyste se několik týdnů nebo měsíců soustředěně modlili za Ducha svatého spolu se studiem Písma,
případně čtením krátké náboženské knihy.
V rámci přípravy na evangelizační sérii se členové sboru v Decaturu začali každé sobotní ráno společně modlit
v modlitebně po dobu 30 minut. Ve sborovém časopise vyzývali členy, aby podpořili modlitby, oživení a dílo Ducha
svatého. Během dvou sobotních večerů také uspořádali seminář o Duchu svatém. Po semináři rozdali knihu o duchovním obrození a požádali členy, aby si ji přečetli během příštích šesti týdnů. (Vybrali si knihu Kroky k osobnímu
oživení. Mezi další možnosti patří Cesta ke Kristu nebo Průvodce studiem Bible o oživení.) Později, během Deseti dnů
modliteb, se modlili za oživení a Ducha svatého. Připravili také sobotu modliteb a chval.

2. Péče o vztahy
Začněte s přímluvnou modlitbou za pět dosud neoslovených lidí, poté je kontaktujte a udržujte s nimi přátelství upřímným a taktním způsobem. Během této doby možná budete chtít prostudovat další knihu o modlitbě
nebo oživení. Zvažte studium ve dvojicích kvůli vzájemné podpoře a hlubšímu porozumění.
Během této druhé fáze začali členové sboru v Decaturu studovat ve skupinách po dvou knihu „40 dnů zamyšlení
a modliteb k přípravě na Ježíšův druhý příchod“. Výsledkem bylo, že jejich radost z toho, že řekli ostatním o Ježíši,
rostla. Jak navrhuje kniha, členové se také začali modlit za pět dosud neoslovených lidí z jejich života. Poté se spojili
s těmito známými nebo bývalými členy církve a v průběhu času s nimi udržovali přátelství. Výsledkem byly křty
a požehnání jak pro nové členy, tak i pro ty, kteří se za ně modlili.
Přemýšlejte o tom: kdyby se každých 10 členů sboru modlilo a udržovalo vztah s pěti lidmi, bylo by to celkem
50 lidí a dále by to rostlo. Na konci 40 dnů můžete pozvat lidi, za které jste se modlili, na zvláštní sobotní pobožnost
pro přátele. Dále vyzvěte každého člověka, aby se připojil k malé skupině (biblické studium, zdravé vaření, cvičení,
společenské aktivity, cokoliv, co je v souladu s jeho zájmy). Můžete je také pozvat na nadcházející evangelizační setkání. Nezapomeňte se zúčastnit schůzek se svými přáteli a pomozte jim, aby se cítili vítáni.

3. Sdílení
Každý člen může pozvat lidi, za které se modlí, aby se zúčastnili evangelizačních shromáždění, biblického studia v malých skupinách nebo biblického studia ve dvou. (Pokud některé z vašich modlitebních kontaktů nejsou
připraveny na biblické studium, pozvěte je do malé skupiny zaměřené na určitou oblast zájmu, jako je cvičení,
zdravé vaření, koníčky nebo společenské aktivity.)
Když se v modlitebně v Decaturu konala evangelizační série, členové zažili oživení a hlubší vztah s Ježíšem. Duch
svatý pracoval na srdcích pozvaných hostů a 10 lidí darovalo své životy Ježíši při křtu (dalších pět osob se připojilo
později). Výsledky jsou svědectvím o síle modlitby! (Příběh sboru v Decaturu je převzat ze zprávy Elidy Menesesové
v Southern Tidings.)
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Hledání oživení

Desátý den – Společné hledání oživení

Co může udělat váš sbor?
Modlete se společně a připravte si dnes plán pro svůj sbor. „Celé nebe je v činnosti a Boží andělé čekají na spolupráci se všemi, kdo vymyslí plány, pomocí kterých mohou lidé, za které Kristus zemřel, slyšet radostnou zvěst o spasení.
Andělé sloužící těm, kteří jsou dědici spásy, říkají každému pravému svatému: ‚Je tu práce, kterou musíš udělat.‘ ‚Jděte… a zvěstujte lidu ta slova života‘ (Skutky 5,20)“ (Testimonies for the Church, sv. 6, s. 433–434).
Bůh vás posílá do světa s tímto slibem: „Svých plánů nedocílíte mocí armády ani lidskou silou; spíše toho dosáhne
můj Duch! Já, Pán Bůh všemohoucí, to slibuji“ (Zachariáš 4,6, přeložil Helmut Haubeil z německé verze Hoffnung
für Alle).

Modlitby prostřednictvím Božího slova
Duch svatý to vykoná
„Svých plánů nedocílíte mocí armády ani lidskou silou; spíše toho dosáhne můj Duch! Já, Pán Bůh všemohoucí,
to slibuji.“ (Zachariáš 4,6, přeložil Helmut Haubeil z německé verze Hoffnung für Alle)
Drahý Otče, říkáš nám, že úspěch nepochází z lidského úsilí. Odpusť nám, prosím Tě, náš nedostatek moci Ducha
svatého. Oživ nás, abychom nebyli vlažní jako Laodikea. Probuď nás kvůli naši vlastní spáse i záchraně našich sousedů.
A děkujeme Ti za věčnou radost, kterou jsi nám zaslíbil.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Věnujte několik minut soukromému vyznání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Požádejte Boha, aby požehnal úsilí naší místní, regionální i světové církve.
Místní žádosti: Modlete se za aktuální potřeby členů sboru, rodiny a sousedů.
Naslouchání a odpověď: Udělejte si čas, abyste naslouchali Božímu hlasu a odpověděli chválou nebo zpěvem.
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