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Úvod
Vítejte v programu Deset dnů modliteb 2023! 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:
„Po účasti na Deseti dnech modliteb se můj duchovní život zcela změnil.“ (Josphat T.)
„Požehnání byla nezměrná. Duch svatý byl evidentně uprostřed nás!“ (Barbara J.)
„Deset dní modliteb přivedlo naše členy blíže k Pánu. Společenství bylo vlídnější a jednotlivci se vyjádřili, že jsou více
odhodláni zapojit se do poslání získávat druhé.“ (Arlene A.)
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:
Zpátky k oltáři: Vytvoření místa pro Boha
Uspěchaný a ustaraný. Rozbouřený a smutný. Zaneprázdněný a narušený.
To jsou některá slova, kterými lidé na celém světě popisují svůj život v dnešní uspěchané společnosti. Pokud i vy
pociťujete tíhu našeho hynoucího světa, zveme vás na desetidenní modlitební cestu do samotného Božího srdce –
místa, kde břemena jsou nadlehčována, zranění uzdravena a síla obnovena. Budete vyzváni, abyste znovu postavili
svůj oltář osobního uctívání pravého a živého Boha, protože On slíbil: „Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke
mně a já vás vyslyším“ (Jeremjáš 29,12).
Modleme se společně za oživení našich osobních a rodinných bohoslužebných oltářů, aby nás Duch svatý reformoval a zmocnil k tomu, abychom světu hlásali poslední Boží poselství naděje!

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.
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Dovolávání se zaslíbení
Bůh nám dal ve svém Slově mnoho slibů. Naší výsadou je dovolávat se jich ve svých modlitbách. Všechna Boží
přikázání a rady jsou zároveň zaslíbeními. Nikdy by od nás nežádal něco, co bychom nemohli v jeho síle vykonat.
Když se modlíme, je snadné se soustředit na své potřeby, obtíže a problémy a přitom lkát a naříkat nad svou situací. To však není účelem modlitby. Modlitba má posílit naši víru. To je důvod, proč jsme vyzýváni, abychom se
během svých modliteb dovolávali Božích zaslíbení. Pomohou nám, abychom přestali mít na zřeteli sebe a své slabosti,
a naopak svůj pohled zaměřili na Ježíše. Když na něj hledíme, měníme se k jeho obrazu.
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.
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Přímluvné modlitby za druhé
Vybízíme vás, abyste se během těchto Deseti dnů modliteb důsledně přimlouvali za lidi, které Bůh přivedl do vašeho
života. Vyberte si pět až sedm lidí – mohou to být příbuzní, přátelé, spolupracovníci, sousedé nebo třeba jen známí.
Udělejte si čas a zeptejte se Boha, za koho byste se měli modlit. Poproste jej, aby vám na těchto lidech skutečně záleželo.
Napište si jejich jména na kus papíru a uložte jej na důležitém místě, například ve své Bibli. Budete ohromeni tím,
jak Bůh bude odpovídat na vaše modlitby!

Výzvy přesahující Deset dnů modliteb
Ježíš nás povolává nejen k modlitbám, ale také k praktické službě potřebám lidí kolem nás: „Neboť jsem hladověl,
a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl
jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou“ (Matouš 25,35.36).
V knize „The Ministry of Healing“ čteme: „Musíme žít dvojí život – život myšlení a jednání, život tiché modlitby
a opravdové práce“ (s. 512). Obdrželi jsme obrovské množství lásky od našeho Spasitele, je proto naší výsadou sdílet
tuto lásku s přáteli, sousedy, ale i cizími lidmi v nouzi.
Zeptejte se Boha, jak můžete vy a váš sbor i po skončení Deseti dnů modliteb sloužit ostatním. Když budete tuto
práci organizovat, vyhněte se tomu, aby vás tato angažovanost odváděla od modlitby. „Osobní úsilí věnované druhým
by měla předcházet intenzivní soukromá modlitba, protože umění záchrany duší vyžaduje velikou moudrost. Dříve
než mluvíte s lidmi, hovořte s Kristem. U trůnu nebeské milosti získáte přípravu pro službu lidem“ (Prayer, s. 313).
V materiálech, které jsou k dispozici on-line, můžete najít další návrhy. Ježíš vás vyzývá, abyste se stali jeho prodlouženou rukou a sloužili světu v nouzi.
Materiály pro Deset dnů modliteb 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
Dwain N. Esmond, Ph.D. (student), je autor, redaktor a vysvěcený kazatel. Kazatel Esmond odpověděl na Boží
volání ke službě před více než 28 lety. Předtím, než v roce 2015 nastoupil do Institutu Ellen G. Whiteové jako spolupracující šéfredaktor, sloužil jako viceprezident redakčních služeb pro Review and Herald Publishing Association. Vedl
vydání několika publikací, 11 let působil jako redaktor před časem vydávaného časopisu pro mládež „Insight Magazine“. Dwain je autorem tří nejprodávanějších náboženských publikací pro mladé lidi a má na svém kontě více než
350 publikací. V současné době dohlíží na přípravu a vydávání textů souvisejících s Institutem Ellen G. Whiteové,
jakými jsou „Dar proroctví v Písmu a historii“, studijní text o působení Ducha svatého v proroctví; náboženský text
Ellen Whiteové vydaný v roce 2021 pod názvem: „Ježíš: Jméno nad všechna jména“ a nejnovější kompilace „Poselství
tří andělů“ (2022). Ve službě se k němu připojuje jeho milovaná manželka Kemba a jejich syn Dwain Jr.

Další materiály
Další zdroje k tématu poselství tří andělů najdete na www.threeangels.info.
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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).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozvěte někoho, aby přijal Ježíše.
Uspořádejte školu vaření.
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 „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 „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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w „Věrný je ten, kdo vás povolal, on to také učiní.“ 1. Tesalonickým 5,24
w „Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?“ Numeri 23,19

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
8
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w „A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil
vaše přestoupení.“ Marek 11,25
w „Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“
Efezským 4,32
w „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ 1. Janova 1,9
w „Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé
jako purpur, budou bílé jako vlna.“ Izajáš 1,18
w „Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.“ Izajáš 43,25
w „Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“
Jeremjáš 31,34
w „V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.“ Efezským 1,7

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

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

Zaslíbení o uzdravení
w „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním
a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin,
já tě uzdravuji.“ Exodus 15,26
w „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
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w „Tvé závory ať jsou z železa a bronzu, tvá síla ať provází všechny tvé dny.“ Deuteronomium 33,25
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
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

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:
Zpátky k oltáři: Vytvoření místa pro Boha

Tematický verš:
„Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si
přeje, aby ho lidé takto ctili“ (Jan 4,23).

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 důležitosti
pravidelných osobních a rodinných pobožností.
Biblická pasáž: Jan 4,23

[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 jednotlivce z různých věkových skupin, aby přednesli pětiminutové prezentace o tom, jak probíhají
jejich osobní pobožnosti. Kromě toho dejte prostor jedné nebo dvěma rodinám, aby se podělily o nápady, jak učinit
rodinné bohoslužby poutavými. Mládež by také mohla pomoci s hudbou nebo sdílet se se svými zkušenostmi.
Na závěr vyzvěte posluchače, aby vytvořili větší prostor pro své osobní i rodinné pobožnosti.

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 každodenní bohoslužbě a 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.
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• Modlíme se za agenturu Adventist Development and Relief Agency (ADRA), která naplňuje praktické potřeby
lidí po celém světě.
• Modlíme se za 16 milionů lidí v 6 evangeliem nejméně oslovených městech Jihopacifické divize.
• Modlíme se za to, aby nám Duch svatý ukázal, jak oslovit 406 milionů lidí ve 105 evangeliem nejméně
oslovených městech Severoasijské pacifické divize.
• Prosíme Tě, požehnej úsilí oddělení adventistické kaplanské služby, která mobilizuje kaplany a zainteresované
členy, aby sloužili těm, kteří jsou ve vězení.
• Pane, myslíme na učitele v sobotní školce. Dej jim prosím znát, jak důležitá je jejich práce pro naše děti.
• Pane, žádáme Tě o Tvé vedení pro mnohá „centra vlivu“, zdravotní a rodinné programy a kluby Pathfinder po
celém světě.
• Modlíme se, abys nám pomohl milovat, 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 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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• 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.
• 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.
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První den – „Kde jsi?“
„Hospodin Bůh zavolal na člověka: ,Kde jsi?‘ “
Lukáš 11,13

Nejdůležitější otázka
Existuje zvídavější otázka než ta, s níž se Bůh obrátil na právě padlého Adama? Bůh samozřejmě přesně věděl,
kde Adam s Evou jsou. Je koneckonců vševědoucí, všeznalý, takže Bůh se ve skutečnosti ptal: „Adame, víš, kde jsi?“
Adam a Eva neposlechli Boha (Genesis 3,4) a jejich neposlušnost způsobila narušení dosud dokonalého vztahu mezi
Bohem a Jeho vrcholným stvořením. Místo, kde se s nimi Bůh každý předešlý den setkával, bylo toho dne prázdné.
První tváře, které kdy byly vytvořeny, toho dne neodrážely úsměv určený Stvořiteli. Paže, které vymodeloval z hlíny,
ho toho dne neobjaly. Srdce, jejichž tlukot se často synchronizoval s jeho vlastním, byla toho dne podivně vzdálená,
téměř tichá.

Když to, co Bůh nabízí, nestačí…
Ellen Whiteová poznamenává: „Satan namlouval svatému páru, že porušením Božího zákona získají prospěch.
Neslyšíme dnes podobné úvahy?“ (Patriarchs and Prophets, s. 54). Adam s Evou udělali chybu, když naslouchali ďáblovi, který je přesvědčil, že to, co jim Bůh nabízí, nestačí, že nestačí společenství s Bohem v úzkém vztahu založeném
na důvěře. Vmžiku se zdálo, že mírné, vlahé klima v ráji se nyní ochladilo. „Láska a mír, v němž dosud žili, byl pryč
a místo toho je zaplavil pocit hříchu, zmocnil se jich strach z budoucnosti a zakusili nahotu duše. Světelné roucho,
které je zahalovalo, nyní zmizelo a jako náhradu za ně se snažili vytvořit si nějaké zakrytí, protože bez oblečení se
nemohli ukázat před Božím zrakem a očima svatých andělů“ (s. 57). Hřích změnil duchovní stav jediného tvora v ráji,
s nímž Bůh sdílel svůj vlastní obraz. Ve skutečnosti to v nich Boží obraz rozbilo.

Čas k modlitbě
Od narušeného vztahu Adama a Evy k Bohu až po současnou záplavu zpřetrhaných vazeb, které vidíme vyleptané
na tvářích lidí po celém světě, není snad nic důležitějšího, za co bychom se měli modlit, než za návrat na místo, kde
na nás Bůh čeká. Možná uplynula tisíciletí, ale lži, které porazily Adama a Evu, se nezměnily. Satan stále tvrdí, že nám
Bůh něco zatajuje, že mu nelze věřit, že to, co nabízí, nestačí. Toto poselství je obzvláště svůdné v technologiemi posedlém digitálním věku, ve kterém větší množství zařízení a propojení slibuje určitý druh duchovní nirvány, vyšší stav,
ve kterém my ovládáme svůj osud, místo abychom se klaněli Bohu, který nás stvořil. Nyní je čas odmítnout satanovy
lži a vrátit se k Bohu, který nás miloval věčnou láskou, zpět k Bohu, který nás milující dobrotou přitahuje na svou
stranu (Jeremjáš 31,3)!
Pojďme se společně modlit.

Modlitební čas (30–45 minut)
Mocný příslib
„Je úžasné, že se můžeme účinně modlit; že nehodní, chybující smrtelníci mají moc nabízet své žádosti Bohu.
Jakou vyšší moc si člověk může přát než tuto – být spojen s nekonečným Bohem? Slabý, hříšný člověk má privilegium mluvit se svým Stvořitelem. Můžeme pronášet slova, která dosáhnou trůnu Panovníka vesmíru. Můžeme mluvit
s Ježíšem, když kráčíme cestou, a On říká: ,Jsem po tvé pravici.‘ “ (Ellen G. Whiteová, Prayer, s. 7)
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

15

10

Zpátky k oltáři:
MVytvoření místa pro Boha

DNU
MODLITEB

První den – „Kde jsi?“

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 – Jeremjáš 24,7
„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.“
„Budu jim Bohem“

Bože, děkuji Ti, že jsi nás přišel najít, i když jsme udělali věci, které narušily náš vztah s Tebou. Děkujeme Ti, že
nás miluješ láskou, která trvá věčně, a že nás neustále, důsledně a viditelně přitahuješ na svou stranu každý okamžik
každého dne. Děkuji Ti, Bože, za lásku, která stále hledá hříšníky! Amen.
„Celým srdcem“

Drahý Ježíši, děkujeme Ti za zaslíbení znovu zapáleného srdce, srdce, které hledá Boha a čeká na něho v období
nouze i v období hojnosti. Prosíme Tě, abys splnil svůj slib nového srdce s novou náklonností k Tobě. Amen.
„Budou mým lidem“

Bože, vrtá mi hlavou, že nás prohlašuješ za své poté, co jsme Tě opustili. Děkuji Ti, že jsi nás přikryl dokonalým
životem Ježíše Krista a dal nám nové jméno (Zjevení 2,17). Amen.

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 – Zasvěcení a vzpomínková slavnost
„I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: ,Tuto zemi dám tvému potomstvu.‘
Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal.“
Genesis 12,7

Zasvěcení a vzpomínková slavnost
V Bibli oltáře vždy představují místa zasvěcení a připomenutí. Jsou vnějším symbolem osobního spojení s Bohem,
uznání a uctívání pravého a živého Boha. Oltáře se často stavěly na památku setkání s Bohem, která měla hluboký
dopad na něčí život. Když Bůh udělal něco „zvláštního“, „nadpřirozeného“ nebo „abnormálního“, příjemci Božího
mocného činu na to často nechtěli zapomenout. Proto na onom místě, kde viděli Boha, jak se nadpřirozeně projevil,
postavili oltář – místo pro vzpomínání.
Když Bůh řekl Abramovi (Genesis 12,7), že dá zemi Kanaán jeho potomkům, Abram tam postavil oltář, protože
jeho setkání s Bohem bylo „výjimečné“. V tu chvíli Bůh slíbil, že překročí vše normální v Abramově životě a učiní
z jeho semene velký a mocný lid. Když se Izák toulal pouští v Geraru a s místními bojoval o vodu, zjevil se mu Bůh
a řekl: „Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo…“
(Genesis 26,24). Izák si toto božské setkání připomněl tím, že na tomto místě postavil oltář, protože jeho setkání s Bohem bylo „nadpřirozené“. Bůh prolomil přirozený řád Izákova života, aby potvrdil, že Jeho slib, který dal Izákovu otci,
je nyní také slibem pro Izáka. Izákův syn Jákob cestoval do místa zvaného Bét-el (Genesis 35,3) a postavil oltář ke cti
Boha, který se mu zjevil během jeho útěku od Ezaua. Protože toto setkání s Bohem bylo „zvláštní“, postavil tam Jákob
oltář. Ustrašený Gedeon byl příjemně překvapen, když se mu Bůh zjevil, popřál mu pokoj a povolal ho, aby vedl národ
k vítězství. Gedeon byl tak dojat, že na místě postavil oltář a nazval ho „Hospodin je pokoj“ (Soudců 6,24), protože
jeho setkání s Bohem bylo „zvlášť pokojné“!

Nikdy nezapomeň
Zatímco mnozí vidí Boží mocné činy ve svém životě jako pouhou shodu okolností nebo náhodu, jiní uznávají Boží
působení a dělají vše, co je v jejich silách, aby nikdy nezapomněli, co pro ně vykonal. A jejich úsilí má další výhodu:
budoucí cestující na cestě životem jsou požehnáni oltáři, které postavili tito věřící lidé. Ellen Whiteová poznamenává:
„Abraham nám dal důstojný příklad. Jeho život byl modlitbou. Kdekoli postavil svůj stan, v jeho blízkosti postavil
i oltář, ke kterému svolával všechny v táboře k ranní a večerní oběti. Když byl jeho stan přemístěn, oltář zůstal. Potulní
Kananejci byli Abrahamem poučeni a kdokoli z nich přišel k oltáři, uctíval tam živého Boha“ (From Eternity Past, s. 76).
Jaká nebeská požehnání si chcete v budoucnu pamatovat? A jaký oltář postavíte Bohu dnes?

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Genesis 12,7
„Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal.“
„Vybudoval oltář“

Bože, v tento den si chci připomenout, co jsi v mém životě udělal, jak jsi zasáhl, když jsem byl na špatné cestě, jak
jsi mě zachránil. Chci na Tebe vzpomínat a chválit Tě za Tvou milující milost vůči mně. Připomínám si Tvou dobrotu
a chci Ti znovu zasvětit svůj život. Amen.
„Hospodinu“

Pane Bože, jedině Ty a pouze Ty si zasloužíš naši chválu, naše uctívání a naše zasvěcení. Neexistuje žádný jiný bůh
kromě Tebe: tak milující, tak laskavý, tak trpělivý, tak milosrdný, tak mocný a tak ochotný zachraňovat a pomáhat.
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Zpátky k oltáři:
Místo pro vzpomínání

Druhý den – Zasvěcení a vzpomínková slavnost

Naše oči jsou upřeny na Tebe, Pane. Naše srdce jsou Tvoje. Naše uctívání a chvála patří Tobě samotnému, neboť Ty
jediný jsi toho hoden! Amen.
„Který se mu ukázal“

Otče, Tvá přítomnost nás vždy obklopuje – ano, mnohem blíže, než si uvědomujeme. Dal jsi o sobě vědět, ať už
skrze Bibli, Ducha proroctví, kázání, modlitbu nebo jinou osobu, a my Ti děkujeme, že ses nám zjevil. Radujeme se
z reality Tvé všeprostupující přítomnosti skrze Tvého svatého Ducha a zveme Tě, abys přebýval v našich tělech jako
v živých nádobách. Oslav se skrze nás. Ukaž nám, jak milovat lidi kolem sebe a vést je ke Tvé pravdě. Amen.

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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Třetí den – Ráno a večer

Třetí den – Ráno a večer
„… aby nastoupili každé ráno k vzdávání chval a oslavování Hospodina, a právě tak i večer.“
1. Paralipomenon 23,30

Život s Bohem
Při čtení textu v 1. Paralipomenon 23 odhalíme, že Bůh přikázal Levitům – těm, kteří se starali o starověký židovský chrám a službu v něm –, aby stáli v Jeho přítomnosti a každé ráno a každý večer pozvedali svůj hlas k díkůvzdání
a chválám. Tyto projevy oddanosti mají svůj původ v dalším příkazu, který dal Bůh Mojžíšovi, když Izraelity vybídl:
„Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich“ (Exodus 25,8). Bůh dále přikázal: „Jednoho beránka přineseš ráno
a druhého beránka přineseš navečer“ (Exodus 29,39).

Život uprostřed
Život Izraelitů měl být prožíván mezi dvěma každodenními základními duchovními zkušenostmi. Boží lid měl
začínat a končit každý den s Ním. Nikdy neměli považovat Jeho spásnou milost za samozřejmost. Potřebovali Boží
moc, aby je ochránila před vnějšími hrozbami, když na cestě do zaslíbené země procházeli nepřátelskou pustinou.
Bylo však třeba je chránit i před pokušeními zevnitř – touhou praktikovat egyptské hodnoty, egyptskou spiritualitu
a egyptské postoje, kterým se naučili v zajetí. Ranní a večerní oběti byly Božím způsobem, jak stanovit vzor oddanosti
pro izraelské jednotlivce a rodiny, který mají následovat, byl to způsob, jak je udržet ve správném vztahu s Ním. Ellen
Whiteová popisuje tuto posvátnou a slavnostní každodenní zkušenost následovně:
„Když kněží ráno a večer vstupovali do svatyně a pálili kadidlo, denní oběť byla již připravena k obětování na oltáři
na venkovním nádvoří. Byla to doba, kdy se věřící se zájmem shromáždili u svatostánku. Než prostřednictvím kněze
a jeho služby vstoupili do Boží přítomnosti, s vážností zpytovali svá srdce a vyznávali hříchy, sjednoceni v tiché modlitbě s tvářemi obrácenými ke svatému místu.
Jejich prosby stoupaly s oblakem kadidla, zatímco víra se upínala k zásluhám zaslíbeného Spasitele, které předznamenala smírná oběť. Hodiny určené pro ranní a večerní oběť byly považovány za posvátné a v celém židovském
národě se začaly dodržovat jako čas stanovený pro bohoslužby. A když byli v pozdějších dobách Židé jako zajatci
rozptýleni do vzdálených zemí, stále v určenou hodinu obraceli své tváře k Jeruzalému a předkládali své prosby Bohu
Izraele. Tato zvyklost je pro křesťany příkladem pro ranní a večerní modlitbu. Zatímco Bůh odsuzuje bezduché uctívání a prázdné obřady, s velkým potěšením shlíží na ty, kteří ho milují a ráno i večer se sklánějí, aby hledali odpuštění
za spáchané hříchy a předkládali své žádosti o potřebná požehnání“ (Patriarchs and Prophets, s. 353–354).
Pokud váš duchovní život ztratil svůj rytmus, požádejte nyní Boha, aby dnes obnovil váš závazek k rannímu
a večernímu uctívání.
Promluvme si s naším Bohem.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – 1. Paralipomenon 23,30
„… aby nastoupili každé ráno k vzdávání chval a oslavování Hospodina, a právě tak i večer.“
„Každé ráno“

Ježíši, své dny chceme začít s Tebou. Prosím, probuď nás, abychom se mohli těšit ze společenství ve Tvé přítomnosti. Pomoz nám, aby se to stalo každodenním zvykem, abychom s ním nespěchali a neodkládali ho. Pomáhej nám,
abychom Tě každý den dokázali učinit skutečně prvním a nejpřednějším ve svých myšlenkách. Amen.
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Třetí den – Ráno a večer

„Vzdávání chval a oslavování Hospodina“

Otče, obvykle Ti rychle předkládáme své žádosti, stížnosti a přání a někdy zapomínáme, že jsi Osoba, ne automat.
Připomeň nám všechny aspekty Tvého charakteru, všechny malé i velké věci, které jsi pro nás udělal a děláš, abychom
Ti za ně mohli poděkovat a chválit Tě. Právě teď nám připomeň důvody k chválám. Amen.
„Právě tak i večer“

Bože, toužíme nejen s Tebou svůj den začít, ale také ho s Tebou ukončit. Když přemýšlíme o hodinách, které jsi
nám dal, kéž nám připomeneš, kolikrát jsme během dne viděli Tvou věrnost. Usínejme s chválou na rtech, neboť
jsi náš věčný Spasitel. Amen.
„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.

20

10

DNU
MODLITEB

Zpátky k oltáři:
Obnov ho a On přijde – znovu!
Čtvrtý den – Co přivádí Boha zpět

Čtvrtý den – Co přivádí Boha zpět
„Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář.“
1. Královská 18,30

Když přestalo pršet
Atmosféra toho osudného dne byla nabitá, i když horu Karmel pohltilo děsivé ticho. V dřívějších dobách byla tato
zalesněná hora svěží, zelená a krásná. Dostávalo se jí dostatečného množství srážek a byla považována za svaté místo,
místo požehnání a plodnosti (Prophets and Kings, s. 144). Ale to vše se změnilo. To, co bývalo zelené, bylo nyní spálené a holé následkem bolestivého, tři a půl roku trvajícího sucha (1. Královská 17,1; 18,1; Jakub 5,17). Ellen Whiteová
popisuje Izrael v této době následovně:
„Země je sežehnutá, jako by byla spálená ohněm. Žár slunce hubí zbytky vegetace, která dosud přežila. Potoky vysychají a bučící stáda a naříkající hejna putují v nouzi sem a tam. Kdysi kvetoucí pole se podobají planoucím písečným
pouštím, bezútěšné pustině… Kdysi prosperující města a vesnice se staly místy smutku. Hlad a žízeň doléhají na lidi
i zvířata a způsobují strašnou úmrtnost. Hladomor se vší svou hrůzou se přibližuje stále více“ (Prophets and Kings,
s. 124–125).

Sucho uvnitř
Možná větší než fyzické sucho, které postihlo národ, bylo duchovní sucho, které zanechalo Božímu lidu žíznící
duše bez víry. Izraeli vládl zlý král Achab a jeho manželka Jezábel. Achabova sidonská nevěsta pomohla oslabit jeho
věrnost Bohu. Právě do tohoto katastrofálního duchovního odpadnutí Bůh povolal proroka Elijáše. Ellen Whiteová
o Elijášovi píše, že za dnů „Achabových žil muž víry a modlitby, jehož neohrožená služba byla předurčena k tomu, aby
zabránila rychlému šíření odpadlictví v Izraeli“ (Prophets and Kings, s. 119).

Elijáš obnovuje oltář
Poté, co Baalovi a Ašeřini proroci nedokázali přimět své bohy, aby seslali oheň, v době obětování večerní oběti
(1. Královská 18,36) svolal Elijáš lid a znovu postavil rozbořený oltář k uctívání pravého Boha. Ve skutečnosti Elijáš
nevolal národ zpět pouze ke správnému oltáři pro pravé uctívání, spíše povolával národ zpět k pravidelnému a systematickému uctívání pravého Boha! Společný izraelský bohoslužebný oltář byl zbořen, ale izraelské osobní a rodinné
oltáře byly zbořeny již dávno předtím.

Co přivádí Boha zpět
Bylo to obnovení pravého, upřímného uctívání, které podnítilo Boha, aby na Karmelu odpověděl. Prvním Elijášovým činem národního duchovního obrození bylo obnovení zbořeného oltáře. Pokud je váš osobní nebo rodinný oltář
pro uctívání rozbořen, postavte jej znovu a dovolte, aby oheň Boží přítomnosti pohltil všechny, kdo se shromáždí, aby
Ho uctívali!
Promluvme si s naším Bohem.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – 1. Královská 18,30
„Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář.“
„Lid k němu přistoupil“

Ježíši, byl to Tvůj Duch svatý, kdo usvědčil srdce Izraelitů na hoře Karmel, když Elijáš vystavěl oltář. Stejně tak
prosíme, abys dnes usvědčil naše srdce. Ukaž nám naše hříchy, abychom v Ježíši našli odpuštění a milost k vítězství.
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Zpátky k oltáři:
Obnov ho a On přijde – znovu!
Čtvrtý den – Co přivádí Boha zpět

Přitáhni nás k sobě, odhal našim srdcím krásu své svatosti a dej nám touhu po Tobě, jakou jsme dosud neměli.
Amen.
„Opravil pobořený Hospodinův oltář“

Náš Otče, jsme vinni tím, že zanedbáváme pravidelný čas s Tebou – pravidelné uctívání –, ať už jednotlivě nebo jako
rodina. Dej nám nové srdce, nové smýšlení a veď nás, abychom s Tebou znovu nastolili pravidelné chvíle oddaného
uctívání. Pomoz nám být cílevědomými a důslednými. Posilni naši víru, abychom mohli prožívat pravé náboženství
skrze Tvou přítomnost v nás. Amen.

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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Zpátky k oltáři:
Brzy ráno Tě budu hledat

Pátý den – Ježíš, který vstává brzy ráno

Pátý den – Ježíš, který vstává brzy ráno
„Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí,
budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“
Jan 4,23

Podstata oltáře
V Ježíšově životě existuje „podstata oltáře“, kterou by žádný křesťan neměl pominout. Během několika posledních
dnů jsme hodně uvažovali o oltářích v Písmu a o životech těch, kteří je postavili. Oltář je metaforou místa a času
uctívání pravého a živého Boha. Člověk nemusí vlastnit fyzický oltář, aby mohl uctívat Boha. Ve skutečnosti, pokud Ježíšův následovník žije v důsledném, vážném, Biblí popisovaném společenství s Bohem, již postavil oltář stejně
skutečný jako ten, který Elijáš obnovil na hoře Karmelu (1. Královská 18).
Takový „oltář“ vidíme i v Ježíšově životě. Uprostřed rušného života každodenní služby, neustálých hrozeb a ničivých útoků ze strany ďábla si Ježíš udělal čas na dostatečně dlouhé chvíle modliteb a uctívání. Ten, který byl roven
Bohu (Filipským 2,6), stále považoval za důležité ztišit se a uvědomit si, kdo je Bůh (Žalm 46,11). Ježíš od raného věku
chápal, že jeho povolání vyžaduje neustálé spojení s Otcem. To byl jediný způsob, jak přinést hříchy světa na kříž.

Hledají se ranní ptáčata
V Markově evangeliu 1,35 Ježíš vstal „časně ráno, ještě za tmy“ a našel tiché, osamělé místo, kde mohl v modlitbě
hovořit a naslouchat svému Otci. Předchozí den strávil v plné službě – uzdravováním nemocných, vyháněním démonů a zachraňováním ztracených. Když se učedníci probudili, všimli si, že Ježíš je pryč, a šli ho hledat. „Když ho nalezli,
řekli mu: ‚Všichni tě hledají‘“ (Marek 1,37). Ježíšova odpověď je mocnou připomínkou požehnání, které čeká na všechny, kteří se starají o svůj ranní a večerní oltář.
„Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel,“ poznamenal Ježíš (Marek 1,38).
Zažil jsi to? Ježíš byl postaven před silné dilema. Zůstat na místě, kde dosud byl – v Petrově domě –, a pokračovat tam
v plodné službě. Nebo to místo opustit a vydat se do nových, nevyzkoušených oblastí služby. Jen málo dnešních křesťanů by se vzdalo úspěšně započaté práce ve službě pro někoho neznámého. Avšak Ježíš přesně toto bez váhání udělal.
Jak učinil toto správné rozhodnutí? Bůh Otec mu zjevil plány pro tento den během času, který s ním v soukromí strávil. Otec potvrdil Ježíšův záměr, když se modlil a prodléval v Boží přítomnosti.
Přátelé, když se nám nedaří hledat Boha brzy ráno při uctívání a modlitbě, opomíjíme Boží plány pro náš den
a přicházíme o možnost, aby nám potvrdil správnost našich záměrů. Modleme se dnes za závazek vstávat dříve a trávit
čas s Bohem, aby nás mohl připravit k naplnění svého záměru pro náš den a naše životy.
Promluvme si s naším Bohem.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Jan 4,23
„Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si
přeje, aby ho lidé takto ctili.“
„Kteří Boha opravdově ctí“

Otče, nauč nás uctívat Tě v našich každodenních činnostech, v důležitých, ale i běžných stránkách našeho života.
Kéž již neškatulkujeme svou víru, kéž již nepovažujeme bohoslužbu za pouhou součást soboty, ale kéž v ní skutečně
vidíme ten nejšťastnější způsob života. Kéž jsme s Tebou neustále spojeni a žijeme jako opravdoví ctitelé jediného
pravého Boha. Amen.
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Zpátky k oltáři:
Brzy ráno Tě budu hledat

Pátý den – Ježíš, který vstává brzy ráno

„Uctívat v Duchu a v pravdě“

Děkuji Ti, Bože, že Tě můžeme uctívat, ať jsme kdekoli a kdykoli chceme. Slyšíš nás, ať jsme doma, v práci, v modlitebně nebo na cestách. Chválíme Tě za nepřetržitou dostupnost pro Tvé děti. Pane, veď nás do veškeré pravdy skrze
svého svatého Ducha, aby naše uctívání i naše životy byly v souladu s veškerou pravdou. Děkuji Ti, Bože, že nás vedeš
k opravdovému prožitku uctívání. Amen.
„Otec si přeje“

Milostivý Otče, Tvá láska k nám je nepochopitelná. Toužíš, abychom ti byli nablízku. Aktivně nás hledáš a stále
se toužíš stát se pro nás vším. Odpusť nám dobu, kdy jsme Tě ignorovali a netrávili jsme s Tebou dostatek času nebo
vůbec žádný čas. Víme, že se nám nevnucuješ. Děkujeme Ti za ujištění, že pokud Tě pozveme, abys s námi hovořil,
budeš uprostřed nás. Amen.

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 – Celonoční modlitební bojovník
„V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.“
Lukáš 6,12

Příklad pro nás
Bylo známo, že Ježíš trávil celé noci na modlitbách, stejně jako noc před tím, než si vybral skupinu dvanácti učedníků, kteří jednoho dne přinesou světu evangelium (Lukáš 6,12.13). Také vy byste asi měli sklon k tomu, abyste zůstali
vzhůru celou noc, pokud byste měli zachránit svět pomocí dvanácti nekvalifikovaných hříšníků. Odpovědnost byla
tak velká. Ellen Whiteová popisuje Ježíše, celonočního modlitebního bojovníka, následovně:
„Když se Majestát nebes zabýval svou pozemskou službou, usilovně se modlil ke svému Otci. Často se celou noc
skláněl v modlitbách. Jeho duch byl mnohokrát zarmoucen, když cítil mocnosti temnoty tohoto světa. Tehdy opouštěl
rušné město a hlučný dav, aby hledal místo v ústraní, kde by se mohl přimlouvat. Olivová hora byla oblíbeným útočištěm Božího Syna pro jeho pobožnosti. Často poté, co ho zástup opustil, aby šel spát, si nešel odpočinout, i když byl po
celodenní námaze unaven… Zatímco město ztichlo a učedníci se vrátili do svých domovů, aby se osvěžili spánkem,
Ježíš nespal. Z Olivové hory stoupaly k jeho Otci božské prosby, aby učedníci byli chráněni před zlými vlivy, s nimiž
se budou ve světě denně setkávat, a aby jeho vlastní duše byla posílena a připravena na povinnosti a zkoušky nadcházejícího dne. Celou noc, když jeho učedníci spali, se jejich božský Učitel modlil… Jeho příklad je ponechán všem
následovníkům.“ (Homeward Bound, s. 169)

Chápat, co je v sázce
Zatímco někteří křesťané začínají svůj den s Bohem často jen kvůli strachu z toho, co je čeká, až opustí svůj domov,
mnozí jej jen málokdy končí v Boží přítomnosti. Když získají to, co potřebují, aby zvládli svůj den, sotva se zastaví, aby
poděkovali Bohu za jeho dary a ochranu. Unavení a vyčerpaní padají do postele jen s nepatrnou myšlenkou na to, že
by Boha hledali, aby získali sílu čelit zítřejším zkouškám. Občas mu dokonce ani nepoděkují.
Ježíš chápal, co vše je v sázce, chápal duchovní realitu, která ho každý den vítala. Měl jasné povědomí o duchovním
nebezpečí, kterému budou jeho učedníci čelit, když nebudou mít svůj opěrný bod (Lukáš 22,32). Dnes – a každý den –
si nikdy nenechme ujít příležitost zakončit svůj den se srdcem pozvednutým k Bohu v modlitbě a chvále. Upřímně se
modleme jeden za druhého, aby nás Bůh zachoval věrnými až do blízkého návratu Ježíše Krista.
Promluvme si s naším Bohem.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Lukáš 6,12
„V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.“
„Vyšel na horu k modlitbě“

Ježíši, jsme tak vděční za Tvůj příklad pro nás. Tvůj život je velkým vzorem, který následujeme, a modlíme se, abys
prožil svůj život v nás. Pane, uznáváme, že potřebujeme prožívat soukromý čas s Tebou. Pomoz nám dnes vytvořit si
zvláštní klidné chvíle pro modlitbu. Ukaž nám „horu“, která je nám k dispozici, místo, kde s Tebou můžeme komunikovat a naučit se jasněji slyšet Tvůj hlas. Amen.
„Celou noc“

Bože, většina z nás se nikdy nemodlila celou noc. Někteří z nás se snaží modlit déle než 30 sekund. A i když délka
modlitby nerozhoduje o tom, zda nás slyšíš, uvědomujeme si, že více času s Tebou by pro nás znamenalo mnohem více
požehnání. Ve společenství s Tebou jsme posilováni, poskytuješ nám vedení, provázíš nás, usvědčuješ nás a žehnáš
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nám. Bože, prosím Tě, nauč nás modlit se a učinit tento svatý čas s Tebou prioritou, a to jak pro nás jako jednotlivce,
tak pro nás jako sbor. Kéž se dostaneme do bodu, kdy náš čas strávený na modlitbě bude delší než čas, který trávíme
se svými telefony, před televizí nebo při jiné zábavě. Udělej z nás modlitební bojovníky. Amen.
„Modlil se k Bohu“

Náš milující Bože, s hanbou musíme přiznat, že v mnoha výzvách se neobracíme nejprve na Tebe, ale na jiné zdroje, které nejsou od Tebe. Často si ani neuvědomujeme, že jsme tolik věcí nebo zážitků proměnili v modly. Prosím Tě,
odpusť nám to. Ukaž nám, kdy jsme hledali věci tohoto světa, místo abychom hledali Tebe. Jsi všemocný, všemohoucí
Bůh vesmíru. Chceme hledat jen Tebe. Jen k Tobě se modlíme. Amen.

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 – Církev, která uctívá
„Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.“
Žalm 95,6

(Ne)pravidelné bohoslužby
Celosvětový průzkum adventistů sedmého dne z roku 2018 zjistil, že pouze 34 procent adventistických domovů
provozuje pravidelné ranní a večerní bohoslužby a pouze 52 procent členů církve má vůbec nějaké osobní pobožnosti.
Může církev s poselstvím o konci času zaměřeným na uctívání – poselství tří andělů ze Zjevení 14,6–12 – předat toto
vážné poselství, když se její členové věrně nevěnují osobnímu a rodinnému uctívání? Jinými slovy, dokážeme efektivně hlásat to, co mnozí z nás denně nedělají?
Ellen Whiteová poznamenává: „V [Božím] díle není nic potřebnějšího než praktické výsledky společenství s Bohem“ (Testimonies for the Church, sv. 6, s. 47). Jinde píše: „Ti, kteří vyznávají lásku k Bohu jako dávní patriarchové, by
měli vztyčit oltář Pánu, kdekoli si postaví stan… Otcové a matky by měli často pozvedat svá srdce k Bohu v pokorné
prosbě za sebe i své děti. Otec jako kněz domácnosti ať položí na Boží oltář ranní a večerní oběť, zatímco se manželka
a děti spojí v modlitbě a chvále. V takové domácnosti bude Ježíš rád pobývat“ (Child Guidance, s. 518–519).

Naše nejnaléhavější potřeba
Obnovení osobního a rodinného uctívání mezi adventisty sedmého dne je možná nejnaléhavější potřebou naší
doby. Nebude to ale jednoduché. Dnes čelíme výzvě technologií, které nás stále více obírají o čas a mění naše myšlení.
Naše závislost na médiích, zejména sociálních sítích, nás činí úzkostnými, podrážděnými, osamělými, vystresovanými, depresivními, nevyspalými a nešťastnými ze svého postavení v životě.
Je ironií, že osobní a rodinné uctívání má opačný účinek. Uctívání uklidňuje naši mysl, snižuje pocity osamělosti
a stresu, zvyšuje prožívání pokoje, naplňuje naše emocionální potřeby a učí nás spokojenosti. Mohl by být oltář lékem
na naši křehkou mysl a neklidná srdce?
Nyní nás Bůh více než kdy jindy volá zpět k sobě, k pravidelným chvílím osvěžení v jeho přítomnosti. Z tohoto
důvodu zahájila Církev adventistů sedmého dne iniciativu „Back the Altar“, přelomové úsilí o znovuvybudování rozbořených osobních a rodinných oltářů v Boží církvi. Doufáme, že do roku 2027 uvidíme alespoň 70 procent členů
adventistických sborů zapojených ráno a večer do osobních a rodinných pobožností. V nadcházejících dnech o této
iniciativě uslyšíte více, ale již nyní můžeme všichni začít věrně a důsledně uctívat Boha. Pokud se s Bohem vrátíme
k oltáři, budeme proměněni k Jeho obrazu a budeme zmocněni dokončit Jeho dílo!
Prosme dnes Boha o zvláštní vylití Jeho svatého Ducha na naše uctívání Pána Boha. Více než kdy jindy nyní potřebujeme vzácné požehnání společenství s Bohem.
Promluvme si s naším Bohem.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Žalm 95,6
„Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.“
„Přistupte, klaňme se, klekněme“

Bože, jak často si neuvědomujeme, jak jsi neskutečně skvělý a úžasný a mimo naše lidské chápání. Rozlehlost
vesmíru Tě nemůže obsáhnout, a přesto Tě příliš často neuctíváme s patřičnou hlubokou úctou. Dej nám nahlédnout
do své slávy a pomoz nám uvědomit si, že si zasloužíš veškerou čest, slávu a úctu. Připomeň nám, abychom k Tobě
přistupovali s úctou a respektem a uznávali Tě jako našeho mocného Boha. Amen.
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„Skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil“

Bože stvořiteli, Ty jsi největší Mistr Umělec. Všechny věci, které jsi vytvořil, jsou krásné a dokonalé. Tvoje láska je
napsána na každém otevírajícím se poupěti a na každém listu. Ty jsi také náš pravý Otec, ten, který nás stvořil, který
si nás přál a vytvořil nás ke svému obrazu. Jak si vůbec můžeme plně uvědomit, jakou jsi nám prokázal čest, když jsme
byli nazváni Tvými dětmi? Chválíme Tě a uctíváme Tě, náš Stvořiteli! Amen.

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 – Uctívání a trojandělské poselství
„Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu;
poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“
Zjevení 14,7

Poselství prvního a druhého anděla
Jako adventisté sedmého dne jsme povoláni hlásat poselství doby konce a považovat ho za tak důležité, že nic
jiného nebude od něj odvádět naši pozornost (Ellen G. Whiteová, Testimonies for the Church, sv. 8, s. 302). Kážeme
poselství prvního anděla, jak „letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé
rase, kmeni, jazyku i národu“ (Zjevení 14,6), a vyzýváme všechny: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala
hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“ (verš 7). Tyto verše nám připomínají, že původ lidstva je božský, nikoli evoluční. Vlastníme „věčné evangelium“ – aktuální a nadčasové, podstatné
a věčné, potřebné a nikdy nekončící!
Sdílíme také poselství druhého anděla ze Zjevení 14,8: „Padl, padl veliký Babylon!“ Toto posvátné poselství vyzývá
všechny pravé následovníky Boha, aby odmítli jakékoli lidmi vytvořené formy uctívání a přesvědčení, která nejsou
založena na Božím slově. Volá nás, abychom opustili náhodně sestavené věrouky, které nejsou založeny na Písmu
a nejsou ani podporovány Duchem proroctví. „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás
nestihly jeho pohromy,“ přikázal později anděl ze Zjevení 18,4. Toto posvátné poselství je výzvou, abychom odděleně
stáli v našem pravém uctívání Boha!

Poselství třetího anděla
Ale, přátelé, pokud byla první dvě poselství mocná, Ellen Whiteová říká něco docela překvapivého o poselství
třetího anděla. Ellen Whiteová ve svém dopise č. 209 píše: „Síla hlásání poselství prvního a druhého anděla má být
soustředěna ve třetím poselství“ (1899). Jak to? Protože poselství třetího anděla zachycuje věčné evangelium prvního poselství a jeho volání k uctívání! Zahrnuje však také výzvu druhého anděla k oddělení se od falešného uctívání.
Avšak hlásání tohoto třetího poselství se liší od prvních dvou v tom, že přináší děsivé varování: „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“ (Zjevení 14,9.10). Toto poselství odhaluje pozemské znamení těch, kdo uctívají šelmu, a nebeskou
pečeť těch, kdo uctívají Boha!
„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši“ (Zjevení 14,12). Ellen Whiteová
k tomuto poselství dále poznamenává: „Je to přítomná pravda. Toto poselství se má šířit s velikou mocí. Nemělo by být
zahaleno lidskými teoriemi a moudrostí“ (Letter 20, 1900). Když se dnes modlíme, prosme Boha, aby zmocnil naše
uctívání, abychom mohli mocně hlásat jeho poselství doby konce hynoucímu světu.
Promluvme si s naším Bohem.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Zjevení 14,7
„Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře
i prameny vod.“
„Bojte se Boha a vzdejte mu čest“

Náš mocný Stvořiteli, Bože, Králi vesmíru, chceme se pokořit ve Tvé přítomnosti. Jsi náš Bůh, jediný Bůh a jsi
hoden naší chvály, naší oddanosti a života zasvěceného Tvé vůli. Jsi úžasný, krásný, mocný a neuvěřitelný. Prosíme Tě,
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abys splnil svůj slib a naplnil nás svým Duchem svatým, aby se naše životy staly odrazem Tvého dokonalého charakteru lásky. Modlíme se, aby ses oslavil a zjevil skrze nás. Amen.
„Neboť nastala hodina jeho soudu“

Ježíši, prorocké slovo z knihy Daniel a Zjevení je jasné: Žijeme v hodině soudu pozemské historie. Děkujeme Ti, že
můžeme mít důvěru v dostatek Tvé spravedlnosti, kterou si přivlastňujeme vírou a která nám poskytuje jistotu spasení, když čelíme tomuto soudu. Svou milostí nám pomoz žít životy užitečné služby zaměřené na naše misijní poslání
a vzdávat Ti čest vším, co děláme. Amen.
„Poklekněte před tím, kdo učinil nebe a zemi“

Ó, Ježíši, když se díváme na tento svět a vesmír, žasneme nad krásou díla Tvých rukou. Navzdory vlivu hříchu na to
všechno můžeme stále vidět, že jsi Mistr Umělec, který do svého díla vložil tolik krásy a dovednosti. Bez Tebe bychom
neexistovali. Děkujeme Ti, že s námi sdílíš svůj život a stvořil jsi nás nejen k tomu, abychom existovali sami pro sebe,
ale abychom žili ve věčném společenství s Tebou, naším Stvořitelem. Amen.

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 devátý – Neztratit rozum
„Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“
Přísloví 4,23

Podstata věci
Neobrácené lidské srdce je něco, čím je potřebné se zabývat. Pokud se budete každý den dívat na zprávy, uvidíte
lidské bytosti jednající způsobem, který nás nutí pochybovat o jejich lidskosti. Po celém světě se každou chvíli dějí
nádherné skutky lásky a laskavosti, ale není pochyb o tom, že zlo se také projevuje, kamkoli se podíváme. Zatímco naši
mysl zaměstnávají nekonečné války, korupce v politice a nesmyslné násilí v masovém měřítku, musíme také uznat, že
všude, kde se páchají ohavné skutky, pracují vyšinutá lidská srdce.
Zcela upřímně, Bible toho o lidských srdcích, která nejsou odevzdaná Ježíši Kristu, mnoho dobrého neuvádí. Bůh
říká: „Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?“ (Jeremjáš 17,9). Srdce, na které se zde Bůh odvolává, není ani tak „tlukoucím orgánem“ v naší hrudi, ale spíše naším „mozkem“, naším „nitrem“ – sídlem našeho
myšlení, středem našeho intelektuálního a mravního bytí, pramenem, z něhož plynou naše touhy. Ježíš to vyjádřil ještě
jasněji, když poznamenal: „Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa
mluví, čím srdce přetéká“ (Lukáš 6,45).

Naše mysl při uctívání
Ellen Whiteová napsala o důležitosti lidské mysli toto: „Mysl ovládá celého člověka. Všechny naše činy, dobré nebo
špatné, mají svůj zdroj v mysli. Je to mysl, která uctívá Boha a spojuje nás s nebeskými bytostmi“ (Mind, Character
and Personality, sv. 1, s. 72). Je to mysl, kterou se Bůh snaží zapojit do boje proti našemu já a zlu. Ellen Whiteová také
komentovala moc Bible při vzdělávání a posilování naši mysli: „Nic nedokáže naše schopnosti posílit tak, jako když se
od studentů vyžaduje, aby pochopili úžasné pravdy zjevení. Mysl se postupně přizpůsobuje tématům, kterými se může
zabývat“ (Testimonies for the Church, sv. 5, s. 24).

Střez a chraň své srdce
Lidská mysl musí být udržována, ošetřována a střežena, jak Šalomoun vybízí v Přísloví 4,23. Stejně jako král David
musíme prosit Boha, aby nám stvořil čisté srdce a mysl (Žalm 51,10), ale tento dar musíme se vší pílí také střežit. Pravidelný osobní čas strávený chválou, modlitbou, studiem Bible a vydáváním svědectví přispívá k ochraně naší mysli
v Kristu Ježíši víc než cokoli jiného, co můžeme každý den udělat. „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá“ (Izajáš 26,3). Chraňte svou mysl, i když ji všichni ztrácejí.
Promluvme si s naším Bohem.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Přísloví 4,23
„Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“
„Střez a chraň své srdce“

Ježíši, i když nás tento svět neustále bombarduje a rozptyluje informacemi, snažíme se soustředit na Tebe. Uvědomujeme si naši naprostou závislost na Tobě a žádáme Tě, abys nám umožnil střežit si svá srdce. Pomoz nám každý den
činit správná rozhodnutí, abychom se ochránili před útoky toho zlého. Amen.
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„Především“

Vzácný Spasiteli, děkujeme Ti za Tvůj závazek vůči nám. Děkujeme Ti za příklad toho, jak vypadá skutečná láska
a věrnost. Víš, jak nám občas chybí náležitá oddanost Tobě a Tvé věci. A jsme tak hned hotoví poučovat druhé, aniž
bychom si tyto lekce sami vzali k srdci. Odpusť nám naše pokrytectví a veď nás k věrnému životu. Amen.
„Vždyť z něho vychází život“

Bože, často zapomínáme, jak vzácné, citlivé a důležité je naše srdce, a tak s ním špatně zacházíme, když do našeho
života vpouštíme určité vlivy. Možná že si ani neuvědomujeme, jak všechny věci utvářejí to, kým jsme a čemu věříme. Nauč nás být ve střehu a dovolit vstoupit do našich životů pouze svaté vlivy. Pane, ať jsi to Ty, kdo vchází dovnitř
a prožívá svůj život v nás. Amen.

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 desátý – Půjdu!
„Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: ,Koho pošlu a kdo nám půjde?‘
I řekl jsem: ,Hle, zde jsem, pošli mne!‘ “
Izajáš 6,8

Ctitelé jdou
Kdo je ochoten jít? To je otázka, kterou Bůh položil Izajášovi, když zachytil život měnící vizi Boha. Ta chvíle byla
plná úžasných zvláštních efektů. Bůh „seděl na vysokém a vznosném trůnu“ (Izajáš 6,1). Jeho roucho naplnilo chrám,
když ho šestikřídlí andělé oslavovali sborovým zpěvem: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná
jeho slávy“ (verš 2). Když Bůh začal mluvit, dveře chrámu se začaly třást a dům zaplnil dým. Celá scéna Izajáše tak
„odrovnala“, že zvolal: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil
jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů“ (verš 5). Můžeme mu to mít za zlé? Kdo může zahlédnout Boha a nebýt
odhalený?
Izajáš byl ohromen Boží svatostí a majestátností, ale Bůh se nezjevuje čistě pro náš úžas. Po Božím zjevení obvykle
následuje žádost. Tak tomu bylo například, když dal Janovi zjevení Ježíše Krista během vyhnanství na ostrově Patmos.
Janova vize konce světa a návratu Krista měla být sdílena. Podobně, když se Bůh zjevil Izajášovi, hledal posla, který
by byl ochotný šířit poselství lásky a varování. Izajášova odpověď byla pro všechny věky jediná: „Zde jsem! Pošli mne“
(verš 8).

Jeden na jednoho
Ale Bůh pro Izajáše udělal něco, co ho vedlo k tomu, aby přijal výzvu jít. Když Bůh sňal jeho nepravost a očistil ho
od hříchu, Izajášova odpověď na Boží milost zněla: „Pošli mne“ (Izajáš 6,8). Jeho rozhodnutí přijmout Boží poslání
bylo učiněno během osobní zkušenosti s Bohem. Moc, kterou by veřejně pro Boha používal, byla moc, kterou získal
v soukromí s Bohem. Pomazaný pisatel, věrný prorok, nebojácný hlasatel – všechny Izajášovy vnější projevy byly jen
odrazem toho, kým byl uvnitř. Byl s Bohem u oltáře!
Když končíme naši zkušenost 10 dní modliteb, modlíme se za to, abyste znovu začali budovat svůj osobní oltář
každodenního uctívání. Doufáme, že se vaše rodina zavázala setkávat se s Bohem každé ráno a večer. Ale ještě více se
modlíme za to, abyste přijali zvláštní Boží pozvání jít. Tím se vás dotkne a „těm, kteří se takto plně zasvětí, že se Pán
může dotknout jejich rtů, je řečeno: ,Vyjděte na pole ke žni. Budu s vámi spolupracovat‘ “ (Ellen G. Whiteová, Gospel
Workers, s. 23).
Pojďme se společně modlit.

Modlitební čas (30–45 minut)
Modlitba prostřednictvím Božího slova – Izajáš 6,8
„Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: ,Koho pošlu a kdo nám půjde?´ I řekl jsem: ,Hle, zde jsem, pošli mne!‘ “
„Koho pošlu…?“

Bože, skutečnost, že musíš položit tuto otázku, je pro nás dostatečnou výtkou. Neposlechli jsme volání sloužit Ti
a hlásat Tě. Občas se cítíme zavaleni zdánlivě nemožným úkolem světové evangelizace. Jindy jsme prostě příliš zaneprázdněni svými vlastními životy, plány a touhami. Je nám to líto, Pane. Odpusť nám a použij nás na své vinici, za to
Tě prosíme. Amen.
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„Zde jsem“

Úžasný Ježíši, volal jsi, a já teď odpovídám. Zde jsem. Nemám moc co přinést, ale vědomí toho, že jsi po mém boku,
je vše, co potřebuji znát. Těm, které posíláš, také umožníš konat Tvé skutky. Tak tady jsem, Pane. Vezmi tohoto muže/
ženu/dítě a oslav se prostřednictvím mého života. Amen.
„Pošli mne!“

Bože, uvědomujeme si, že smyslem našeho života je odhalit Tvůj charakter lásky tomuto světu. Pošli nás, prosím,
do svého misijního pole. Ukaž nám, kde pracuješ, abychom se mohli připojit k vanutí Tvého Ducha. Řiď naše nápady
a projekty, naše přátelství a misijní snahy. Ježíši, chceme pro Tebe zářit. Pošli nás! Pošli mne. Půjdu! Amen.

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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