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Tretí týždeň - 100 dní modlitieb 

Volanie na Ježiša v čase naliehavej núdze. 

10. - 16. apríl 2020 
„Nečakaný zázrak“ 

James L. Black, Sr. 
„Už ste niekedy videli niečo takéto?“ Predchádzajúca veta sa stáva klasickou a bežnou 

otázkou keď sú ľudia svedkami niečoho, čo predtým nevideli. Niet pochýb, že názov „COVID-
19“ bude v ľudskej histórii zaznamenaný ako jedna z najväčších svetových pandémií. 

Je neuveriteľné, ako rýchlo sa život dokáže zmeniť počas jedinej noci. Božie Slovo nám 
pripomína, že katastrofy sa budú odohrávať a preto by sme mali byť vždy pripravený a závislí 
na Pánovi. Táto svetová kríza narušila stabilitu ekonomiky, ochromila zdravotnícke systémy, 
mnohých zanechala vo veľkej chudobe, bez domova a práce, mnohých s trvalými zdravotnými 
následkami a, áno, vyžiadala si životy desiatok tisícov obetí. 

Veľa ľudí sa modlí za zázrak. Mnohí prosia Boha, aby zmenil ich situáciu a ochránil ich 
od smrteľného vírusu. Je namieste položiť si nasledujúcu otázku: „Sme pripravení pre druh 
zázrakov, ktoré Boh vykonáva?“ 

Nepochybujem o tom, že Boh počuje a odpovie všetkým, ktorí sa k Nemu modlia. 
Nasledujúce zasľúbenia mi dodávajú nádej, zatiaľ čo čakám na Jeho odpoveď rôznymi 
spôsobmi a v Jeho vlastnom čase. „Nikto neobstojí pred tebou po všetky dni tvojho života. Ako 
som bol s Mojžišom, tak budem s tebou; nezanechám ťa ani ťa neopustím.“ (Jozue 1:5, ROH), 
a “Bude tak, že prv ako budú volať, ja sa ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja vyslyším.“ (Izaiáš 
65:24) 

Pred niekoľkými rokmi sa u mňa rozvinulo ochorenie kostnej drene známe ako 
Myelodysplastický syndróm (MDS), ktoré sa prejavuje nedostatočnou tvorbou červených 
krviniek. Neliečené MDS má za následok akútnu leukémiu alebo smrť. V čase diagnózy som 
mal diagnostikované štvrté štádium ochorenia a mojou jedinou nádejou bola transplantácia 
kostnej drene. Tisíce ľudí naprieč svetom sa modlili za to, aby som prežil operačný zákrok 
a následnú rekonvalescenciu v čase, kedy som bol príliš slabý, aby som sa sám úprimne 
modlil. Áno, naozaj môžem dosvedčiť, že Boh mi na modlitby odpovedal. Spôsob jeho 
odpovede bol však neočakávaný, pretože Božie zázraky sú zamerané na večný život. 

Počas tohto procesu sa odohrali tri veci, ktoré mi ukázali Pána spôsobom, aký som 
predtým nikdy nezažil. Po prvé, kvôli podmienkam mimo mojej kontroly sa stanovený dátum 
transplantácie posunul o deväť mesiacov. A to aj napriek tomu, že som mal diagnostikované 
štvrté štádium ochorenia. Tento posun poskytol priestor pre holistické a prírodné metódy 
liečby, ktoré posilnili moje telo a celkovo ma lepšie pripravili na transplantáciu. Za druhé, so 
svojou dcérou (darcom kostnej drene) som mohol pred transplantáciou obnoviť vzťah, čo 
viedlo k neuveriteľnému momentu odpustenia. Tretia vec prebehla medzi mojou ženou 
a mnou. Po prvý krát počas nášho manželstva som bol v nemocnici so život ohrozujúcim 
ochorením, v izolácii a s chronickou únavou. Bol som príliš slabý na to, aby som sa sám 
okúpal, takže tri alebo štyri krát ma moja manželka, Maxine, musela umyť. Najprv som sa 
hneval, ale keď som počas toho ako ma sprchovala, uvidel jej nehu a absolútnu oddanosť, 
uvedomil som si, že Boh ma pripravoval na špeciálny zázrak uzdravenia. 
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Môj výnimočný zázrak je možné nájsť v týchto Ježišových slovách: „Keď Ježiš videl ich 
vieru, povedal ochrnutému: ‚Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy!‘„ (Marek 2:5) Áno, zázrak 
vykonaný v čase mojej najväčšej potreby bol ten, že ma Boh vyliečil ešte pred transplantáciou. 
Z milosti Božej som z nemocnice odišiel ako nové stvorenie v Ježišovi a bol som vyliečený 
z duchovnej a aj fyzickej choroby. 

Chcem vás povzbudiť, aby ste v dnešný deň odvrátili svoj pohľad od COVID-19 
a akýchkoľvek iných vecí, ktoré vás môžu rozptyľovať. Podobne ako štyria priatelia, ktorí 
priniesli ochrnutého muža k Ježišovi, prebúrajte sa cez strechu, príďte pred Ježiša a nechajte 
Ho vyliečiť vašu dušu. 

„A bude tak, že prv ako budú volať, ja sa ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja 
vyslyším.“ (Izaiáš 65:24) 

Kazateľ James L. Black, Sr. Prednedávnom slúžil 17 rokov v Severo - Americkej divízii 
ako vedúci oddelenia mládeže. Aktuálne pôsobí v Severo - Americkej divízii ako vedúci 
oddelenia modlitieb. 

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE: Hoci vieme, že Božia vôľa je vždy uzdraviť Jeho deti, nie 
vždy poznáme Jeho vôľu ohľadom načasovania. Niektorých uzdraví ihneď, iných postupne, 
zatiaľ čo ďalších neuzdraví až do Jeho druhého príchodu (Jakub 5. kapitola). Môžeme veriť 
Bohu a Jeho načasovaniu? Dokážeme sa na Neho zavesiť vo viere aj keď nie vždy vidíme 
okamžité odpovede na naše modlitby? Ako môžeme porásť vo viere a veriť Bohu a Jeho 
Slovu? 

VÝZVA AKTÍVNEHO SRDCA: Okrem pokračovania modlitieb za chorých, zdravotných 
profesionálov a za to, aby Boh zastavil šírenie koronavírusu vo svete sa tento týždeň modlime 
taktiež o to, aby sa láska k Bohu a k Jeho Slovu silnela po celom svete. Otvárajme naše Biblie 
s novým nadšením a modlime sa: „Pane, ukáž nám ako Ťa poznávať a milovať. Ukáž nám ako 
môžeme zakúsiť to pravé uzdravenie vyvierajúce zvnútra von. Ukáž nám, čo to znamená 
študovať a chápať Tvoje Slovo. A ukáž nám ako Tvoje Slovo môžeme zdieľať s ostatnými 
ľuďmi.“ Počas modlitby si privlastnime nasledujúce verše: Izaiáš 55:8-11, 2. Timotejovi 2:15 
a 1. Petrova 3:15. 

„Ako si mladý človek zachová čistotu? Keď sa bude držať tvojho slova. Celým srdcom 
som ťa hľadal; nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov! V srdci som si skryl tvoju reč, 

aby som proti tebe nehrešil.“ Žalm 119: 9 – 11 

Choď hlbšie – návrhy pre dodatočné štúdium na tento týždeň: 
• Ellen Whiteová, Veľký spor vekov, „Naša jediná istota“, 37. kapitola 
• Frank M. Hasel/Michael G. Hasel, How to Interpret Scripture (Jak lépe porozumět Bibli), 

kniha doplňujúca štúdium úloh sobotnej školy pre 2. štvrťrok 2020, viď 
http://100dnimodliteb.cz/2020/04/09/navrhy-k-doplnujicimu-cteni-na-treti-tyden/ 

  

https://m.egwwritings.org/sk/book/11179.2405#2405
http://100dnimodliteb.cz/2020/04/09/navrhy-k-doplnujicimu-cteni-na-treti-tyden/
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Deň 15 – Modlitebné podnety – piatok, 10. apríla 2020 

Dôvod na chválu! Vyzerá to, že šírenie pandémie začína trošičku spomaľovať 
v Španielsku a Taliansku. Chválime Boha za nádej na zlepšenie. 

Podnety k modlitbám: 
1. Modli sa, aby Boh zastavil šírenie COVID-19 v krajinách sveta s vysokou koncentráciou 

obyvateľstva. Modli sa hlavne za Boží zásah v Indii, Bangladéši, za africký kontinent 
a za niektoré krajiny Ázie, ktoré len začínajú svoj boj s pandémiou COVID-19 v plnej 
sile. 

2. Modli sa za výskumníkov v medicíne, aby našli spôsob, ako liečiť koronavírus, keďže 
nemáme k dispozícii mesiace čakania na vývoj vakcíny. 

3. Modli sa za Božiu ochranu pre slabých a zraniteľných, ktorí sú prinútení zostať doma 
so svojimi násilníckymi členmi rodiny alebo tých, ktorí žijú v ťažkých podmienkach 
v náhradných rodinách.  

4. Modli sa, aby Boh zabezpečil jedlo pre deti, ktoré predtým mali pravidelnú stravu vďaka 
školským jedálňam. 

5. Modli sa, aby sme sa naučili študovať Božie slovo hlbšie, a tiež ho zdieľali praktickými 
spôsobmi s tými, čo žijú okolo nás. 



4 

Deň 16 – Modlitebné podnety - sobota, 11. apríla 2020 

Nauč nás modliť sa! 

„Volaj ku mne a odpoviem ti, oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš.“ 
(Jer 33,3) 

„Zažívame vážne časy. Udalosti, ktoré sa dejú vo svete volajú každého nasledovníka 
Krista, aby bol vo vzťahu s Bohom skutočne úprimný. Aby sme posilnili tento vzťah 

a uspokojili naše emocionálne a duchovné potreby, musíme sa naučiť silu modlitby. Musíme 
prosiť Pána, tak ako kedysi jeho učeníci, hovoriac: Pane, nauč nás modliť sa.” 

(Modlitba, s. 1) 

Otázky na zamyslenie: Môžeme byť súčasťou 100 dní modlitieb, a môžeme sa 
dokonca modliť v malých skupinkách, ale naučili sme sa už, čo to znamená, modliť sa? Volal 
si už niekedy, tak túžobne a úprimne, ako učeníci k Ježišovi, so slovami: „Pane , nauč nás, 
modliť sa?“ Ak nie, prečo o to nepožiadaš Pána dnes? „Pane, nauč ma modliť sa!“ 

Dôvod na chválu: Hoci sa veľké evanjelizačné stretnutia plánované pred Generálnou 
konferenciou v Indianapolis museli zrušiť, John Bradshaw teraz plánuje urobiť sériu stretnutí 
online, ktorá, ako veríme, bude mať oveľa väčší dosah. Očakávame desiatky tisíc ľudí, ktorí 
sa ich zúčastnia. Opäť raz, to zlé, čo nepriateľ zamýšľal, zmenil Boh na dobro. 

Podnety k modlitbám: 
1. Modli sa, aby sme ako cirkev prosili Boha, aby poslal svojho Ducha Svätého a učil nás 

ako sa modliť spôsobom, aby sme obdržali odpovede.  
2. Modli sa, aby evanjelizačné série prednášok, ktoré John Bradshaw a It is written (Je 

napísané) plánujú mohli rezonovať v srdciach mnohých a aby sa mnoho ľudí rozhodlo 
pre Ježiša. 

3. Modli sa za zdravotníkov a nemocnice v tvojej oblasti, ktoré bojujú s nedostatkom 
zdravotníckych prostriedkov. Modli sa, aby Boh zabezpečil, čo je potrebné, aby naši 
zdravotníci ostali v chránení. 

4. Modli sa, aby sa viac ľudí zapojilo a pomohlo vo výrobe rúšok a iných ochranných 
prostriedkov. Modli sa, aby postele, dýchacie prístroje a zdravotné zariadenia boli 
otvorené a k dispozícii tým, ktorí ich budú potrebovať. 

5. Modli sa za službu Čínskych pracovníkov v meste Cebu na Filipínach. Modli sa za 
ochranu miestneho zboru pred koronavírusom a aby viac Číňanov sa aktívne zaujímalo 
o štúdium Písma. 
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Deň 17 – Modlitebné podnety - nedeľa, 12. apríla 2020 

Najväčšie víťazstvá 

„Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“ 
(Ž 50,15) 

„Najväčšie víťazstvá získané pre Božiu vec nie sú výsledkom trefných argumentov 
v diskusiách ani nadmiery možností či vplyvu alebo hojnosti prostriedkov. Získavajú sa 

v osobnom vzťahu s Bohom, keď sa ľudia usilovnou vierou chopia mocného zdroja sily.“ 
(Biblickí pracovníci, s. 259) 

Otázky na zamyslenie: Ak vieme, že najväčšie víťazstvá získame skrze modlitbu 
a čas strávený pri Božom slove, prečo tak váhame vyhradiť si čas na modlitbu a štúdium 
biblie? Aké aktivity alebo čo stojí v ceste tvojmu osobnému spoločenstvu s Bohom? 

Dôvod na chválu: V Austrálii, Queenslande, v meste Toowoomba ( populácia 130 
000) sú dva zbory, centrálny Toowoomba a zbor Glenvale. Pastor Casey Wolverton je 
kazateľom zboru Glenvale. Keď Covid-19 udrel a zbory museli byť zatvorené, prvú sobotu sa 
konala pobožnosť ako zvyčajne. Nikto nesedel v laviciach, no bohoslužba bola vysielaná na 
Facebooku a YouTube a videlo ju 900 ľudí. Miestna rádiová stanica sa dozvedela, čo 
Adventisti s. d. robili, a tak ich oslovili, či by mohli natočiť bohoslužbu a oni by ju odvysielali 
ďalší deň ( v nedeľu) publiku o 130 000 ľudí. Bez krízy Covid-19 je veľmi nepravdepodobné, 
že by sa niečo také stalo. Chvála Bohu! 

Podnety k modlitbám: 
1. Modli sa za to, aby mimoriadne správy nádeji mohli byť naďalej vysielané po celom 

meste Toowoomba v Queenslande, Austrálii. Modli sa za členov cirkvi v celej Austrálii, 
aby dokázali nájsť spôsob, ako pokračovať byť svetlom tým, ktorí sú okolo. 

2. Modli sa za všetkých našich kolportérov po celom svete, ktorí už nemôžu chodiť dom 
od domu. Modli sa, aby Boh otvoril nové cesty zdieľania pravdy pre týchto oddaných 
pracovníkov. A modli sa aby Boh zabezpečil všetky ich potreby. 

3. Modli sa za všetky nemocnice naprieč Spojenými štátmi, ktoré ešte len očakávajú ich 
najťažší týždeň že boji s pandémiou Covid-19. Modlí sa za boží zásah. 

4. Modli sa za starších, tých, ktorí majú slabú imunitu, a ďalších vysokorizikových členov 
v tvojom miestnom zbore. Modli sa, aby Božia ochranná ruka bola nad nimi. 

5. Modli sa za tých, ktorí už stratili svojich milovaných kvôli prepuknutiu koronavírusu. 
Modli sa za odvahu a silu pre tých ktorí zažívajú stratu, aby sa upli k Bohu. 
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Deň 18 –Modlitebné podnety - pondelok, 13.apríla 2020 

Hľadieť za hranicu viditeľného. 

„Ježiš mu povedal: Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli 
a uverili.“ (Ján 20,29) 

„Častokrát je kresťanský život zasiahnutý nebezpečenstvami a nám sa zdá, že je 
ťažké plniť svoje poslanie. Predstavivosť nám vykresľuje skazu pred nami, za ktorou 

nasleduje otroctvo a smrť. Ale Boží hlas hovorí jasne: pokračuj! Poslúchnime príkaz, aj keď 
náš zrak nemôže preniknúť temnotou. Prekážky, ktoré bránia nášmu pokroku, nikdy 

nezmiznú pred váhajúcou, strnulou dušou, ktorá pochybuje. Tí, ktorí odkladajú poslušnosť, 
až kým nezmiznú všetky pochybnosti a nezostáva žiadne riziko zlyhania alebo porážky, 
nikdy nakoniec neposlúchnu. Viera sa pozerá za ťažkosti a drží sa toho neviditeľného, 
dokonca Všemohúceho, preto nemôže byť zmätená či bezradná. Viera je uchopenie 

Kristovej ruky v každej núdzi.“ (Pracovníci evanjelia, s. 262) 

Otázky na zamyslenie: Je ľahké veriť tomu, čo vidíme, ale čo veci, ktoré nevidíme? 
Akými spôsobmi môže naša viera v Božie slovo rásť, aj keď sme ešte nevideli jeho naplnenie? 
Bolo nám povedané, že viera je dar. Na základe Efezským 2, 8 a Skutkom 3,16, kde nájdeme 
tento úžasný dar? 

Dôvod na vďačnosť: Pretože platí zákaz cestovania kvôli Covid-19, do Papua Novej 
Guiney sa nedostanú evanjelisti, pastori ani laickí kazatelia zvonku, ktorí tam mali prísť na 
plánovanú akciu Total Membership Involvement (Zapojenie všetkých členov), ktorá sa mala 
uskutočniť tento máj. Avšak, miestni obyvatelia v Papua Novej Guiney sa už minulý rok 
stretávali a robili desiatky tisíc biblických hodín a iniciovali tisíce miestnych stretnutí , ktoré 
viedli laici a laickí kazatelia. A už teraz robia plány na ďalšie veľké evanjelizačné „ťaženie“, 
ktoré bude nasledovať po odznení pandémie Covid-19. Opäť, zlo, ktoré nepriateľ zamýšľal, 
obracia Boh na ešte väčšie dobro.  

Podnety k modlitbám: 
1. Modli sa za Božiu ochranu pre ľudí a krajinu Papua Nová Guinea. Tiež za Božie 

vedenie vlády PNG, keď bude robiť dôležité rozhodnutia tiež za zdravotných 
odborníkov v boji proti COVID-19.  

2. Modli sa, aby to, čo Boh robí v Papui Novej Guinei prostredníctvom miestnych členov 
cirkvi, bolo ešte úspešnejšie ako pôvodné plány, ktoré mali predtým. Modli sa, aby 
nedošlo k žiadnym súbojom medzi kmeňmi, keď sa budú robiť plány ako ďalej. 

3. Modli sa za veriacich, ktorí sú uväznení v rôznych väzeniach na celom svete. Modli sa 
za silu, aby mohli byť svedkami pre spoluväzňov počas tejto krízy. 

4. Modli sa za malé pekárstvo a misionárske centrum v Jönköpingu, Švédsku, aby 
dokázalo osloviť ešte väčšie množstvo ľudí, aby mnohí poznali Ježiša a prijali ho za 
svojho Spasiteľa. Modli sa za viac kontaktov, ktoré by mali záujem o biblické štúdium 
a za ich obrátenie.  

5. Modli sa aj za miestne zbory vo Švédsku, ktoré sú malé a pozostávajú prevažne zo 
starších ľudí. Modli sa, aby Boh priviedol viac mladých ľudí do kostolov v Škandinávii 
a aby ochránil tieto malé kongregácie počas pandémie COVID-19. 
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Deň 19 – Modlitebné podnety - utorok, 14. apríla 2020  

Hľaď na Ježiša!  

„Hospodine, ráno počuj môj hlas; ráno ti predložím svoju vec a budem hľadieť 
(čakať).” (Ž 5,4) 

„Pozbierajte všetky svoje sily, aby ste hľadeli hore, nie dole na vaše ťažkosti; len tak 
nikdy neochabnete na svojej ceste. Čoskoro uvidíte Ježiša za oblakom ako načahuje svoju 
ruku, aby vám pomohol; a všetko, čo musíte urobiť je, podať mu svoju ruku v jednoduchej 
dôvere a nechať Ho, aby vás viedol. Keď budete naplnení dôverou, skrze vieru v Ježiša, 

budete tiež plní nádeje. Svetlo žiariace z kríža vám odhalí, ako hodnotu má pre Boha duša, 
a vy , uvedomiac si túto veľkú cenu, budete chcieť odrážať toto svetlo do sveta. Dobrá 

povesť a meno medzi ľuďmi sú ako písmená napísané do piesku, ale čistá charakter zostane 
naveky.“ (Svedectvá, zväzok 5, s. 578, v orig.) 

Otázky na zamyslenie: Čo je prvá vec, ktorú robíš každé ráno? Pozrieš si správy, 
svoje emaily alebo sociálne médiá? Začneš premýšľať nad všetkými svojimi problémami? 
Alebo vzhliadaš k Ježišovi? Ako pôjdeš dnešným dňom, sprav nový záväzok pozerať sa na 
Ježiša namiesto pozerania sa dole, na svoje problémy. Namiesto toho, aby sa si obrátil 
a hľadal povzbudenie v sekulárnom svete, pozri na Ježiša a jeho nádej, ktorú ti dáva.  

Dôvod na vďačnosť: Za posledných tridsať dní bolo z www.revivalandreformation.org 
stiahnutých viac ako sto tisíc zdrojov. Chválime Pána, že mnohí ľudia si uvedomujú svoju 
duchovnú potrebu a snažia sa rásť vo svojom chodení s Bohom. Chválime tiež Pána, že tisíce 
modlitebných skupín začínajú po celom svete v dôsledku krízy COVID-19. 

Podnety k modlitbám: 
1. Modlite sa za členov cirkvi po celom Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku 

a Belgicku. Tieto nepokojné oblasti stále bojujú, aby obmedzili šírenie vírusu. Modli sa 
za uzdravenie tých, ktorí zažili stratu.  

2. Modlite sa za členov cirkvi na Blízkom východe, najmä v Iráne a Izraeli. Modlite sa za 
tých, ktorí žijú v malých priestoroch s obmedzeným prístupom čerstvého vzduchu 
a bez možnosti zacvičiť si.  

3. Modlite sa za svojich susedov, ktorí možno nepoznajú Ježiša. Modlite sa, ako s nimi 
zdieľať nádej Ježiša, možno evanjelizácia “mobilným telefónom“ alebo prostredníctvom 
iných užitočných online zdrojov.  

4. Modlite sa za tých vo vašom vlastnom zbore alebo komunite, ktorí práve bojujú 
s COVID-19. Modli sa, aby ich Boh uzdravil.  

5. Modlite sa , aby sme všetci boli vernými správcami a vracali naše desiatky Bohu. Aj 
keď sú časy zlé, Biblia nám hovorí, že tých, ktorí si uctia Boha, tých On poctí. (1 Sam 
2,30) 

http://www.revivalandreformation.org/
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Deň 20 – Modlitebné podnety - streda, 15. apríla 2020  

Boh je verný!  

„Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby 
ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ 

(1 Kor 10,13) 

„Nepriateľ sa neodváži ani o vlások prekročiť svoju sféru. V celej satanskej sile nie je 
žiadna moc, ktorá by mohla poškodiť duši dôverujúcej v múdrosť, ktorá pochádza od Boha. 

Kristus je naša veža sily, a Satan nemá žiadnu moc nad dušou, ktorá kráča v pokore 
s Bohom. Sľub je “ nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier, nech mier so 

mnou uzavrie.”(Iz 27,5). V Kristovi je dokonalá a úplná pomoc pre každú skúšanú dušu. 
Nebezpečenstvá striehnu na každej ceste, ale celý nebeský zástup stojí na stráži, aby nikto 

nebol pokúšaný nad to, čo je schopný zniesť.” (Môj život dnes, s.316) 

Otázky na zamyslenie: Máš pocit, že máš toho viac, než dokážeš zvládnuť? Boh nám 
zasľúbil , že nedopustí na nás viac, než sme schopní zniesť, takže ak sa cítiš preťažený, 
domáhaj sa Jeho zasľúbenia z 1Kor 10,13. Nárokuj si zasľúbenie z Fil 3,13 a Ž 61,2. Nech sú 
ti dnes zasľúbenia Božieho Slova útechou.  

Dôvod na chválu: Naprieč Európou (a pravdepodobne na mnohých miestach po 
celom svete), mladí ľudia, ktorí nechodili do zboru, začínajú byť aktívni vo vedení biblických 
online skupiniek. Chválime Boha za tento narastajúci záujem o Boha a jeho Slovo. 

Podnety k modlitbám: 
1. Modli sa, aby ešte viacej našej mládeže malo záujem o to, ako študovať Bibliu. Modli 

sa, aby nastalo veľké oživenie medzi mladými. 
2. Modli sa za našu mládež po celom svete, ktorí sa zúčastňujú ich vlastných 100 dní 

modlitieb vedených Oddelením detí a mládeže GK. Modli sa, aby naša mládež 
a mladí ľudia zakúsili, že keď sa modlíme, Boh nás počuje a na modlitby odpovedá. 

3. Modli sa za učiteľov, ktorí bojujú s učením online. Modli sa, aby im Boh dal múdrosť, 
ako využiť technológie spôsobom, ktorý je výhodný pre všetkých. Modli sa za 
múdrosť a trpezlivosť. 

4. Modli sa za tých, ktorí sú zlomení, za tých, ktorí nedávno stratili svojich milovaných, 
a za tých, na ktorých ťažko dopadá izolácia, aby cítili Božiu blízkosť. 

5. Modli sa za výdrž pre lekárov, sestričky a všetkých zdravotníkov, ktorí v predných 
líniách bojujú s pandémiou Covid-19. 
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Deň 21 – Modlitebné podnety- štvrtok, 16. apríla 2020  

Hovorme vierou  

„Teraz viem, že Hospodin dá zvíťaziť svojmu pomazanému, odpovie mu zo svojho 
svätého neba mocnými činmi svojej víťaznej pravice. Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na 

kone, my si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha.” (Ž 20:7-8) 

„Ber Kristove slová ako svoje uistenie. Nepozval ťa náhodou, aby si prišiel k nemu? 
Nikdy si nedovoľ prehovárať k sebe spôsobom, ktorý ťa znechutí a oberie o nádej. Ak to 

budeš robiť, veľa stratíš. Tým, že sa budeš pozerať na to, ako veci vyzerajú a sťažovať sa, 
keď prídu ťažkosti a tlak, dokazuješ, že tvoja viera je mdlá a oslabená. Hovor a konaj tak, 
akoby tvoja viera bola nezlomná. Hospodin má bohaté zdroje, Jemu patrí svet. Nech tvoj 

pohľad viery smeruje k nebu. Hľaď na Toho, ktorý má svetlo, moc a účinnosť.“ 
(Kristove podobenstvá, s.146, v orig.) 

Otázky na zamyslenie: Čo to znamená hovoriť a konať vo viere? Ak je naša viera 
slabá, ako si vypestujeme silnejšiu vieru? (Pozri Rim 10,17). Zdieľaj dnes s niekým skúsenosť 
ako ti Boh pomohol, aby tvoja viera porástla, alebo povedz niekomu skúsenosť o vypočutej 
modlitbe.  

Dôvod na vďačnosť: Chválime Pána za zdravotné posolstvo, ktoré nám dal, ktoré ak 
uplatňujeme, pomáha nám byť silnejšími a prekonať choroby a rôzne ochorenia. Chválime 
Pána za mnohé spôsoby, ktoré nám umožňujú zdieľať túto zdravotnú reformu s ďalšími. 

Podnety k modlitbám: 
1. Modli sa, aby nám Boh pomáhal stať sa ľuďmi silnej viery, pretože vieme, že nás čakajú 

oveľa ťažšie skúšky.  
2. Modli sa za vyliatie Ducha Svätého na Boží ľud, aby sme mohli dokončiť dielo a ísť 

domov.  
3. Modli sa za múdrosť pre pastorov a správcov, ktorí sa snažia utešovať, povzbudiť 

a viesť uprostred chaosu.  
4. Modli sa, aby sme ako ľudia žili najlepšie ako budeme vedieť podľa zdravotných 

princípov, ktoré sme sa učili, aby naše telá mohli mať silný imunitný systém.  
5. Modli sa, aby nás Božia láska tak naplnila, tak nami pohla, tak naše srdcia nanovo 

zlomila, že si to nebudeme chcieť nechať pre seba a budeme to zdieľať s tými, ktorí 
nemajú žiadnu nádej. 
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