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Příručka pro vedoucí
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.
Vyzývá vás Boží hlas k oživení? Bible je plná zaslíbení právě pro vás:
„Jestliže můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých
cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ (2. Paralipomenon 7,14)
„Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“ (Jeremjáš 29,13)
„Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“ (Joel 3,5)
„… přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ (Jakub 4,7)
„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se
mnou.“ (Zjevení 3,20)
Ať se v tuto chvíli nacházíte kdekoli, Bůh je vám blíže, než si myslíte. Chce vylít své požehnání na vaši rodinu, váš
sbor, vaši komunitu a váš svět. Připojte se nyní k nám v odpovědi na výzvu tří andělů k modlitbám.

Všeobecné body programu Deset dnů modliteb
Modlitební průvodci pro jednotlivé dny
Pro každý z deseti dnů jsme připravili modlitebního průvodce. Každý průvodce obsahuje biblickou pasáž,
náboženskou zkušenost, biblické texty, kterých je možné se při modlitbách dovolávat, a návrhy modliteb. Doporučujeme
zkopírovat tyto listy, aby je každý účastník mohl během modlitebního setkání sledovat.
Sbory po celém světě se budou sjednocovat v modlitbě za hlavní témata každého dne. Připojte se k modlitbám
prostřednictvím veršů Písma, citací a modlitebních žádostí. Nicméně nemusíte projít celý seznam námětů k modlitbám. Možná že se budete chtít rozdělit do malých skupin, kdy se každá skupina modlí za část modlitebních žádostí.
Do materiálu jsme zahrnuli také dokument s názvem Modlitební žádosti celosvětové církve. Je důležité se za naši
světovou církevní rodinu modlit společně, ale pokud vaše skupina zahrnuje návštěvníky z místní komunity, možná
budete chtít věnovat více času modlitbám za jejich potřeby. Modlete se také za to, jak můžete co nejlépe přivítat hosty
a zajistit, aby se cítili součástí vaší skupiny.

Navrhovaný časový rozvrh pro každou část modlitebního setkání
Zajistěte, aby program modlitební chvíle byl co nejjednodušší a skupina se mohla skutečně zaměřit na modlitby.
Kolik času strávíte u každé části, se bude lišit. Následující časové rámce jsou pouze návrhy:
l Přivítání a úvod: 2–5 minut.
l Čtení „Zkušeností“ (v denním modlitebním průvodci): 5 minut.
l Modlitba na základě biblických textů v „Biblických textech k modlitbám“ (v denním modlitebním
průvodci): 10–15 minut.
l Modlitba za položky v části „Další modlitební žádosti“ (v denním modlitebním průvodci):
20–30 minut.
l Písně a chvály: 5–10 minut.
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Přímluvné modlitby za druhé
Každému člověku doporučte, aby se důsledně modlil za pět až sedm lidí, které Bůh přivedl do jeho života. Mohou
to být příbuzní, přátelé, spolupracovníci, sousedé nebo prostě jen známí. Vyzvěte je, aby požádali Ducha svatého
o vedení při výběru těchto lidí a při jejich oslovování během Deseti dnů modliteb.
Možná že budete chtít poskytnout přítomným nějaké kartičky nebo papíry, na které si budou moci poznamenat
jména lidí, za které se budou modlit.

Sobotní bohoslužby během Deseti dnů modliteb
Během obou sobot se zaměřte na modlitby a sdílení zkušeností, které členové prožijí jako odpověď na své modlitby.
Buďte kreativní – existuje mnoho způsobů, jak se sdílet se sborovou rodinou o tom, co se děje během každodenních
modlitebních setkání.

Závěrečná slavnostní sobotní bohoslužba
Závěrečná sobota by měla být připravena jako zvláštní oslava všeho, co Bůh během těchto Deseti dnů modliteb
učinil. Vyhraďte si dostatek času na zkušenosti související s odpověďmi na modlitby, biblické vyučování a kázání
o modlitbě a na zpěv. Shromáždění během modliteb veďte tak, aby i ti, kteří se každodenních modlitebních setkání
nezúčastnili, mohli prožít radost ze společných modliteb. Další nápady najdete v materiálu pod názvem Sobotní
slavnost.

Co by mělo následovat po skončení programu Deset dnů modliteb
Velmi se modlete za to, aby vám Bůh ukázal, jak chce, aby váš sbor či skupina pokračovala v tom, co začala během
Deseti dnů modliteb. Možná že se budete nadále každý týden společně setkávat, nebo si Bůh přeje, abyste ve svém
sboru začali novým způsobem sloužit či pomáhat v místní komunitě. Buďte otevřeni novým námětům a následujte
Boha tam, kam vás povede. Zcela jistě budete ohromeni výsledky chození s Ním. Materiál s názvem Výzvy přesahující
Deset dnů modliteb je plný nápadů pro službu.

Sdílení zkušeností
Podělte se prosím o příběhy a zkušenosti související s tím, jak Bůh jednal během Deseti dnů modliteb! Vaše příběhy
budou povzbuzením pro mnoho dalších lidí.
Vaše vyznání mohou být zaslána na e-mailovou adresu stories@ministerialassociation.org nebo vložena přímo
na stránky www.tendaysofprayer.org.

Doporučení pro společné modlitební chvíle
Shodnout se
Když se někdo modlí k Bohu, ujistěte se, že i jiní předkládají Bohu stejnou prosbu a shodnou se na ní – je to mocný
nástroj! Nemyslete si, že když se jeden člověk za něco modlí, že se za to druzí už modlit nemusejí. „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). Jak povzbudivé
je být nesen modlitbami jiných!

Dovolávat se Božích zaslíbení
Povzbuďte skupinu, aby se během modliteb dovolávala Božích zaslíbení. Je snadné zaměřit se na své problémy.
Když se však chopíme Božích zaslíbení, posílíme svou víru a připomeneme si, že u Boha není nic nemožné. Zaslíbení
nám pomohou, abychom svůj zrak odvrátili od svých slabostí a potíží a zaměřili jej na Ježíše. Pro každou slabost
a každý zápas můžeme v Bibli najít zaslíbení, kterého se můžeme dovolávat. Povzbuďte lidi, aby vyhledávali další
zaslíbení a zapisovali si je, aby se jich mohli v budoucnosti dovolávat.
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Půst
Vyzvěte lidi zúčastněné v Deseti dnech modliteb k tomu, aby zvážili nějaký druh půstu – např. půst od televize,
světské hudby, filmů, internetu, sladkostí nebo jídel, která jsou těžko stravitelná. Získaný čas využijte k modlitbě
a studiu Bible a proste Boha, aby vám a vašemu sboru pomohl více zůstávat v Kristu. Jednodušší strava nám umožní,
aby se naše mysl stala vnímavější k hlasu Ducha svatého.

Duch svatý
Nezapomeňte požádat Ducha svatého, aby vám ukázal, jak a za co se máte modlit ve svém osobním životě nebo
v konkrétních situacích. Bible nám říká, že nevíme, za co se máme modlit, ale že Duch svatý se za nás přimlouvá.
„Musíme se modlit nejen v Kristově jménu, ale také pod vlivem Ducha svatého. To vysvětlují slova, že ‚Duch se
za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním‘ (Římanům 8,26). Bůh s potěšením odpovídá na takové modlitby. Když se
s vážností a usilovně modlíme ve jménu Pána Ježíše, pak nám Bůh dává silnou záruku, že ‚může učinit neskonale víc,
než zač prosíme a co si dovedeme představit‘ (Efezským 3,20).“ (Christ’s Object Lessons, s. 147)

Zápisky
Vedení si modlitebního zápisníku během Deseti dnů modliteb může být dobrým způsobem, jak se mohou účastníci
vnitřně ztotožnit s uvedenými modlitebními tématy, vyjádřit své konkrétní závazky vůči Bohu a rozpoznat také jeho
požehnání. Když si zapíšeme své modlitby a uchováme si záznamy o Božích odpovědích na ně, je to osvědčený způsob,
jak být povzbuzen.
Během modlitebního setkání můžete lidem poskytnout čas, aby si do svého deníčku zapsali svá rozhodnutí a své
odpovědi Bohu. Nebo můžete vést skupinový zápisník modlitebních žádostí a Božích odpovědí (do zápisníku, na
velký plakát nebo on-line). Je vzrušující a pro budování víry důležité ohlédnout se zpátky a vidět, jak Bůh odpověděl
na modlitby!

Úcta
Podporujte uctivý postoj. Přistupujeme ke trůnu Krále vesmíru. Během modlitebních setkání nejednejme
bezstarostně, ale ani afektovaně. Nicméně není nutné, aby vždy všichni klečeli. Pokud chcete, aby se lidé cítili dobře
celou hodinu, vyzvěte je, aby poklekli, sedli si nebo povstali podle toho, jak je Duch povede a jak to pro ně bude pohodlné.

Modlitby ve větách
Modlitby by měly být krátké a věcné. To dává příležitost k tomu, aby se pomodlili i ostatní. Zkuste své modlitby
omezit na pár vět. Každý člověk se může modlit několikrát. Krátké věty dělají modlitby zajímavějšími a dovolují Duchu svatému, aby ovlivnil skupinu v tom, jak se má modlit. Nepotřebujete pak každou modlitbu začínat či uzavírat
frázemi jako „Drahý Bože“ či „Amen“. Jde o stále pokračující konverzaci s Bohem.

Ticho
Jako vedoucí nemáte při modlitbách dominovat. Cílem je nechat ostatní, aby se modlili. Rovněž ticho je při modlitbách úžasným prostředkem, který dává Bohu příležitost, aby promlouval k našim srdcím. Dovolte Duchu svatému,
aby působil, a dejte každému člověku příležitost k modlitbě.

Zpěv
Spontánní společné písně zařazené mezi modlitby dodávají modlitebním setkáním krásu. Zpěv je rovněž dobrým
způsobem, jak překlenout přechod od jedné části modliteb ke druhé.

Přijímání žádostí o modlitbu
Nežádejte lidi ve skupině, aby se vyjadřovali, za co je třeba se modlit. Místo toho řekněte přítomným, aby se modlili, a vyzvěte je, aby se připojovali k modlitbám druhých za jejich potřeby. Důvod je zřejmý – čas. Když budeme mluvit
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o tom, za co se chceme modlit, nezbude nám dostatek času na samotnou modlitbu. Satan je nadšen, když se mu podaří
zdržet nás řečmi o našich problémech místo toho, abychom se za ně modlili. Lidé ve skupině pak začnou druhým radit
a navrhovat řešení. Ale síla je v Bohu! Čím více se modlíme, tím více se může projevit Boží moc.

Denní ztišení
Tato věc je velmi důležitá! Jako vedoucí se ujistěte, že každý den trávíte čas u Ježíšových nohou, mluvíte s ním a čtete
jeho Slovo. Pokud z poznávání Boha uděláte v životě svou prioritu, otevře vám to nádhernou zkušenost. „Ze skrytých
modliteb vyšla síla, která v době velké reformace otřásla světem. V posvátném tichu vystupovali Boží služebníci na
skálu Božích zaslíbení“ (The Great Controversy, s. 210). Když se vedoucí modlí, Bůh pracuje v lidských srdcích!
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