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Štvrtý týždeň – 100 dní modlitieb 

Volanie na Ježiša v našej naliehavej potrebe! 

17. – 23. apríl 2020 

„Poďte a odpočiňte si trochu“ 

Nina Atcheson 
Počas jedného krásneho rána som si uvedomila, že nielenže je náš dom podozrivo 

tichý, ale zároveň nikde nemôžem nájsť moju trojročnú dcéru. Jej bratia sa spoločne hrali, ale 
ona nebola nikde k nalezeniu. Začala som volať jej meno a pritom rozmýšľala, kde len môže 
byť. „Tahlia kde si?“ Môj hlas sa rozliehal domov, ale naspäť neprišla žiadna odpoveď. 
Postupne som prezerala jednotlivé izby, no bez úspechu. 

Konečne som začula jemný hlások: „Maminka...“ Jej malá hlávka vykukla spoza môjho 
červeného kresla. „Pozri.“ V rukách držala otvorenú našu knihu zamyslení na stránke, kde bol 
obrázok Ježiša a Jeho anjelov spoločne zostupujúcich na zem. „Mami, On príde dneska?“, 
spýtala sa ukazujúc prstom na okno vedľa nej. 

Keď som si uvedomila, že tam sedela a očakávala Ježišov návrat už dneska, bola som 
veľmi dojatá. Čo som robila ja miesto toho? Celé ráno som sa ponáhľala – pripravovala 
raňajky, vešala bielizeň a odpovedala na telefonáty. V to ráno ma neodkladnosť týchto 
„urgentných“ záležitostí úplne rozptýlila od akéhokoľvek času s Ježišom. Boh skrze Tahliu ku 
mne nemohol jasnejšie prehovoriť. Akoby hovoril: „Spomaľ a všimni si Ma v toto ráno. Som tu. 
A už veľmi skoro sa vraciam naspäť! Stráv so mnou nejaký čas...“ 

O mnoho rokov neskôr, aj dnes stále počujem Božie slová prehovárajúce ku mne. 
„Poďte vy sami osobitne na pusté miesto a odpočiňte si trochu.“ (Marek 6:31, Roh). Uprostred 
šialeného zhonu nás pozýva k zastaveniu a tráveniu času s Ním. Nie iba na prechodný čas 
alebo z povinnosti, ale na dlhšie obdobie pretože chceme tráviť čas s Obnovovateľom našich 
duší. 

Práve teraz sa mnohí z nás nachádzajú na mieste, kde sme izolovaní v našich 
domovoch z dôvodu globálnej pandémie. V určitom zmysle sme boli donútení sa zastaviť vo 
zvyčajnom zhone našich životov. V tomto období sa naše životy zmenili. Odpočívame v Ňom 
na tomto „pustom mieste“? Počúvame Jeho jemnému hlasu (1. Kráľov 19:12), ktorý nás volá 
k bližšiemu vzťahu s Ním (Ján 15:9)? Vzďaľujeme sa niekam do ústrania aby sme ho poznali 
viac alebo zapĺňame tichý priestor hlukom iných rozptýlení? 

Pamätám si, že ako dieťa som si spievala pieseň obsahujúcu tento text: „Čas s Ním je 
časom dobre stráveným. On bude tvoj Utešiteľ a tvoj Sprievodca. Čas s Ním je časom dobre 
stráveným. On bude vždy stáť po tvojom boku.“ Budovanie vzťahu s Bohom tým, že trávime 
čas s naším Utešiteľom a Spasiteľom má byť pre nás najvyššou prioritou v dnešnej dobe. 
Kvalita času (namiesto kvantity alebo dĺžky trvania) je to, čo sa ráta najviac. Čo môžeš urobiť 
pre zlepšenie kvality tvojho času s Bohom tento týždeň? Premýšľaj nad nasledujúcimi 
nápadmi: 

Pros Boha, aby ti do srdca dal väčšiu túžbu tráviť čas s Ním. 
Štúdium Biblie nemá byť náročné. Je Božie živé Slovo pre teba a On čaká aby mohol 

skrze neho k tebe prehovárať. 
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Predtým ako začneš čítať Bibliu, príď pred Boha s pokorou a modli sa o konkrétne 
posolstvo, ktoré potrebuješ počuť. 

Každý deň sa môžeš venovať iba jednému veršu či krátkej pasáži Písma. Premýšľaj 
nad nasledovnými otázkami: Čo mi Boh hovorí cez túto pasáž? Ako môžem dneska niekoho 
s týmto odkazom povzbudiť? 

Boh na nás trpezlivo čaká, aby sme s Ním každý deň trávili čas (Zjavenie 3:20) Budeš 
rovnako, ako Tahlia, na neho netrpezlivo čakať a dychtiť po Jeho návrate? Zatiaľ čo čakáš, 
pôjdeš a budeš odpočívať s Ním? 

 
Nina Atcheson momentálne slúži ako manažérka osnovy pre oddelenie Sobotnej školy 

a osobnej služby na Generálnej konferencii a ako vedúca kaplánov adventistických škôl 
v Austrálii. Nina, jej manžel Matt a ich tri deti žijú blízko Zlatého pobrežia v Austrálii. 

 
Otázky na zamyslenie: Čo je tvoja najväčšou prekážka brániaca ti tráviť kvalitný čas 

s Bohom? Máš nejaké zábrany, ktorých odstránenie s Božou pomocou umožní očistenie od 
konkrétnych rozptýlení? (1. Pros Boh o odstránenie týchto zábran, 2. aby si mohol byť zbavený 
ostatných rozptýlení) Ako môže odstránenie rozptýlení zmeniť tvoj modlitebný život a návyky 
v študovaní Biblie? 

 
Výzva aktívneho srdca: Je dosť možné, že Boh chce pracovať skrze náročné situácie 

vôkol nás, aby sme si uvedomili našu veľkú potrebu po Ňom predtým, než sa vráti. Poskytuje 
nám jedinečnú príležitosť odpočinutia v Ňom. Ako odpovieš na toto pozvanie? Počas toho, ako 
v Ňom hľadáme útechu a odpočinok dovolávajme sa nasledujúcich zasľúbení: Ján 15:4; Izaiáš 
26:2 a Marek 6:33. 

 
„Tí, čo berú Krista za slovo a svoje srdce zverujú jeho starostlivosti a svoj život jeho 

vedeniu, nájdu pokoj a odpočinok. Keď ich Ježiš potešuje svojou prítomnosťou, nič na svete 
ich nezarmúti. V dokonalom stíšení je dokonalý odpočinok. Pán hovorí: „Toho, kto je pevnej 
mysle, zachováš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa.“ Izaiáš 26,3. Náš život sa nám môže 
zdať zmätený, ak sa však zveríme múdremu Majstrovi-Tvorcovi, sformuje náš život i povahu 
na svoju slávu. Povaha, ktorá vyjadruje slávu Kristovej povahy, bude prijatá do Božieho raja. 
Znovuzrodení sa budú s ním prechádzať v bielom rúchu, „lebo sú toho hodní“. Zjavenie Jána 
3,4.“ (Túžba vekov, str. 227) 
Podnety pre dodatočné štúdium na tento týždeň: 

• Ellen Whiteová, Výchova, kapitola 20, „Vyučovanie a štúdium Biblie“ 
• Nina Atcheson, As Light Lingers: Basking in the Word of God 
• Audiokniha: As Light Lingers: Basking in the Word of God (viac na 

www.asthelightlingers.com) 

http://www.asthelightlingers.com/
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Den 22 – Podněty k modlitbám – pátek, 17. dubna 2020 

Výzvy k chvále! Nehledě na celosvětovou pandemii COVID-19, jde Církev adventistů 
sedmého dne v misijním úsilí kupředu. Bylo vytvořeno mnoho nových a kreativních metod, jak 
sdílet evangelium. Dokonce i dosah je mnohem širší, než se očekávalo. Chvála Bohu! 

Podněty k modlitbám navržené Tedem N. C. Wilsonem 
1. Modlete se za členy církve a to ty, kteří truchlí and nedávnou ztrátou milovaných, 

způsobenou COVID-19. Modlete se za pokoj a útěchu v jejich srdcích. Modlete se za 
tělesné uzdravení těch, kteří v současné době s koronavirem stále bojují. 

2. Modlete se, aby se členové církve aktivně chopili principů zdravého životního stylu 
NEWSTART (který sestává ze stravy, pohybu, dostatečného pití vody, slunečního 
svitu, střídmosti, čerstvého vzduchu, odpočinku a důvěry v Boha), který přináší 
vyvážený přístup k životu. 

3. Modlete se, abychom jako církev pokračovali v hledání cest, jak účinně šířit Boží 
zdravotní poselství ve spojení s trojandělským poselstvím, jež je naším posláním pro 
poslední dobu. Volejme také po pozdním dešti Ducha svatého, zatímco se 
připravujeme na brzký druhý příchod Krista. 

4. Modlete se, abychom ve své touze najít kreativní způsoby, jak svědčit druhým, 
nepřestávali klást silný důraz na Krista, Jeho Slovo, Jeho spravedlnost, Jeho svatyni 
a Jeho zachraňující moc ve velkém sporu. 

5. Modlete se za on-line evangelizační kampaň organizace It is written „Hope Awakens“ 
(Naděje se probouzí), která se dnes zahajuje na celostátní úrovni. (Další informace 
naleznete na adrese https://www.discoverhopeawakens.com ). Modlete se, aby mohlo 
sledovat a mohlo být zaujato touto sérií ještě více lidí, než by tomu mohlo být na veřejné 
evangelizaci, která byla v Indianapolis zrušena. 

https://www.discoverhopeawakens.com/
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Deň 23 – Modlitebné podnety - sobota, 18.apríla 2020 

Posilnený Slovom 

„Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý 
sklátil.” (Ž 55,22) 

„Moji spolupracovníci, nedovoľte, aby vaša odvaha ochabla. Boh skúša a dokazuje vašu 
vieru. Kresťania vždy majú silného pomocníka v Pánovi. Keď pozastavíme naše úprimné 

úsilie, pretože nie je možné získať potrebnú pomoc, uvaľme svoje bremeno na Pána Boha. 
Nechajte ho tam a buďte spokojní, buďte si istí, že Ten , kto zasľúbil je verný. Nevieme ČO 
a AKO Pán spraví, aby nám pomohol, ale vieme, že Pán Boh nikdy nesklame tých, ktorí do 
Neho vkladajú svoju dôveru. Keď úplne vyskúša a dokáže svojich pracovníkov, privedie ich 
a povedie vpred ako zlato prečistené ohňom.“ (Ellen White, List 66, 26.júna, 1901, časť. 29) 

Otázky na zamyslenie: Akými spôsobmi cítiš, že Boh pestuje a skúša tvoju vieru? 
Ktoré sú tvoje obľúbené biblické zasľúbenia, ktorých sa rád dovolávaš? Ktorých obľúbených 
biblických zasľúbení sa dovolávaš, keď prežívaš vnútorný zápas? Skús prijať výzvu tento 
týždeň, aby si si našiel nové povzbudivé biblické verše, ktoré sa naučíš naspamäť. Potom ich 
zdieľaj s niekým, kto potrebuje povzbudenie.  

Dôvod na vďačnosť: Chválime Pána za to, že pandemická krivka očakávaných úmrtí 
v dôsledku COVID-19 v USA je výrazne znížená. Pandémia sa postupne spomaľuje tiež 
v Európe, a zdá sa, že uvidíme svetlo na konci tunela.  

Podnety k modlitbám: 
1. Modli sa za zdravotných pracovníkov  v predných líniách, ktorí pokračujú v boji s touto 

epidémiou. Modli sa za ochranu od COVID-19 a tiež ochranu fyzickú pred  ľuďmi na 
uliciach, ktorí si iracionálne myslia, že zdravotní pracovníci sú kontaminovaní.  

2. Modli sa za odhadnutie správnej rovnováhy medzi uzavretím celého sveta doma 
a otvorením ekonomiky a aktivít v správnom čase- hneď ako to bude bezpečné, aby 
ekonomika a podnikatelia kompletne nekrachli. 

3. Modli sa za mnohé organizácie a malých podnikateľov, ktorí ekonomicky strádajú 
v dôsledku zákazu vychádzania. Modli sa, aby ľudia či vlády našli spôsoby ako 
podporiť malé podniky, aby nepadli. 

4. Modli sa za ženy a deti, ktoré sú v nebezpečných situáciách a potrebujú ochranu. Modli 
sa za spôsoby ako sa priblížiť a pomôcť tým zraniteľným a slabým v tvojej komunite. 

5. Modli sa za tých, ktorí pracujú v bankách, supermarketoch, čerpacích staniciach 
a iných nevyhnutných  odvetviach. Modli sa, aby boli ochránení od koronavírusu, keď 
prichádzajú do styku s mnohými ľuďmi. 
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Den 24 - Podněty k modlitbám – neděle, 19. dubna 2020 

V bázni před Jeho slovem 

„Knížata mě bezdůvodně pronásledují; mé srdce se třese před tvým slovem. Jásám nad 
tvým slovem jako ten, kdo nalezl velikou kořist.“ (Žalmy 119,161.162 ČSP) 

„Bible, to je Boží hlas, který hovoří k nám tak jistě, jako můžeme slyšet zvuky skrze naše uši. 
Když si tohle uvědomíme, s jakou bázní bychom otevírali Boží slovo a s jakou vážností 

bychom vyhledávali jeho poučení? Čtení a rozjímaní nad Písmem by bylo považováno za 
výsadu, jako by šlo o samotné setkání s nesmrtelným Bohem.“ 

(A Call to Stand Apart [Povolání být jiný], str. 69 v orig.) 

Otázky k zamyšlení: Už jste někdy četli verše z Bible a pomysleli si: „To bylo přesně 
pro mě! Jak Bůh věděl, co jsem dneska potřeboval slyšet?“ Během dnešního dne přemýšlejte 
nad všemi maličkostmi, ze kterých se můžete radovat díky Božímu slovu. Klidně si to zapište 
a vytvořte seznam důvodů, proč být vděčný Bohu a Jeho slovu. Začněte například tímto: „Miluji 
Boží slovo, protože… a doplňte podle sebe.“ Pokud nemůžete na nic přijít, přečtěte si 119. 
žalm. 

Výzva k chvále: Děkujeme Bohu, že Adventisté v Guatemale našli způsob, jak 
distribuovat jídlo, jako je rýže, fazole, kukuřičná mouka, olej, sůl a cukr tisícům členů církve, 
kteří byli zasaženi karanténou. To je krásný důkaz toho, jak tamní členové navzájem sdílejí 
své problémy i břímě. 

Podnety k modlitbám: 
1. Modleme se za Afriku, která bojuje s pandemií. Modleme se za členy naší církve, kteří 

strádají kvůli nedostatečné lékařské péči. Kéž se předpověď čísel nákazy a úmrtí 
nestane realitou.  

2. Modleme se za tisíce etnických skupin po celém světě, kteří tvoří až 69% zemské 
populace, a kteří ještě neslyšeli jasnou zprávu o Ježíši. Prosme za nové a inovativní 
způsoby, jak se k nim dostat během aktuální krize. 

3. Modleme se za ducha pokání a pokory pro nás všechny, zejména v časech, kdy jsme 
nebyli osobně věrní Bohu a naše životy nebyly dobrým svědectvím.  

4. Modleme se za sílu pro ty členy církve, kteří slouží Bohu předáváním lásky druhým 
a aktivním sdílením biblických pravd, včetně všech dalších lidí z jiných církví, kteří takto 
pracují. 

5. Prosme za farmáře nemohoucí sázet nebo sklízet plodiny bez svých zaměstnanců či 
pracovníků, kteří nyní nemohou dojíždět do práce přes uzavřené hranice. 
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Den 25 - Podněty k modlitbám – pondělí, 20. dubna 2020 

Radovat se ve Slovu 

„Byla nalezena tvá slova a snědl jsem je. Tvé slovo mi bylo k jásotu a k radosti mého srdce, 
protože mě nazývá tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.“ (Jr 15,16, ČSP) 

„Žádný větší záměr nemůže posílit intelekt, než studium Písma. Žádná jiná kniha nemá 
takovou sílu pozvednout myšlenky a umocnit schopnosti, jako jasné zušlechťující pravdy 

Bible. Kdyby bylo Boží slovo studováno tak, jak by mělo být, lidé by byli velkomyslní, 
vznešeného charakteru a byli by stálí ve svých úmyslech, což se dnes vidí jen málo.” 

(Christian Education, p. 58) 

Otázky k zamyšlení: Co tě v poslední době obzvláště oslovilo nebo ti přineslo radost 
při studiu Slova? Zkus dnes nějaký čas strávit tím, že se o tuto radost s někým rozdělíš.  

Výzvy k chvále: Předpokládalo se, že v New York City budou přeplněné nemocnice, 
nedostatek lůžek a ventilátorů. Přesto, ačkoliv byly velmi plné, stále mají nějaké místo a my 
chválíme Pána, že jsou ventilátory pořád dostupné. Tohle je odpověď na modlitby. 

Podněty k modlitbám: 
1. Modleme se za ty, kteří pracují v bezpečnostních složkách, jako strážníci policie a další. 

Modleme se o jejich ochranu, protože na některých místech světa vznikají v důsledku 
karantény mezi lidmi nepokoje. 

2. Modleme se za postsovětské státy v Euro-Asijské divizi, které zahrnují země a oblasti 
jako je Rusko a Sibiř. Modleme se, aby navzdory těžkostem při vydávání svědectví 
mohly být rozvinuty nové efektivní formy, jak oslovit lidi. 

3. Modleme se za zasažené země nacházející se v okně 10/40. Modleme se, aby Bůh 
umožnil lidem sdílet Jeho lásku. Modleme se také, aby vlády umožnily lidem získat 
potraviny, nebo aby si je mohli vypěstovat na svých polích. Miliony lidí v celé Indii jsou 
nyní v izolaci a nemohou opustit domovy, což pro mnohé z nich znamená být o hladu. 

4. Modleme se o moudrost pro vedoucí církve, kterou potřebují pro důležitá rozhodnutí 
ohledně budoucnosti, v souvislosti s ekonomickou krizí, které aktuálně čelíme. 

5. Modleme se za moudrost, jak omezit výdaje a zároveň neublížit lidem, jak udržet 
nezbytnou práci a misii církve v pohybu kupředu. 
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Deň 26 Modlitebné podnety - utorok, apríl 21, 2020 

Vedení Slovom 

„Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať 
láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.” (Micheáš 6,8) 

„Žijeme v najvážnejšej časti histórie tohoto sveta. O osude hemžiacich sa zástupov ľudí sa 
čoskoro rozhodne. Naše vlastné dobro ako aj spasenie iných duší závisí na kurze ktorý teraz 
nadobúdame. Musíme sa riadiť Duchom pravdy. Každý nasledovník Krista by sa mal vážne 

pýtať: „Pane, čo chceš, aby som robil?“ Potrebujeme sa pokoriť pred Pánom pôstom, 
modlitbou a meditovať o Jeho Slove, najmä tých čo hovoria o udalostiach súdu. Teraz by 

sme mali hľadať hlbokú a živú skúsenosť s Bohom. Nemôžeme premrhať ani chvíľku. Okolo 
nás sa dejú dôležité udalosti; zatiaľ čo sa stále nachádzame na satanom ovládnutej pôde. 

Nespite, Boží strážcovia; nepriateľ sa ukrýva celkom blízko a je pripravený kedykoľvek 
zaútočiť. Ak zanedbáš ostražitosť, pritiahne si  ťa a urobí si z teba svoju korisť.“ 

(Povolanie k oddeleniu sa, str. 69) 

Otázky na zamyslenie: Keď čelíte náročnému rozhodnutiu, kam sa obraciate pre 
múdrosť a radu? Samozrejme, je nám povedané, že kde je mnoho poradcov, tam je bezpečie 
(pozri Príslovia 11,14). Ale okrem múdrosti našich blízkych, alebo tých, ktorých rešpektujeme, 
aké princípy ohľadom robenia rozhodnutí nachádzame v Božom Slove? (Viď Príslovie 3,5.6; 
Príslovie 14,12; Mat 6,33; Jer 33,3) 

Dôvod na vďačnosť: Juhoamerická divízia predložila minulý (Veľkonočný) týždeň 
zvláštny evanjelizačný program naprieč celou ich divíziou (tak ako to robievala za posledných 
50 rokov), ktorý nazvali „Evanjelizácia Svätého Týždňa. Zvyčajne sa stretávajú malé skupiny 
v domácnostiach a zboroch. V dôsledku koronavírusu divízia ponúkla celý program online, čo 
malo za následok omnoho vyššiu účasť. Témou stretávania bola myšlienka „Láska podpísaná 
(napísaná) krvou“. Spoluveriaci mali k dispozícii osobitný program pre deti, dospievajúcich aj 
dospelých. Chválime Pána za to, že vedúci cirkvi pomáhajú zdieľať Božiu lásku aj takýmito 
tvorivými spôsobmi. 

Podnety k modlitbám: 
1. Modli sa aby tí čo objavili Ježišovu lásku po prvý krát v živote, počas týchto programov 

v Južnej Amerike, boli schopní rozvinúť svoje začínajúce priateľstvo s Ježišom do 
trvalého vzťahu, ktorý bude v budúcnosti rásť do krásy. 

2. Modli sa, aby sme my všetci využili ten čas navyše, ktorý nám bol daný s našimi 
rodinami, na hĺbkové štúdium Písma a aby sme vedeli to isté naučiť naše deti – ako 
študovať a milovať Božie Slovo. 

3. Modli sa, aby Boží ľud bol naďalej verný v oblasti desiatkov a darov, aj uprostred týchto 
ekonomických ťažkostí. 

4. Modli sa za tých, čo majú problémy zaplatiť účty a nevedia čo položia na stôl pre 
ekonomické ťažkosti v dôsledku pandémie. Modli sa, aby Boh naďalej zabezpečoval 
potreby svojich detí a aby takto vzniklo mnoho svedectiev o Božej vernosti, ktoré by 
sme mohli v nadchádzajúcich dňoch zdieľať a šíriť. 

5. Modli sa za prácu cirkvi v Libanone, aby Pán naplnil ich finančné potreby a umožnil 
postup cirkevnej misie. 
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Den 27 – Podněty k modlitbám – středa, 22. dubna 2020 

Naplněný Slovem 

„O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl 
bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli 

v chrámu.“ (Žalm 27,4, ČEP) 

„Můj Spasitel byl vzkříšen. Na něj spoléhám a vím, že on mě nikdy nezavrhne. V jeho jménu 
zvítězím. On je moje spravedlnost a moje koruna slávy.“ Nedovolte, aby si kdokoli myslel, že 
jeho případ je beznadějný; není to pravda. Možná cítíte, že jste hříšní a nedokonalí. To jen 
ukazuje, že potřebujete Spasitele. Pokud víte o hříších, které je třeba vyznat, neztrácejte 

čas. Jsou to drahocenné okamžiky. „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný 
a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ 1. Janův 1,9. Ti, 
kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, budou nasyceni, Ježíš to slíbil. Milovaný Spasitel je 

připravený nás kdykoli sevřít ve své náruči a obdařit nás svým požehnáním.“ 
(Rady pro církev, str. 46; CCh p. 48) 

Otázky k zamyšlení: Po čem toužíš nejvíce? Co je nejhlubší volání tvého srdce? 
Možná jsi o tom v poslední době nepřemýšlel. Možná se snažíš jenom přežít. Anebo možná 
o tom neustále přemýšlíš. Udělej si dnes chvíli čas a zamysli se nad tím, kde nacházíš svou 
největší radost a své největší naplnění. Když to budeš dělat, uvažuj o Žalmu 27,4, a pros Pána 
Boha, aby ti dal srdce, které opravdu hladoví po tom, aby bylo v Jeho přítomnosti. 

Výzvy k chvále: Západoafrická divize v Abidjanu, Pobřeží Slonoviny, vydala video 
o koronaviru pro hluchoněmé. Tak poskytla důležité informace o COVID-19 ve znakové řeči 
a prostřednictvím titulků. Jsme vděčni za to, že byly vytvořeny tyto zdroje, které mají oslovit 
všechny demografické skupiny. 

Podněty k modlitbám: 
1. Modleme se, aby se Bůh postaral o Své děti v Severní Koreji, Japonsku a Číně. 

Modleme se, aby se všechny oči, dokonce i oči vládních úředníků, vzhlédly k nebi 
a poznaly znamení času, a Ježíšova brzkého návratu. 

2. Modleme se za ty, kdo se účastní služby „Possibilities Ministries“. Modleme se za ty, 
kdo pracují s hluchoněmými a hendikepovanými, a v dalších služebnostech 
zaměřených na speciální potřeby. Modleme se za lidi v koloniích malomocných, aby 
nebyli v této době zanedbávání nebo opomíjeni. 

3. Modleme se, když poznáváme, že se přibližuje Ježíšův příchod, abychom si všichni 
udělali čas a celým svým srdcem Ho hledali. Abychom pátrali hluboko v Jeho Slovu. 
Modleme se, abychom objevovali překrásné hluboké pravdy v Bibli, v knihách jako 
Daniel a Zjevení. 

4. Modleme se za misionáře, kteří plní své povinnosti na různých místech ve světě. 
Modleme se za to, aby byly uspokojeny jejich fyzické potřeby a za jejich ochranu. 

5. Modleme se dále za lidi, kteří se zotavili z koronaviru, aby se obnovila jejich síla a aby 
měli možnost rehabilitace. 
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Deň 28 – modlitebné podnety – štvrtok, 23. apríl 2020 

Posilnení skrze Slovo 

„Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do 
rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.” 

(Židom 4,12, ROH) 

„Ach, títo ľudia sa boja Hospodina!“ Och, že by milovali Hospodina?! Och, žeby Boží poslovia 
pocítili bremeno hynúcich duší! Potom by im už iba tak nekázali; ale oni by už mali moc 

Božiu - oživujúcu, ich duše a ich srdcia by horeli ohňom Božej lásky. Vo svojej slabosti by sa 
stali silnými; lebo oni by boli činiteľmi Slova. Počuli by Ježišov hlas: „Ja som vždycky s vami.“ 
Ježiš by bol ich učiteľom; a slovo, ktorým slúžia, bude rýchle a silné, ostrejšie ako akýkoľvek 

dvojsečný meč.“ (Svedectvá pre kazateľov a služobníkov evanjelia, s. 143) 

Otázky na zamyslenie: Premýšľajte nad textom Židom 4,12. Ako rozumiete fráze: 
Božie Slovo dokáže prenikať do hĺbky srdca? Kedy ste boli naposledy usvedčený z niečoho, 
keď ste čítali Božie Slovo? Konali ste podľa tohto usvedčenia, alebo ste odsunuli nabádanie 
Ducha Svätého stranou? Podeľte sa o svoje myšlienky s niekým. Potom sa modlite, aby sme 
my ako ľudia nielen počuli Slovo a milovali Slovo, ale aby sme sa tiež snažili žiť podľa Slova. 

Dôvod na vďačnosť: Chválime Pána vo viere za bohatú úrodu duší, ktorú prinesie 
ako odpoveď na evanjelizačnú udalosť „Hope Awakens“(Nádej Prebudenia). Chváľme Pána 
za rozhodnutia, ktoré už boli učinené pre Krista. 

Podnety k modlitbám: 
1. Modlime sa za tých, ktorí sú uprostred krízy COVID-19, ktorí sú ňou sami postihnutí, 

alebo majú niekoho z blízkych milovaných, ktorí zápasia s touto chorobou. 
2. Modlime sa za pokoj pre členov cirkvi na celom svete, ktorí majú strach alebo sa boja, 

či sa cítia osamotení. 
3. Modlite sa za milióny čo zápasia s ťažkosťami na strednom východe v krajinách ako 

Irán, Afganistan a Pakistan. Modlite sa, aby uprostred tejto krízy Boh otvoril mnohým 
srdce pre „Pravdu“. 

4. Modlite sa za nové plány, ktoré sa teraz organizujú pre preložené zasadanie 
Generálnej konferencie, ktoré sa teraz uskutoční 20. - 25. mája 2021 v Indianapolise. 
Modlite sa, aby bola táto konferencia naplnená duchovnosťou, plánmi zameranými na 
misie a aby mal Duch Svätý úplnú kontrolu nad týmto stretnutím. 

5. Modlite sa za vyliatie neskorého dažďa na cirkev, aby sa práca mohla čo najskôr 
dokončiť, a aby sme mohli všetci ísť už „domov“. 
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Doplňková literatura o kráse Slova 
Z knihy Výchova od Ellen Whiteové, „20. kapitola – Studium Bible“ 

„Snaž se získat moudrost,  
za všechno své jmění získej rozumnost.“ (Přísloví 4,7.) 

Pán Ježíš už od dětství četl a studoval Písmo. Jako malý sedával každý den na klíně 
maminky, která jej učila z prorockých svitků. Když vyrostl, trávil rád časná rána a večerní 
soumraky o samotě na úpatí hor nebo v lese mezi stromy, kde se mohl v klidu modlit a číst 
Boží slovo.  

Důvěrná znalost Písma, kterou prokazoval během své služby, svědčila o poctivosti 
jeho studia. Toto poznání získal způsobem, který je dostupný i nám. Jeho duševní i duchovní 
síla je tedy svědectvím o tom, jak účinným vzdělávacím nástrojem může Bible být.  

Nebeský Otec ve svém daru Bible nezapomněl ani na děti. Snad nic jiného nemá 
takový vliv na srdce malých dětí jako právě biblické příběhy.  

Tyto jednoduché příběhy jasně vysvětlují velké zásady Božího zákona způsobem, který 
dokážou pochopit i malé děti. Rodiče a učitelé tak mohou začít velmi záhy naplňovat Boží 
nařízení: „Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma 
nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“ (5. Mojžíšova 6,7). 

Používání názorných pomůcek, tabulí, map a obrázků pomůže nejen při vysvětlování, 
ale hlavně k lepšímu zapamatování. Rodiče a učitelé by se měli neustále snažit vylepšovat 
své metody výuky. Zapojme do učení dětí z Bible všechnu svou snahu, nejlepší metody 
a nejhorlivější úsilí.  

Chcete-li probudit a posilovat lásku dětí ke studiu Bible, dejte si záležet na tom, jak 
využijete čas rodinných pobožností.  

Doba ranních a večerních pobožností by měla být tím nejkrásnějším časem z celého 
dne. Nemůžeme do něj vnášet mrzuté a nelaskavé myšlenky. Rodiče a děti se scházejí, aby 
se setkali s Pánem Ježíšem, zvou do svého domova svaté anděly. Takové bohoslužby mají 
být krátké, plné života, přizpůsobené daným okolnostem. Čas od času je třeba je obměňovat. 
Všichni se zapojte do čtení Bible, společně se učte a opakujte si Boží zákon. Ještě větší zájem 
dětí vzbudíte, jestliže jim občas dovolíte vybrat si, co budete číst. Ptejte se jich na to, co jste si 
společně přečetli, a dovolte jim také klást otázky. Udělejte vše pro to, aby mohly co nejlépe 
pochopit smysl čtené části. Pokud se tím pobožnost příliš neprodlouží, nechejte děti, aby se 
zapojily do modliteb a zpěvu, byť by se jednalo o jediný verš.  

Aby taková společná pobožnost plnila svůj účel, musíme věnovat pozornost její 
přípravě. Rodiče by si také měli každý den najít čas na studium Bible se svými dětmi. 
Samozřejmě, že to bude vyžadovat snahu, plánování a jisté oběti, ale bohatě se nám to vyplatí.  

Bůh po rodičích v prvé řadě vyžaduje, aby měli jeho nařízení ve svých srdcích. Říká 
jim: „A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům.“ 
(5. Mojžíšova 6,6.7).  

Pokud chceme v našich dětech probudit nadšení pro Bibli, musíme jí být sami nadšeni. 
Chceme-li v nich vzbudit lásku k jejímu studiu, musíme ho nejprve sami milovat. Naše 
poučování bude mít jen takový vliv, jak silný je náš osobní příklad a vlastní postoj.  

Bůh povolal Abrahama, aby byl učitelem jeho slova. Vybral jej, aby se stal otcem 
velkého národa, protože viděl, že Abraham bude schopen a ochoten učit své děti a svou 
domácnost zásadám Božího zákona. Síla Abrahamova vyučování byla v příkladu jeho 
vlastního života. Do jeho velkého domu patřilo společně se služebníky více než tisíc lidí, 
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z nichž mnozí patřili nedávno před tím k pohanům. To vyžadovalo pevnou a ráznou ruku 
u kormidla. Slabost a váhavost by zde neobstály.  

Bůh o Abrahamovi řekl: „Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům 
a všem, kteří přijdou po něm: ‚Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti 
a práva …‘„ (1. Mojžíšova 18,19).  

Svou autoritu ale Abraham uplatňoval s velkou moudrostí a citlivostí, takže si získal 
jejich srdce. Jeho vliv se rozšířil i za hranice jeho domácnosti. Kdekoli postavili své stany, tam 
vystavěl i oltář, na který přinášel oběti a u kterého uctíval Boha. I když stany složili, oltář zůstal. 
Mnoho kočovných Kenaanců, kteří díky Abrahamovu životu poznali pravého Boha, se u oltáře 
zastavilo, aby tam obětovali Hospodinu.  

I dnes bude vyučování Božího slova účinné jen tehdy, bude-li se věrně odrážet v životě 
učitele.  

Nestačí vědět, co si ostatní mysleli nebo učili o Bibli. Je třeba, aby každý sám věděl, 
co je pravda, protože u Božího soudu bude stát každý sám za sebe.  

Aby bylo studium Bible efektivní, je třeba probudit veškerý zájem žáků. To by měli mít 
na zřeteli zvláště ti, kteří se věnují dětem a mládeži.  

Při seznamování dětí s Biblí můžeme mnoho získat tím, že budeme pozorovat jejich 
sklony a zájmy. A ukážeme-li jim potom, co o těchto věcech říká sama Bible, probudíme jejich 
zájem.  

I když jsme jako lidé odlišní, pro každého z nás má Bible poselství. Když žáci zjistí, že 
Bible vlastně prakticky mluví o jejich vlastních životech, veďme je k tomu, aby ji brali jako svého 
rádce a aby si vážili její úžasné krásy.  

Dětem dnes bývají často doporučovány ke čtení nedobré vzrušující knihy bez skutečné 
hodnoty. Jsou jim nabízeny kvůli své údajné literární hodnotě. Proč by ale naše děti měly pít 
ze znečištěných pramenů, když mohou mít volný přístup k čistému zdroji Božího slova? 
Povzbuzujte děti a mladé lidi, aby právě tam hledali vzácné poklady.  

Pokud krása Bible přitáhne jejich pozornost, dotkne se jejich srdcí podmanivá síla. 
Budou přitahováni i k tomu, který se jim takto zjevil. A jen málokdo pak netouží poznat více 
o jeho díle a cestách.  

Opravdový student Bible by k ní měl přistupovat s ochotou učit se. Nemůžeme ji číst 
proto, abychom v ní našli důkazy pro podporu svých názorů, ale proto, abychom věděli, co říká 
Bůh.  

Pravé poznání Bible je možné získat jen s pomocí Ducha, který ji sám inspiroval. 
Chceme-li toto poznání získat, musíme podle něj žít. Máme poslouchat vše, co Boží slovo 
přikazuje. Můžeme se dožadovat všeho, co je v něm zaslíbeno. Život, který požaduje, to je 
život, který díky jeho moci smíme žít. Jen s tímto pochopením můžeme Bibli s úspěchem 
studovat.  

Studium Bible vyžaduje vytrvalé úsilí a houževnatou mysl. Tak jako horník dobývá 
v zemi zlatý poklad, stejně vytrvale musíme hledat poklady Božího slova.  

Nejužitečnější metodou je často studium verše po verši. Zastavte se třeba jen 
u jednoho verše a přemýšlejte, jakou myšlenkou v něm chce Bůh oslovit vás osobně. Tak 
může mít jediný odstavec daleko větší hodnotu než mnoho kapitol, které čteme s neurčitým 
záměrem a bez toho, abychom získali nějaké jasné poučení.  

Jednou z hlavních příčin duševní a morální slabosti bývá neschopnost soustředit se na 
hodnotné cíle. Často se pyšníme svou rozsáhlou znalostí literatury, ale i četba velkého 
množství naprosto neškodných knih v sobě skrývá určité nebezpečí. S obrovským přílivem 
různých knih a časopisů si staří i mladí vytvářejí návyk číst rychle a povrchně. Mysl pak ztrácí 
schopnost soustředit se a intenzivně uvažovat.  



12 

Navíc mnoho dnešních časopisů a knih nabízí zcela neužitečnou a degradující četbu. 
Jejich negativní vliv tak zasahuje nejen mysl, ale i duše těch, kdo je čtou. Stávají se pak 
snadnou kořistí zla a satana. Nasměrujme proto raději svou mysl k vysokým a svatým ideálům 
a svůj život k vznešenému cíli. Pak v něm nezbude místo pro zlo.  

Veďme tedy mladé lidi k tomu, aby pozorně studovali Boží slovo. Pokud ho přijmou do 
duše, bude pro ně bezpečnou bariérou proti pokušení: „Tvou řeč uchovávám v srdci,“ říká 
žalmista, „nechci proti tobě hřešit.“ (Žalm 119,11).  

Bible je sama svým nejlepším vykladačem. Jednu část Písma je třeba porovnávat 
s jinými částmi.  

Student Bible by se měl naučit pohlížet na Bibli jako na celek a vnímat vztahy mezi 
jednotlivými částmi. Měl by pochopit její velkolepé hlavní téma — Boží původní záměr se 
světem, vznik velkého sporu a dílo vykoupení. Měl by porozumět povaze dvou principů, které 
soupeří  

o nadvládu ve vesmíru, a měl by se naučit vnímat jejich působení v dějinách. Tento 
vesmírný spor zasahuje život každého člověka. Je třeba pochopit, že vším, co děláme, 
projevujeme jeden ze dvou hlavních motivů,  

o něž v tomto konfliktu jde. Už nyní rozhodujeme o tom, na které straně budeme 
nakonec stát. Bůh inspiroval celou Bibli a všechny její části jsou pro nás užitečné. Neměli 
bychom se proto zajímat o Starý zákon méně než o Nový zákon. Tam, kde při studiu Starého 
zákona vnímá nepozorný čtenář jen poušť, můžeme vidět vyvěrat osvěžující pramen živé vody.  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat také knize Zjevení společně s knihou Daniel. Dobře 
zvažme, jak co nejlépe pochopit a představit evangelium o tom, že náš Spasitel osobně zjevil 
svému služebníku Janovi to, „co se má brzo stát“ (Zjevení 1,1).  

Nenechme se při studiu knihy Zjevení odradit skutečností, že obsahuje zdánlivě 
záhadné symboly.  

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad 
a bez výčitek, a bude mu dána.“ (Jakubův 1,5).  

„Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, 
co je tu napsáno, neboť čas je blízko.“ (Zjevení 1,3).  

Pokud si člověk zamiluje Bibli a začne si uvědomovat její hodnotu, bude se snažit 
využít každou příležitost, aby se s ní lépe seznámil. To je jeden z nejlepších prostředků 
k rozvíjení lásky k Písmu. Je dobré mít svoji Bibli vždycky u sebe. Pokud se vám k tomu 
naskytne příležitost, přečtěte si v ní některou stať a uvažujte nad ní. Tak budete mít více 
možností osvojit si některou vzácnou myšlenku z pokladnice pravdy.  

Největší motivací pro člověka je víra, naděje a láska. A právě k nim nás vede četba 
Bible. Krása biblických obrazů a výrazových prostředků je pouze rámem pro skutečný poklad 
— krásu svatosti.  

V biblických záznamech o lidech, kteří chodili s Bohem, objevujeme záblesky jeho 
slávy. Poznáváme tak toho, vedle něhož je všechna krása země pouze matným odleskem. On  

řekl: „A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“ (Jan 12,32).  
Ve chvílích, kdy se čtenář Bible setká se svým Vykupitelem, probudí se v jeho duši 

víra, úcta a láska. Ten, kdo jde životem s pohledem upřeným na Ježíše Krista, se začne měnit 
k jeho podobě. Pak se i on připojí k následujícím slovům apoštola Pavla:  

„A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je 
mi nade všecko.“ Filipským 3,8-10.  

Prameny nebeského pokoje a radosti se díky vlivu Božího slova stanou v našem životě 
mocnou řekou, která přinese požehnání i do našeho okolí.  
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Také dnešní mladí lidé, kteří se seznámí s poselstvím Bible, mohou přijímat a dále 
předávat jeho životodárnou energii. Nedokážeme si ani představit požehnání, které takto může 
svět získat! Právě z takových lidí se stanou řeky živých vod, prameny „vyvěrající k životu 
věčnému“ (Jan 4,14). 
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