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Úvod
Vítejte v programu Deset dnů modliteb 2022! 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:
„Těchto deset dnů modliteb … skutečně změnilo můj život. Byl to pro mě zásadní obrat.“ (Ruth K.)
„Naše setkání nás tolik dojala. Lidé volali k Bohu svými srdci. Nejprve jsme se učili, co znamená dovolávat se během
modliteb Božích zaslíbení a dožadovat se Ježíšova největšího daru – Ducha svatého.“ (Moureen K.)
„Před zahájením Deseti dnů modliteb bylo ve sboru mnoho nemocných. Ale uprostřed týdne byli uzdraveni! Navíc
sedm lidí odevzdalo své životy Ježíši Kristu a byli pokřtěni!“ (Mugabe G.)
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. Své požehnání chce vylít na vaši rodinu, váš
sbor, vaši komunitu a váš svět.

Naše modlitební téma: Výzva tří andělů k modlitbám
Letos vás zveme, abyste během Deseti dnů modliteb usilovali o oživení a reformaci skrze moc Ducha svatého. Když
se budete modlit prostřednictvím trojandělského poselství, toto poselství zazáří s novou důležitostí a povede vás a vaši
modlitební skupinu k hlubší zkušenosti s Ježíšem.
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 oživení, obnovení závazku hlásání poselství pro dobu konce a slíbené vylití Ducha
svatého.

Doporučení k modlitebním chvílím
l

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,
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.
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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.
Ellen Whiteová nabízí toto povzbuzení: „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 vyzvat, 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 vyzvat, 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 jsou 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.

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.
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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, které 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 Dr. Mark A. Finley.
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.

O autorovi
Hlavním autorem příspěvků do modlitebních průvodců pro rok 2022 je Dr. Mark A. Finley. Je bývalým řečníkem a
ředitelem časopisu „It Is Written“ (Je psáno) a místopředsedou Generální konference v důchodu. Je stále aktivní jako
evangelista a představil více než 150 evangelizačních sérií ve více než 80 zemích a také 17 sérií vysílání NET po celém
světě.
Pravidelně vystupuje na sjezdech, ve školách a evangelizačních institucích. Napsal více než 70 knih a řadu dalších
publikací, včetně biblických studií, článků a evangelizačních materiálů. Spolu s manželkou Ernestine „Teenie“ mají tři
dospělé děti: Deborah, Rebeccu a Marka Jr.
Dnes pastor Finley a Teenie pokračují ve své službě ve školicím středisku evangelizační školy Living Hope School
v Haymarketu ve Virginii.

Další materiály
Další zdroje k tématu poselství tří andělů najdete na www.threeangels.info.
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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 vyznávání a čas na veřejné vyznávání. Doporučte lidem, aby vyznávali soukromé hříchy soukromě a veřejně vyznávali pouze veřejné hříchy. V knize Daniel 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.
Skupinu rozdělte na dvě části. Ženy nechejte se 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
necháte modlit se 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). Od našeho Spasitele jsme obdrželi tolik lásky 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 všechnu 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 ostatním pomoci. 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 společenské 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 u sborového traktátníka nebo na adrese: www. glowonline.org/glow).
• Pozvěte někoho, aby přijal Ježíše.
• Uspořádejte školu vaření.
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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
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
7
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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
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
8
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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 „Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ 1. Janova 5,4
w „Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ Římanům 8,37
w „Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“ 1. Korintským 15,57
w „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
w „Vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.“ Efezským 6,16
w „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
w „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2,13
w „Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“ Galatským 5,16
w „Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi.“ Římanům 16,20
w „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
w „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
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
9
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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
Závěrečnou sobotu Deseti dnů modliteb uspořádejte tak, abyste oslavili Boží dobrotu a moc. Podělte se o to, jak
jste za posledních deset dní zažili moc modlitby a dobré zprávy o věčném evangeliu. Radujte se ze všeho, co pro nás
Bůh udělal, dělá a ještě udělá.
Potřeby každého shromáždění jsou jedinečné, proto spolupracujte s místními vedoucími, abyste pro váš sbor vytvořili konkrétní plán. Zde jsou některé návrhy, které můžete zahrnout do vaší závěrečné sobotní bohoslužby:

Téma:
Výzva tří andělů k modlitbám

Tematický verš:
„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé
rase, kmeni, jazyku i národu“ (Zjevení 14,6).

Vhodné písně:
Písně o modlitbě, Božím požehnání, zaměření se na Ježíše, oslavující Boha…

Náměty pro kázání:
Požádejte kazatele, staršího sboru nebo vedoucího modlitební skupiny, aby přednesli krátké kázání o tom, jak nás
trojandělské poselství vyzývá k modlitbám a oživení v těchto posledních dnech.
Biblická pasáž: Zjevení Janovo 14,6–12

[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 tři mladé lidi, aby přednesli pětiminutová kázání o tom, jak nás jednotlivá poselství tří andělů vyzývají
k modlitbám a oživení před Ježíšovým příchodem. Mládež by také mohla pomoci s hudbou nebo by se mohla sdílet
se svými zkušenostmi.

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
• Pane, prosíme Tě, abys v posledních dnech obnovil původní zbožnost. Kéž bychom stáli za pravdou, i kdyby
padala nebesa.
• Modlíme se za náboženskou svobodu a svobodu svědomí po celém světě. Pane, prosíme Tě, otevři dveře pro
hlásání Tvého Slova.
• Pane, kéž Tvá světová církev přijme výzvu k šíření poselství tří andělů každému národu i jazyku. Dej nám moudrost, aby středem těchto poselství byla Kristova láska a spravedlnost.
• Pane, kéž by adventisté po celém světě prohlásili: „Půjdu.“ A přijali výzvu ke službě a hlásání dobré zprávy
o spasení.
• Modlíme se o moudrost, abychom hledali v Božím slově, rozuměli mu a řídili se jím. Nauč nás správně šířit slova
pravdy a věrně se o ně sdílet s ostatními.
• Pane, prosíme Tě, obnov naši vděčnost za nebeské pokyny, které nacházíme v inspirovaných spisech Ellen Gould
Whiteové.
• Modlíme se za pozdní déšť Ducha svatého, aby zmocnil naše svědectví a umožnil nám před druhým příchodem
dokončit dílo, které nám Bůh svěřil.
• Pane, modlíme se za tvou uzdravující moc a projevy milosrdenství v oblastech silně postižených nemocí
COVID-19.
• Modlíme se, aby lékaři, vědci, vládní představitelé a úředníci v oblasti veřejného zdraví měli moudrost pro
mnohá rozhodnutí, která musejí učinit.
• Modlíme se, aby adventisté z celého světa nabídli praktickou pomoc a povzbuzení těm, kdo trpí. Dávej nám
odvahu, kreativitu a nesobeckého ducha, když nás naši sousedé nejvíce potřebují.
• Modlíme se za ty, kteří jsou finančně postiženi ztrátou zaměstnání a omezeními v souvislosti s nemocí COVID-19.
• Pane, prosím, ukaž členům církve, jak pomoci těm, kteří bojují s problémy duševního zdraví nebo potížemi
způsobenými izolací.
• Modlíme se za kazatele a sbory, aby našli způsoby, jak udržet členy církve ve spojení během omezených možností
se shromažďovat. Pane, prosíme Tě, sjednoť svou církev k uctívání a službě.
• 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 adventisty, kteří čelí pronásledování nebo uvěznění kvůli svému přesvědčení.
• 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 službou lásky, studiem Bible a osobním svědectvím.
• Modlíme se za agenturu Adventist Development and Relief Agency (ADRA), která naplňuje praktické potřeby
lidí po celém světě.
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• 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, vychovávat a vyučovat 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, službě a ke spásnému vztahu s Kristem.
• Pane, dej nám moudrost pro oslovení světových 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.
• Pane, prosíme Tě, inspiruj adventisty sedmého dne po celém světě, aby se modlili jako nikdy dříve. Uč nás dovolávat se Tvých zaslíbení a očekávat, že přemístíš hory, když se budeme modlit.
• 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.
• 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, aby naše rodiny zjevovaly 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.
• Prosíme Tě, abys povolal zdravotní sestry a lékaře, kteří by zakládali sbory mezi 1 978 skupinami lidí ve
22 zemích Středozápadní africké divize.
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• 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.
• 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“.
• Nechť se členové sborů, kazatelé a vedoucí na celém světě denně sytí Božím slovem. Nechť Tě také denně hledáme
v osobních modlitbách. Připomínej nám, že bez Tebe nemůžeme nic učinit.

14

10

DNU
MODLITEB

Tři andělé vyzývající k modlitbám
První den – Naléhavost modlitby

První den – Naléhavost modlitby
„Čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí! “
Lukáš 11,13

Skličující úkol
Světová populace roste explozivním způsobem. Nejnovější údaje ukazují, že náš svět má 7,8 miliardy lidí tlačících
se na této otáčející se kouli zvané Země, která se řítí vesmírem rychlostí 67 000 mil za hodinu. Vzhledem k tomu,
že každý den se narodí přibližně 385 tisíc dětí, což je 140 milionů ročně, divíme se, jak bychom mohli tomuto světu předat dobrou zprávu o spasení a Kristově brzkém návratu. Každý rok se narodí téměř sedmkrát více lidí, než je
v současné době členů Církve adventistů sedmého dne. Nebo zvažte tuto výzvu jiným způsobem. Světová města rychle
rostou. Existuje nejméně 548 měst s jedním a více miliony obyvatel. Mnoho z těchto měst je v zemích, kde je Církev
adventistů sedmého dne velmi málo zastoupena. Nelehký úkol zasáhnout poselstvím tří andělů tento svět se blíží.
Miliony lidí umírají bez Krista a bez znalosti dobré zprávy o spáse a naději na Jeho druhý příchod. Úkol, který máme
před sebou, se někdy zdá nemožný – a to by nás mělo dostat na kolena v upřímné modlitbě.

Mocí Ducha svatého
Žádné lidské úsilí nestačí k tomu, abychom tento svět získali pro Krista. Lidské plány jsou bezmocné, pokud
nejsou zmocněny Duchem svatým. Pouze prostřednictvím moci Ducha svatého bude tento svět zasažen nebeským
poselstvím o době konce. Pouze prostřednictvím síly Ducha svatého lze oslovit miliony lidí ve velkých městech tohoto
světa. Pouze mocí Ducha svatého lze zasáhnout nedostupné země odolné vůči evangeliu. Také naše společenství lze
zasáhnout pouze mocí Ducha svatého. A neuvěřitelně dobrou zprávou je, že Bůh v těchto „obtížně oslovitelných“ místech již působí. Zve nás, abychom Ho hledali pro sílu splnit úkol, který je před námi.

Čím spíše
Ježíš řekl: „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). Všimněte si výrazu „čím spíše“ v tomto textu. Ježíš chce pro nás osobně i pro svou
církev udělat mnohem více, než si vůbec dokážeme představit. Naléhá na nás, abychom prosili Ducha svatého, prosili
o Ducha, hledali požehnání Ducha celým srdcem, ne proto, že by nám Ho nechtěl dát, ale proto, že nejsme připraveni
Ho přijmout. Když letos zahájíme těchto Deset dnů modliteb, pojďme se společně dovolávat tohoto slibu.
„Zaslíbení Ducha svatého se neomezuje na žádný věk ani rasu. Kristus prohlásil, že božský vliv jeho Ducha bude
působit na jeho následovníky až do konce. Ode dne Letnic až do současnosti je Utěšitel posílán ke všem, kteří se plně
oddali Pánu a jeho službě.“ (The Acts of the Apostles, s. 49)
Pojďme se společně modlit.

Modlitební čas (30–45 minut)
Zkušenosti z Deseti dnů modliteb 2021
„Jsem vděčná za Deset dnů modliteb. Mám pocit, že se ve mně znovu rozhořel oheň. Trávím více času s Biblí
a s Pánem… Děkuji a chválím Boha za to, že mi otevřel oči, srdce a mysl, abych ve svém životě plně přijala Ježíše a Ducha
svatého.“ (Constance)

Mocný příslib
„ ,Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich‘ (Matouš 18,19.20). ,Žádejte mě a já odpovím na vaše prosby.‘
Slib je učiněn za podmínky, že budou předneseny jednotné modlitby církve, a jako odpověď na tyto modlitby lze
očekávat větší projev moci, než jaký odpovídá soukromým modlitbám. Daná moc bude úměrná jednotě členů
a jejich lásce k Bohu i k sobě navzájem.“ (Ellen G. Whiteová, Manuscript Releases, sv. 9, s. 303)
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Každá modlitební skupina má jiné společné modlitby. Doporučujeme vám strávit příštích 30–45 minut při
společné modlitbě, ať už vás Duch svatý povede jakýmkoli způsobem. Níže je uvedeno několik příkladů modlitby
prostřednictvím veršů Písma. Můžete se také během modlitby dovolávat jiných biblických pasáží. Další návrhy
k modlitbám najdete v Příručce pro vedoucí.

Modlitba prostřednictvím Božího slova – Lukáš 11,13
„Čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“
„Čím spíše“

Bože, Ty jsi dobrý. Toužíš po mém dobru mnohem víc, než by dokázal i ten nejvíce milující rodič. Znáš mé nitro
a srdce. Ty jediný mu rozumíš a víš, jak ho obnovit, uzdravit a proměnit.
„Duch svatý“

Ježíši, děkuji Ti za zaslíbení Ducha svatého. Přináší do našich životů Boží požehnání. Velebí Tě v našich srdcích.
To On do našich životů aplikuje Tvé spásné zásluhy z Golgoty. Děkuji Ti za tento dar!
„Kdo ho prosí“

Otče, dnes se dovolávám zaslíbení u Lukáše 11,13. Denně Tě s radostí žádám, abys můj život naplnil přítomností
a mocí Ducha svatého. Vymaž prosím z mého života vše, co stojí v cestě úplnému odevzdání se Tobě. Pokřti mě a moji
církev Duchem svatým, abychom mohli oslavit Ježíše ve světě, který tě potřebuje.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Několik minut věnujte soukromému vyznávání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Modlete se za potřeby regionální i světové církve (viz samostatný list s potřebami 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 – Věčné evangelium a modlitba
„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby,
aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“
Zjevení 14,6

Nanejvýš důležitá zpráva
Bůh dal této planetě nanejvýš důležité poselství vytvořené speciálně pro naši dobu v trojandělském poselství ze
Zjevení 14,6–12. Apoštol Jan, vyhoštěný na ostrov Patmos, nás s těmito zprávami seznamuje. Než se podíváme na
samotná poselství, musíme pečlivě zvážit tři body. Za prvé – je božského původu. Pochází přímo od Božího trůnu. Je
zobrazeno jako darované lidstvu andělem letícím středem nebe. Druhým bodem, kterého si na této zprávě musíme
všimnout, je to, že anděl letí. Tato zpráva je naléhavá. Musí být vyhlášena bez prodlení. A za třetí – je to věčné poselství, které platí pro každou generaci. Není kulturně podmíněno a nemá zasáhnout jen určité etnické nebo jazykové
skupiny. Musí být vyhlášeno „každé rase, kmeni, jazyku i národu“.
Srdcem tohoto poselství je „věčné evangelium“, neboli dobrá zpráva o Kristově obětavém životě, o jeho láskyplné
službě, o jeho smírné smrti, o dramatickém vzkříšení, o jeho přímluvné velekněžské službě a o jeho slavném druhém
příchodu. Vize věčného evangelia ve Zjevení 14 potvrzuje Ježíšova slova z Matoušova evangelia 24: „A toto evangelium
o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec“ (Matouš 24,14). Kristova slova jsou příslibem, že „evangelium bude kázáno po celém světě“ před Jeho návratem. Mezi Božím lidem dojde
k silnému oživení. Postaví se výzvě, uvědomí si naléhavost doby a naplněni Duchem svatým odhalí světu znečištěnému hříchem Ježíšovu lásku, milost a pravdu.
Ellen Whiteová to říká takto: „Než Zemi navštíví závěrečné Boží soudy, proběhne mezi lidem Páně takové oživení
původní zbožnosti, jakého svět nebyl svědkem od dob apoštolů. Boží Duch a jeho moc budou vylity na Jeho děti. V
té době se mnozí oddělí od církví, ve kterých láska tohoto světa nahradila lásku k Bohu a Jeho slovu. Mnozí duchovní
i laici rádi přijmou ony velké pravdy, které Bůh pro tuto dobu vyhlásil, aby připravily lid na Ježíšův druhý příchod“
(The Great Controversy, s. 464).
Než bude poselství ze Zjevení 14 ohlášeno celému světu, duchovní obrození mezi Božím lidem mu umožní spolupracovat s Bohem při dokončení Jeho díla. Pojďme se společně modlit, aby v našem vlastním životě proběhlo duchovní
oživení, které nás připraví na závěrečné vrcholné události pozemské historie.

Modlitební čas (30–45 minut)
Zkušenosti z Deseti dnů modliteb 2021
„Deset dní modliteb vedlo k mému zázračnému uzdravení. Byl jsem hospitalizován kvůli náhlé nemoci ještě před
zahájením Deseti dnů modliteb. Cítil jsem se beznadějně, jako by moje modlitby nestačily, protože se zdálo, že se můj
stav každým dnem zhoršuje. Byl jsem pozván, abych se připojil k Deseti dnům modliteb ze svého nemocničního lůžka.
Účastnil jsem se poprvé. Během nočních setkání prostřednictvím videohovoru přes platformu Zoom se mnozí modlili za
mé uzdravení. Chválím Boha za úžasné jedince, kteří každou noc vroucně předkládali naše žádosti Bohu… Bůh byl ke
mně tak milostivý, že jsem byl z nemocnice propuštěn ještě před koncem Deseti dnů modliteb. Byla to Jeho léčivá síla, která
mě uzdravila. Byl jsem nemocný a On se mně dotkl. Byla to skutečně vyslyšená modlitba!“ (Harley).

Modlitba prostřednictvím Božího slova – Zjevení 14,6
„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé
rase, kmeni, jazyku i národu.“
„Věčné evangelium“

Bože, dej mi stále větší vděčnost za poselství evangelia. Dej mi radost ze spásy a proměň můj život, aby když mě
uvidí ostatní, mohli vidět sílu evangelia v praxi a být přitahováni k Ježíši.
17

10

DNU
MODLITEB

Tři andělé vyzývající k modlitbám
Druhý den – Věčné evangelium a modlitba

„Kázat těm, kteří žijí na Zemi“

Otče, toužím mít s Tebou takovou zkušenost, abych mohl tuto dobrou zprávu sdílet s ostatními ve slovech i činech.
Použij mě k vydávání svědectví mé rodině, přátelům, spolupracovníkům, sousedům a lidem v mé sféře vlivu.
„Každému národu“

Tento svět se blíží svému konci a miliardy lidí jsou ve tmě. Ježíši, dej mi prosím tento týden příležitost podělit se
o dobrou zprávu o Tvé nabídce spásy s někým jiným. Dej mi takt a moudrost, abych svědčil lidem z jiných národů,
jiného kulturního prostředí a etnik. Děkuji Ti, že voláš každého člověka, aby v Tebe uvěřil.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Několik minut věnujte soukromému vyznávání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Modlete se za potřeby regionální i světové církve (viz samostatný list s potřebami 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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Tři andělé vyzývající k modlitbám
Třetí den – Boží mise a modlitba (část první)

Třetí den – Boží mise a modlitba (část první)
„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

Zaslíbení pro nemožné poslání
Poselství tří andělů je naléhavou výzvou k misi. Zdánlivě nemožný úkol zasáhnout svět evangeliem je možný pouze
mocí Ducha svatého. Výzva k tomuto poslání v době konce je podobná výzvě, které čelila novozákonní církev, o níž je
psáno v knize Skutky apoštolů. Zaslíbení Ducha je nám dáno přesně tak, jak ho novozákonní církvi dal Ježíš ve Skutcích apoštolů 1,8: „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.“ Díky moci Ducha svatého ovlivnila novozákonní církev svět. Desítky tisíc
lidí přijaly Krista jako Mesiáše a byly pokřtěny.
Kniha Skutky apoštolů odhaluje úzký vztah mezi modlící se církví a Duchem naplněnou svědčící církví. Ve Skutcích 1,14 se uvádí, že „všichni se svorně a vytrvale modlili“. Ve Skutcích 2,42 je uvedeno, že „vytrvale poslouchali učení
apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“. Skutky apoštolů 4,31 dodávají: „Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde
byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.“ Všimněte si tří věcí v této
poslední pasáži. Věřící se modlili, byli naplněni Duchem svatým a výsledkem bylo, že směle hovořili o Božím slově
nebo – lépe přeloženo – s důvěrou. Modlitba, Duch svatý a poslání tvoří jednotný celek.

Musíme to mít
Ellen Whiteová v komentáři ke zkušenosti učedníků poznamenává: „Měli bychom se stejně vážně modlit za sestoupení Ducha svatého, jako se učedníci modlili v den Letnic. Pokud to potřebovali v té době, potřebujeme to dnes
ještě více“ (Testimonies for The Chrurch, sv. 5, s. 158). Jaký božský vhled! Pokud učedníci potřebovali vylití Ducha
svatého, aby svůj svět zasáhli evangeliem, potřebujeme dnes moc Ducha svatého mnohem více. Svět je dnes větší,
složitější a bezbožnější.
Právě nyní je čas hledat Boha na modlitbě za neomezenou moc Ducha k uskutečnění jinak nemožného. Ellen Whiteová píše: „Na sestoupení Ducha svatého na církev se těšíme jako na budoucí událost, ale je výsadou církve, že ji může
zakusit již nyní. Hledejte to, modlete se za to, věřte tomu. Musíme to mít a nebe čeká, až to udělí“ (Evangelism, s. 701).
Kéž bychom všichni hledali moc Ducha svatého, abychom naplnili výzvu trojandělského poselství v této generaci.
Hledejme společně Boha na modlitbě za toto mocné vylití jeho Ducha.

Modlitební čas (30–45 minut)
Zkušenosti z Deseti dnů modliteb 2021
„Velkou část svého života jsem strávila snahou najít radost ve věcech tohoto světa. Pořád jsem si říkala, že když najdu
správného muže, správnou práci a zhubnu, konečně najdu své štěstí. Jen málo jsem si uvědomovala, že čím více jsem
se nabízela oltářům tohoto světa, tím více jsem se cítila vyčerpaná a prázdná. Pokaždé jsem obdržela materiál k Deseti
dnům modliteb e-mailem, ale upřímně jsem nikdy neprošla celých deset dní. Byla jsem příliš zaneprázdněna kopáním
vlastních rozpukaných cisteren, zatímco poblíž bylo zřídlo živé vody!
Tentokrát jsem se rozhodla vyzkoušet Ježíše a vzít ho za slovo. Bylo to neuvěřitelných deset dní! Jako Marie u hrobu
Josefa z Arimatie jsem spatřila Ježíše a říkám vám, že je naživu! Kristus mi dal nový pohled na modlitbu, poslušnost
a víru. Poté, co jsem vyznala své hříchy, dala jsem znovu své srdce Pánu a požádala jsem ho, aby zůstal se mnou. Nyní
mám konečně pro co žít!“ (Thuto)

Modlitba prostřednictvím Božího slova – Skutky 1,8
„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.“
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Tři andělé vyzývající k modlitbám
Třetí den – Boží mise a modlitba (část první)

„Dostanete sílu“

Bože, vím, že jsem neschopný a bezmocný, pokud jde o naplnění trojandělského poselství, které jsi nám dal. Je to
příliš velké a lidsky nemožné. Děkuji Ti za zaslíbení moci Ducha svatého. Uznávám svou velkou potřebu každodenního křtu Duchem a věřím ve Tvůj slib, že zmocníš ty, kteří ti důvěřují.
„Budete mi svědky“

Ježíši, děkuji Ti, že jsi ze mě udělal svědka své lásky, pravdy a proměňující moci. Dodej mi, prosím, odvahu podělit
se o to, co jsi pro mě udělal, s lidmi kolem mne v těchto posledních dnech pozemské historie. Dej mi stále více příležitostí vydávat o Tobě svědectví a říkat ostatním, jak jsi velkolepý.
„Na konec země“

Otče, uznávám, že moje poslání začíná doma a rozšiřuje se do mého sousedství, mé komunity, mé vesnice a města
a do celého světa. Ukaž mi, jak se mohu stát součástí Tvé mise, ukaž mi, kde se nacházím dnes a jak mohu podporovat
evangelizační práci po celém světě.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Několik minut věnujte soukromému vyznávání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Modlete se za potřeby regionální i světové církve (viz samostatný list s potřebami 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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Tři andělé vyzývající k modlitbám
Čtvrtý den – Boží mise a modlitba (část druhá)

Čtvrtý den – Boží mise a modlitba (část druhá)
„Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře
v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích.
Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší
ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá.“
Koloským 1,3–6

Rychlý růst
Novozákonní církev raketově rostla. Jako odpověď na upřímnou a opravdovou modlitbu byl Duch svatý vylit mocným způsobem. Během jediného dne byly pokřtěny tři tisíce lidí. Ve Skutcích apoštolů je uvedeno, že „mnozí z těch,
kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc“ (Skutky 4,4). Pokud bychom zahrnuli ženy a děti, počet
věřících několik málo měsíců po Letnicích by byl určitě 15 000 až 20 000 lidí. V celé knize Skutky apoštolů církev stále
rychle rostla. V šesté kapitole je uvedeno, že i mnoho kněží či náboženských vůdců přijalo víru (verš 7). Děj dále vypráví o Filipově kázání v Samaří, Pavlových misijních cestách po celém středomořském světě, o Petrově studiu Písma
s Kornéliem, o věřících naplněných Duchem svatým a sdílení Kristova poselství všude a se všemi. Dopad evangelia
byl tak velký, že apoštol Pavel mohl prohlásit, že evangelium bylo kázáno všemu stvoření pod nebem (Koloským 1,23).
Zkušenost novozákonní církve je pro dnešní církev čekající na příchod svého Pána poučná. Co bylo klíčem k jejich
úspěchu? Proč církev v Novém zákoně tak rychle rostla? Podívejme se na několik důvodů. Vše, co novozákonní církev
dělala, bylo prosyceno modlitbou. Žili život zcela zasvěcený Bohu a závislý na Něm. Poznali, že jsou bezmocní splnit
Ježíšovo poslání bez Ježíšovy moci.
Ellen Whiteová stručně uvádí: „Musíme se neustále dívat na Ježíše, protože si uvědomujeme, že je to Jeho moc,
která vykonává tuto práci. I když máme usilovně pracovat na záchraně ztracených, musíme si také udělat čas na
rozjímání, modlitbu a studium Božího slova. Jedině dílo vykonané s mnohými modlitbami a posvěcené Kristovými
zásluhami se nakonec ukáže jako účinné“ (The Desire of Ages, s. 362).

Boží mise – Boží cesta
Pečlivě si všimněte tohoto návodu. Je to Kristova moc, která prostřednictvím nás vykoná Jeho dílo. Není to naše
moudrost, náš intelekt, naše charisma nebo naše znalosti. Moudrost pro získávání druhých pro Krista pochází od Ježíše. Síla měnit životy je pouze a jen Kristova. Nakonec se ukáže, že práce, která byla vykonána s mnohými modlitbami
a posvěcena Kristovými zásluhami, byla jediná účinná. Boží poslání musí být splněno Božím způsobem.
Existuje někdo, koho milujete a koho byste chtěli vidět v Božím království? Existuje přítel nebo spolupracovník,
který potřebuje Ježíše? Je někdo, koho znáte, kdo kdysi patřil k Božímu lidu, ale vzdálil se? Napište jejich jména na
obyčejný list papíru a vložte jej do své Bible přímo v 1. epištole Janově 5,14–17. Každý den se dovolávejte Božích zaslíbení ve prospěch svých blízkých. Právě teď věnujme několik okamžiků prosbě k Bohu, aby nám připomněl tyto lidi
a umožnil nám jim svědčit, a pak společně poklekněme, abychom se za ně modlili.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Koloským 1,3–6
„Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo
pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti
a přesvědčili se, že je pravdivá.“
„Stále se modlíme“

Pane, přiznáváme, že jsme nevěnovali dostatek času modlitbě. Často ve všem, co děláme, spoléháme na vlastní
moudrost a vlastní plány. A pokud jde o plnění Tvého poslání, nehledáme dostatečně Tvé vedení. Prosím, odpusť nám.
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Čtvrtý den – Boží mise a modlitba (část druhá)

Pomoz nám být modlící se církví a církví, která se ve snaze být úspěšná spoléhá na Tebe, ne na lidské myšlenky a plány.
Proměň náš modlitební život a přines nám oživení.
„Vaše víra v Krista Ježíše“

Pane, uvědomujeme si, že pouze práce vykonaná s mnohými modlitbami a posvěcená Kristovými zásluhami se
nakonec ukáže jako jediná účinná. Pomoz nám, prosím, učinit z upřímné a intenzivní modlitby vyšší prioritu ve všech
misijních snahách a aktivitách naší církve, ale také v našem osobním životě a rodinách. Posilni naši víru ve Tvou
schopnost naplnit Tvá zaslíbení, která nám dáváš.
„Vaše láska ke všem bratřím“

Bože lásky, stvořil jsi nás s věčnou schopností růst ve Tvé lásce. Děkujeme Ti, že jsi do našich srdcí vylil svou lásku,
abychom my mohli milovat lidi kolem nás.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Několik minut věnujte soukromému vyznávání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Modlete se za potřeby regionální i světové církve (viz samostatný list s potřebami 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 – Život poslušnosti a modlitba

Pátý den – Život poslušnosti a modlitba
„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

My jsme bezmocní, ale On je všemocný
Poselství tří andělů nás volá k životu poslušnosti. Poselství prvního anděla prohlašuje: „Bojte se Boha a vzdejte
mu slávu, neboť nastala hodina jeho soudu“ (Zjevení 14,7). Nový zákon byl napsán v řeckém jazyce a slovo pro strach
použité v tomto textu lze také přeložit jako respekt, úcta nebo čest. Je to postoj loajality vůči Bohu, projev poslušnosti Jeho vůle. Moudrý muž to říká takto: „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom
u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé“ (Kazatel 12,13.14).
Když přemýšlíme o dodržování Božích přikázání, je velmi snadné myslet na slabosti, křehkost a neschopnost dělat
to, po čem ve svém nitru toužíme. Příliš často toužíme jednat správně, ale nenacházíme sílu tyto touhy uskutečnit.
S apoštolem Pavlem musíme uznat: „Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím“ (Římanům 7,15). Jaké bylo apoštolovo řešení tohoto dilematu? Na konci kapitoly si klade otázku: „Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“ A odpovídá tímto pozitivním prohlášením: „Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána
našeho“ (Římanům 7,24.25). Řešení problému neustálého selhávání, činění pokání a opětovného selhávání existuje.
Pavel říká, že je to Ježíš Kristus, náš Pán. My jsme slabí, ale On je silný. My jsme křehcí, ale On je všemohoucí. My
jsme bezmocní, ale On je všemocný.
Ellen Whiteová to krásně uvádí v článku, který napsala v roce 1897: „Kristův příklad nám ukazuje, že naše jediná
naděje na vítězství je v neustálém odporu vůči satanovým útokům. Ježíš, který v konfliktu s pokušením zvítězil nad
protivníkem duší, chápe satanovu moc nad lidskou rasou a zvítězil v náš prospěch. Jako satanův přemožitel nám dal
výhodu svého vítězství, takže v naší snaze odolat ďáblovým pokušením můžeme sjednotit naši slabost s Jeho silou,
naši bezcennost s Jeho zásluhami. A podporováni Jeho vytrvalou mocí, i před silným pokušením, můžeme odolat
v Jeho všemohoucím jménu a zvítězit tak, jak zvítězil On“ (Signs of the Times, 27. května 1897).

Dovolávání se Jeho vítězství
Když se soustředíme na Kristovu moc, nikoli na své slabosti, stáváme se ve svém křesťanském životě přemožiteli.
Když se začínáme modlit, dovolávejme se zaslíbení z 1. Janovy epištoly 5,14.15: „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.“ Když se dovoláváme tohoto zaslíbení s vírou, Ježíš bude dělat úžasné věci a posílí nás,
abychom žili zbožný život a byli připraveni na Jeho brzký návrat.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Kazatel 12,13.14
„Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh
postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“
„Boj se Boha“

Pane, uznáváme, že jsi Bůh Stvořitel, všemohoucí, všemocný, vševědoucí. Jsi mimo naše omezené lidské chápání,
a přesto jsi nám bližší než všichni naši nejbližší. Jsme v úžasu z Tvého majestátu, uctíváme Tě a toužíme Tě ctít i svými
životy.
„Jeho přikázání zachovávej“

Bože, nemáme v sobě žádnou schopnost dodržovat Tvá přikázání, být v souladu s Tvou vůlí. Pouze Ježíš nám může
pomoci. Toužíme plnit Tvou vůli, být věrní, ale tak často jsme selhali. Děkujeme, že Ježíš má moc přinést vítězství do
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našich životů. Vzhlížíme k Němu a odevzdáváme se do Jeho věrných rukou. Ježíši, prosíme tě, abys prožil svůj život
v nás.
„I vše, co je utajeno, ať dobré či zlé“

Otče, uvědomuji si, že před tebou není nic skryto. Znáš moje srdce, znáš mé vzestupy i pády. Jsi si také plně vědom
všeho, co se děje po celém světě. Děkuji Ti, že navzdory tomu, jak bych se mohl cítit, jsou Tvé myšlenky vůči mně plné
lásky a milosti a nemusím se bát soudu, když přebývám v Ježíši.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Několik minut věnujte soukromému vyznávání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Modlete se za potřeby regionální i světové církve (viz samostatný list s potřebami 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 – Důvěra v soud a modlitba
„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním
požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil,
abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil,
abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny.“
Efezským 1,3–5

Nastala hodina Jeho soudu
Poselství prvního anděla ze Zjevení Janova oznamuje, že „nastala hodina jeho [Božího] soudu“ (Zjevení 14,7).
Ve světle věčnosti nás realita nebeského božského soudu vede k tomu, abychom s modlitbou hledali hlubší vztah
s Bohem. Soud v nebeské svatyni byl předznamenán Dnem smíření ve starověkém Izraeli. V antitypický Den smíření
ve starozákonním svatyňovém systému se celý Izrael shromáždil kolem svatyně, vyznával své hříchy a hledal Boží odpuštění. Leviticus 23,29 důrazně uvádí: „Kdo se toho dne nebude pokořovat, bude vyobcován ze svého lidu.“ Pokořovat
se znamenalo hledat Boha v pokání a vyznání a žádat Ho o sílu žít zbožným životem.
Při posledním nebeském soudu je v sázce Boží pověst a dobré jméno. Otázky ohledně Jeho charakteru byly vzneseny před celým vesmírem. Je Bůh poctivý? Je nemožné dodržet Jeho příkazy? Je milující a spravedlivý? Na soudu Bůh
odhalí, že udělal vše pro záchranu celého lidstva. Neexistuje nic víc, co by mohl ještě udělat. Jeho milost je dostačující pro všechny. Je to milost, která nás chrání před trestem i mocí hříchu. Je to milost, která odpouští naši minulost
a posiluje naši přítomnost.
Naléhavost zprávy o hodině soudu nás přivádí k hlubokému vztahu s Kristem. Toužíme ctít Jeho jméno a nedělat
nic, co by pošramotilo Jeho pověst. Nemusíme se bát soudu, protože Kristus je náš obhájce, náš právní zástupce a náš
soudce (Jan 5,22). V Kristu jsme synové a dcery Krále vesmíru, jsme součástí nebeské královské rodiny. Prorok Daniel
popisuje Ježíše v nebeské svatyni, jak před Otcem vystupuje v náš prospěch na posledním nebeském soudu. Desítky
tisíc nebeských bytostí se tlačí do této soudní síně. Velký zápas mezi dobrem a zlem brzy skončí. Boží jméno – Jeho
charakter – bude vyvýšen před celým vesmírem (Daniel 7,9–14). Uvidíme, že Bůh je milosrdný a spravedlivý, že
v Ježíši daroval nejvzácnější nebeský dar.
Po celou věčnost budeme prohlašovat: „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu
obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí
a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista
přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším“ (Efezským 1,3–6).
V dnešním modlitebním čase prozkoumejme vlastní srdce a prosme Boha, aby odhalil vše, co není v souladu s Jeho
vůlí. Požádejme ho, aby nás očistil od těchto hlubokých a skrytých hříchů, a pak mu poděkujme za Jeho milost, Jeho
odpuštění a Jeho sílu hříchy překonat. Ze všeho nejvíc mu poděkujme za Ježíše.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Zjevení 14,7
„Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu.“
„Bojte se Boha“

Bože, uctíváme Tě. Jsi hoden veškeré cti a slávy. Ty, Veličenstvo nebes, Bůh Stvořitel, Ty jediný Věčný – máme
bázeň před Tebou. Nic Tě nemůže obsáhnout.
„Vzdejte mu čest“

Bože, jak podivuhodná je myšlenka, že toužíš skrze mě odhalit sám sebe, svůj charakter lásky. Naplň mě, prosím,
svým Duchem svatým a oslav se slávou, kterou si zasloužíš. Žij ve mně a skrze mě a daruj mi své vítězství nad hříchem.
Dej mi sílu žít v souladu s Tvou vůlí.
25

10

DNU
MODLITEB

Tři andělé vyzývající k modlitbám
Šestý den – Důvěra v soud a modlitba

„Nastala hodina jeho soudu“

Ježíši, děkuji Ti za soud. Děkuji Ti, že soud je pro nás a že jeho prostřednictvím obnovíš spravedlnost v celém
vesmíru. Děkujeme Ti, že jsi naším obhájcem a veleknězem a že Tvoje spravedlnost nám poskytuje jistotu, kterou
potřebujeme, abychom stáli s hlavou pozvednutou v radostné vděčnosti vůči Tobě. Připomeň nám naléhavost doby,
ve které žijeme, a pomoz nám nasměrovat co nejvíce lidí, aby v Tobě našli své věčné vykoupení.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Několik minut věnujte soukromému vyznávání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Modlete se za potřeby regionální i světové církve (viz samostatný list s potřebami 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 – Trojandělské poselství, sobota a modlitba
„Dám ve svém domě a na svých hradbách památník a jméno, lepší než synů a dcer.
Dám jim jméno věčné, jež nebude vymýceno.
Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu,
aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví:
,Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy,
přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí,
jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení.
Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.‘ “
Izajáš 56,5–7

Stvořeni za určitým účelem
Poselství tří andělů jsou jasnou výzvou k uctívání našeho Stvořitele. Nevyvinuli jsme se. Nejsme výsledkem genetické náhody. Bůh nás stvořil a život je vzácný dar, který pochází od Ježíše. Apoštol Jan říká: „Jsi hoden, Pane a Bože
náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest“ (Zjevení 4,11). Je to myšlenka, která vzbuzuje bázeň, když uznáme, že existujeme z Boží vůle. Sobota nám připomíná, že jsme byli stvořeni za
určitým účelem. Zavede nás zpět do našeho domova v zahradě Eden a připomíná nám milujícího Stvořitele, který si
přeje pro náš život jen dobro. Ve světě utrpení, bolestí a nemocí Bůh Stvořitel slibuje: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě
nezřeknu“ (Židům 13,5). Už jen tato skutečnost by nás měla srazit na kolena při chvále Boha za dar života a možnosti
objevit konkrétní plány, které má s naším životem.

Sobota – výzva k modlitbě, chvále a hlásání
Sobota nám také připomíná dar spásy. Když odpočíváme v sobotu, odpočíváme v Kristově hotovém díle v náš
prospěch (Židům 4,9.10). Odpočíváme v Jeho milosti. Sobota není zákonný požadavek daný izraelskému národu. Je
to den naplněný milostí pro celé lidstvo, který nás vede k tomu, abychom se při vykoupení plně a zcela spoléhali na
Krista (Izajáš 56,6.7). Týden stvoření Ježíš zakončil slovy: „Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.
Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo“ (Genesis 2,1.2). Svou práci
na kříži také završil slovy: „Dokonáno jest.“ Na počátku jsme neměli nic společného s Kristovým tvůrčím dílem. Zahájil práci a dokončil ji. Stejně tak jsme neměli nic společného s Kristovým dílem vykoupení na kříži. Zahájil dílo spásy
a dokončil ho. Sobota nám připomíná, abychom se radovali z Jeho lásky, spočívali v Jeho péči a slávě v Kristu, který za
naši spásu zaplatil tak vysokou cenu. Sobota je výzvou k modlitbě, výzvou k chvále, výzvou k ohlašování Jeho dobroty.
Sobota nám také připomíná, že v pustém světě smutku nejsme sami. Krásy přírody stále hovoří o našem Bohu
Stvořiteli navzdory utrpením tohoto světa. Sobota nás odkazuje zpět ke stvoření, ale také nás směřuje vpřed k novým
nebesům a nové zemi, kde Bůh znovu stvoří tento svět v rajské nádheře.
Sobota je den díkůvzdání. Jsme vděční, že nás Bůh stvořil a má plány pro náš život. Jsme mu vděční, že nás vykoupil a zaplatil za nás tak nekonečnou cenu. Jsme vděční, že pro nás znovu přichází a vytvoří nové nebe a novou zemi.
Hledejme ho s vděčným srdcem, když se nyní budeme modlit.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Izajáš 56,5–7
„Dám ve svém domě a na svých hradbách památník a jméno, lepší než synů a dcer. Dám jim jméno věčné, jež nebude
vymýceno. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky,
praví: ,Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení.
Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.‘ “
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„Dám jim“

Bože, stvořil jsi nás všechny. Přivedl jsi nás k existenci a toužíš po věčném společenství s námi. Ano, toužíš po
záchraně celého lidstva. Každého národa, kmene a skupiny lidí. Chválíme Tě! Děkujeme Ti za každotýdenní sobotu,
která nám tuto realitu připomíná.
„Všichni, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku“

Pane, příliš často jsme porušovali sobotu nebo jsme ji neslavili. Prosím, odpusť nám to. Pomoz nám, prosím, zachovávat sobotní čas, a zvláště během dne odpočinku Tě uznávat a vyvyšovat. Otevři nám oči a uši, abychom každý
den poznávali a plnili Tvoji vůli, a tak mohli oslavovat a vyvyšovat Tvoji věrnost prostřednictvím každé soboty.
„Kdo se pevně drží mé smlouvy“

Ježíši, děkujeme Ti, že sobota není jen znamením a příležitostí připomenout si Tě jako našeho Stvořitele, ale také
znamením spásy. Děkujeme Ti, že můžeme odpočívat v ujištění o tvé spravedlnosti, která nás přikrývá a naplňuje
nás, když se pevně držíme Tvých zaslíbení. Kéž je naše zachovávání soboty odrazem každodenní zkušenosti s Tvojí
věrností vůči nám.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Několik minut věnujte soukromému vyznávání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Modlete se za potřeby regionální i světové církve (viz samostatný list s potřebami 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 – Pád Babylónu a modlitba
„Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou.
Zvolal mohutným hlasem: ,Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů,
skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka.‘ “
Zjevení 18,1.2

Poselství druhého anděla
Trojandělské poselství ze 14. kapitoly knihy Zjevení je speciálně navrženo tak, aby připravilo lidi na Ježíšův příchod. Odhaluje Boží plány a demaskuje plány ďábla. Zpráva druhého anděla poskytuje toto slavnostní varování: „Padl,
padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu“ (Zjevení 14,8). Stejně jako
starověký Babylón bojoval proti Bohu vzpourou proti Jeho příkazům, duchovní Babylón stojí ve vzpouře proti Bohu.
Prochází kolem se svým „pohárem vína“ falešných doktrín, aby oklamal miliony. Ellen Whiteová popisuje Babylón
takto: „Velký hřích, který je Babylónu vytýkán, spočívá v tom, že ,opojil všechny národy svým smilstvem‘ (Zjevení 14,8).
Tento opojný pohár nabízený světu představuje falešné učení, které církev přijala jako důsledek svého nezákonného
spojení s mocnými tohoto světa. Přátelství se světem znehodnocuje víru věřících a na druhé straně má zhoubný vliv
na svět, neboť šíří učení, které odporuje jasným výrokům Písma svatého“ (The Great Controversy, s. 388). Smilstvo
je nedovolené spojení. Duchovní Babylón se odvrací od svého skutečného milého – Ježíše – a spojuje se se státem či
politickými mocnostmi.
Toto spojení církve a státu, jak je popsáno v 17. kapitole Zjevení, vede k prosazení znamení šelmy. Babylón představuje náboženský systém, který překrucuje Písmo a je zaměřen na lidské učení. Poselství druhého anděla v kombinaci
s proroctvími ze Zjevení Janova 17. a 18. kapitoly odhaluje, co přichází na tuto Zemi jako ohromné překvapení. Odpadlé náboženské mocnosti se spojí s politickými a ekonomickými silami a vytvoří jednotu v době celosvětové krize
a katastrofy.
Zpráva druhého anděla zní naléhavou výzvou k modlitbám alespoň ve třech oblastech. Za prvé, vyzývá nás, abychom byli věrní Kristu a Jeho slovu. Kompromis v našem osobním životě nás v posledních okamžicích dějin Země
dovede pouze ke sjednocení s Babylónem a k válce proti Božímu lidu.
Za druhé, toto poselství nás volá k víře, která obstojí ve zkoušce. Boží prorokyně na nás upřímně apeluje: „Blíží se
bouře, neúprosná ve své zuřivosti. Jsme na ni připraveni? Nemusíme říkat, že na nás brzy přijde nebezpečí posledních dnů. Už je tady. Nyní potřebujeme, aby se meč Páně zařízl do hloubi duše a až na dřeň tělesných chtíčů, chutí
a vášní. Myšlenky, které se vzdaly prostopášného uvažování, potřebují změnu, … musejí se soustředit na Boha“ (With
God at Dawn, s. 113).
Za třetí, toto poselství nás vyzývá, abychom své přátele pozvali k prožívání hlubokého vztahu s Ježíšem a k porozumění pravdám Zjevení pro tuto poslední dobu. Když poklekáme, abychom se modlili, modleme se za tyto konkrétní
věci:
1. jasnější porozumění Božímu slovu, větší lásku k Ježíši a nekompromisního ducha;
2. víru, která může obstát ve zkoušce;
3. odvahu vydávat svědectví lidem kolem nás.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Zjevení 14,8
„Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“
„Babylón padl“

Věčný Otče, kromě Tvého svatého Slova neexistuje na tomto světě nic, čemu by se dalo věřit, co by poskytlo pevný
a důvěryhodný základ pro život. Pomoz nám budovat své životy Tvou milostí, prostřednictvím Tvého Ducha, pouze
na Tvém Slově.
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Tři andělé vyzývající k modlitbám
Osmý den – Pád Babylónu a modlitba

„Opojil všechny národy svým smilstvím“

Bože, máme tu čest Tě poznat a porozumět pravdě prostřednictvím Tvého Slova. Díky tomu také uznáváme svoji
odpovědnost. Dnes se modlíme za miliardy lidí uvězněných ve falešných náboženstvích. Pomoz nám ukázat jim pravdu o tom, kdo jsi, jak moc je miluješ a jak je chceš přivést do plnosti pravdy.
„Dal jim pít z poháru hněvu“

Ježíši, uznáváme, že nás občas rozptýlily satanovy četné iluze a pokušení. Někdy se přestaneme dívat na Tebe
a místo toho se zaměříme na sebe a své sobecké prožitky. Prosím, odpusť nám to. Osvoboď nás od toho, abychom se
poddali naší tělesné přirozenosti, a nastol v nás vítězství, které můžeš poskytnout jen Ty.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Několik minut věnujte soukromému vyznávání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Modlete se za potřeby regionální i světové církve (viz samostatný list s potřebami 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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Tři andělé vyzývající k modlitbám
Devátý den – Znamení šelmy a modlitba

Den devátý – Znamení šelmy a modlitba
„Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi:
,Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy!
Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím,
spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.‘
A znovu volali: ,Haleluja! Na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města.‘
Tehdy těch čtyřiadvacet starců spolu se čtyřmi bytostmi padlo na kolena;
klaněli se před Bohem sedícím na trůnu a volali: ,Amen, haleluja.‘
A od trůnu zazněl hlas:
,Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí.‘ “
Zjevení 19,1–5

Slavnostní varování
Třetí a poslední andělské poselství je jedním z nejslavnostnějších varování v Bibli. Je to právě to varování, jež by
mnoho lidí chtělo ignorovat, přesto odhaluje duchovní pravdy proměňující život, které hovoří o našich nejhlubších
potřebách a přibližují nás k Ježíši. Apoštol Jan píše: „Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: ,Kdo kleká před
šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá
neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem‘ “ (Zjevení 14,9.10).
První život proměňující zásadou tohoto varování je, že vychází ze srdce milujícího Boha, který chce víc než cokoli
jiného zachránit nás pro své království. Toto je božské varování, aby Boží lidé nebyli zaskočeni podvody, které přicházejí.
Za druhé to souvisí s uctíváním. Anděl říká: „Kdo kleká před šelmou.“ To je v přímém rozporu s poselstvím prvního anděla ve verši 7 o uctívání Stvořitele. Uctívání Stvořitele vede věrné Kristovy následovníky, aby reagovali na Jeho
lásku, důvěřovali Jeho spásné milosti, byli poslušni Jeho Slova a dodržovali jeho přikázání. Uctívání šelmy vede lidi
k soběstačnému životu nezávislosti na Bohu a v neposlušnosti vůči Jeho příkazům. Zaměřuje se spíše na sebe než na
Ježíše.

Šelma v nás
Poselství třetího anděla hovoří o době, která přichází, když se církev a stát spojí pod autoritou papežství, aby prosazovali bohoslužby v první den v týdnu. Posledním poselstvím tří andělů je výzva k opravdové a upřímné modlitbě.
Podstata antikrista – spíše pýcha než pokora, spíše sebevědomí než sebeobětování pro dobro druhých a spíše důvěra
v lidskou moudrost než v božskou inspiraci Písma – to vše je hluboce zakořeněno v naší padlé přirozenosti. Jaké je
řešení pro projevy šelmy, která v nás přebývá? Existuje pouze jedno řešení, a tím je Ježíš. Jeho milost, jeho moc, jeho
láska naplňují naše srdce a životy. Pokud náš závazek vůči Němu nebude silnější než přitažlivost světa, ovládnou nás
již dnes principy šelmy a jednoho dne přijmeme její znamení. Varování před znamením šelmy ve zprávě třetího anděla
by nás mělo pokorně srazit na kolena v podrobení se Kristu, s prosbou o jeho Ducha, aby nás důkladně očistil zevnitř
a v našich srdcích vykonal zázrak božské milosti. Mělo by nás to také vést k modlitbě za naši rodinu, přátele a sousedy,
aby i oni měli srdce otevřená Kristovu záchrannému poselství pro poslední dobu. Toto poselství by nás mělo motivovat těšit se na den, kdy se budeme s Kristem navždy radovat u Jeho trůnu (Zjevení 19,1–5).

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Zjevení 14,9.10
„Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: ,Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na
čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm
a sírou před svatými anděly a před Beránkem.‘ “
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Tři andělé vyzývající k modlitbám
Devátý den – Znamení šelmy a modlitba

„Kdo kleká před šelmou a před jejím obrazem“

Bože, Ty jsi Bůh, který se stará, Bůh, který si přeje, aby všichni byli zachráněni, a ne ztraceni. Tolik lidí se dívá na
falešná náboženství, zvrácené filozofie a novodobé modly jako na zdroj síly a náplň svých narušených životů. Děkujeme Ti, že se o ně dostatečně staráš, abys je varoval, a že můžeme hrát roli při jejich vedení k Ježíši jako jedinému
skutečnému Spasiteli, který si zaslouží uctívání.
„Boží hněv“

Bože, přináší nám velkou útěchu, že máš svatý hněv vůči hříchu, zlu a krutosti. Děkujeme Ti, že toužíš navždy
zničit hřích a jednoho dne ve vesmíru obnovíš dokonalou lásku, mír a harmonii. Děkujeme Ti, že jsi nám prostřednictvím Ježíše jasně ukázal, že nechceš lidi odsuzovat, ale zachraňovat. Děkujeme Ti, že jsi každému člověku dal možnost
a příležitost přijmout spasení v Kristu. Zachraň nás a chraň nás před následováním antikristovského principu vyvyšování sebe a pýchy. Místo toho nás veď, abychom následovali Beránka, kamkoli jde.
„Před Beránkem“

Ježíši, je pro nás velkou útěchou vědět, že na konečném soudu bude zřejmé, že Tvá nabídka milosti a spásy nebyla
odtržena od spravedlnosti. Děkuji Ti, že jsi vzal na sebe trest všech, kteří se Ti odevzdají. Děkuji Ti, že bez ohledu na
to, jak těžké bude vidět zničení těch, kteří se rozhodnou lpět na hříchu, každý přizná, že jsi ve veškerém svém jednání
čestný, spravedlivý a laskavý.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Několik minut věnujte soukromému vyznávání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Modlete se za potřeby regionální i světové církve (viz samostatný list s potřebami 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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Tři andělé vyzývající k modlitbám
Desátý den – Boží lid, ostatek a modlitba

Den desátý – Boží lid, ostatek a modlitba
„Zde se ukáže vytrvalost svatých,
kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“
Zjevení 14,12

Konečný cíl
Poselství tří andělů má jeden hlavní účel, jedno jedinečné zaměření: připravit lidi na Ježíšův příchod. Tato božsky
inspirovaná poselství vrcholí ve Zjevení 14,12, kdy Jan vysvětluje konečný výsledek porozumění a přijetí nebeského
poselství o konci času. Apoštol uvádí, že tato poselství povedou k tomu, že bude existovat lid, o kterém lze napsat:
„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši“ (Zjevení 14,12).
S jeho milostí Boží lid vydrží zkoušky posledních dnů a unikne pronásledovatelům. Bude čelit vzteku šelmy
a nepodlehne nátlaku na svědomí. Přestože tito lidé nebudou schopni kupovat ani prodávat a budou muset čelit pronásledování, uvěznění i samotné smrti kvůli Kristu, budou poslouchat Jeho příkazy. Nelze je přinutit, aby se vzdali své
věrnosti Kristu. Také v posledních hodinách pozemské historie žijí milostí naplněný, Krista oslavující a poslušný život
uprostřed hříšného, vzpurného a neposlušného světa.

Ježíšova víra
Na Zjevení 14,12 je ještě něco fascinujícího. Věřící poslední doby nejen že projevují věrnost Ježíši, nejen že mají víru
v Ježíše, ale mají také Ježíšovu víru. Jaká je Ježíšova víra? Ježíšova víra má stejnou kvalitu víry v Boha, jakou měl Ježíš
na kříži. Když Ježíš visel na kříži a nesl vinu, hanbu a odsouzení hříchů lidstva, cítil se Bohem opuštěný. Obrovský
hřích byl tak velký, že se Ježíš tak cítil. Proto v agónii zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Matouš 27,46).
Opustil ho Bůh? Rozhodně ne! Jeho otcovské oči byly po celou dobu upřeny na kříž. Jeho srdce lásky bylo zlomeno
v agónii, kterou prožíval Jeho Syn. Ježíš důvěřoval, i když neviděl. Jeho víra přesahovala to, co se kolem Něj dělo. Proto
byla Jeho závěrečná slova: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého Ducha“ (Lukáš 23,46).
Těsně před tím, než se Ježíš vrátí, bude Boží lid podle proroctví Zjevení znovu potřebovat důvěřovat i tehdy, když se
bude zdát, že všechno kolem něho je proti němu. Co je tím, co je provede touto zkouškou? Je to „Ježíšova víra“. Jak tuto
Ježíšovu víru můžeme rozvíjet? Za prvé, stejně jako spasení i víra je dar, který Bůh vkládá do našich srdcí a který roste,
když ho používáme (Římanům 12,3–8). Když prožíváme obtížné situace a zoufale lpíme na Božích zaslíbeních, naše
víra roste. Když svou mysl prosytíme Božím slovem, naše víra roste (Římanům 10,17). Když přiznáme nedostatek víry
a upřímně se modlíme k Bohu, aby naši víru posílil, naše víra opět poroste (Lukáš 17,5).
Během dnešní modlitební chvíle prosme Boha, aby nám dal vytrvalost, když čelíme životním zkouškám. Modleme
se, aby nám dal sílu být poslušni Jeho vůle v každé oblasti našeho života, a požádejme nebe, aby posílilo a rozmnožilo
naši víru, aby „Ježíšova víra“ naplnila naše životy a připravila nás na závěrečnou pozemskou krizi. Pak jednoho dne
budeme žít s Ježíšem po celou věčnost!

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Zjevení 14,12
„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“
„Zde se ukáže vytrvalost svatých“

Pane, dlouho jsme čekali na Tvůj návrat. Víme také, že pro vše máš své načasování a že víš, co je pro nás nejlepší.
Děkujeme Ti, že když v nás přebývá Duch svatý, bude v nás produkovat trpělivost a vytrvalost. Ukaž nám, jak nejlépe
využít čas, který ještě máme, abychom tě oslavili. Až budeme čelit zkouškám a soužením, potěší nás vědomí, že nám
dodáš sílu a božskou trpělivost.
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Tři andělé vyzývající k modlitbám
Desátý den – Boží lid, ostatek a modlitba

„Zachovávají Boží přikázání“

Tvojí vůlí, Bože, je láska. Láska k Tobě a láska k druhým lidem. Láska zjevená v Božím slově a v Ježíšově životě.
Raduji se z toho, že jsi schopen a ochoten proměnit naše vzpurná srdce na srdce, která jsou v souladu s velkým zákonem lásky.
„Věrnost Ježíši“

Jsem ohromen, Bože, vírou a věrností, kterou Ježíš projevil zde na Zemi, zvláště když umíral na kříži. Jeho důvěra
k Otci nám byla příkladem, avšak nezůstává jen u toho, nýbrž poskytuje všem, kteří věří, příležitost k rozvoji stejně
kvalitní víry. Ježíši, prosím Tě, nechej uzrávat naši víru každý den o trochu víc. Odevzdáváme se Tobě, náš vzácný
a věrný Spasiteli.

Další modlitební návrhy
Poděkování a chvály: Poděkujte za konkrétní požehnání a chvalte Boha za jeho dobrotu.
Vyznání: Několik minut věnujte soukromému vyznávání hříchů a děkujte Bohu za jeho odpuštění.
Pokyny: Požádejte Boha, aby vám dal moudrost pro aktuální problémy a rozhodnutí.
Naše církev: Modlete se za potřeby regionální i světové církve (viz samostatný list s potřebami 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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