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10. až 20. ledna 2018
„Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář,
Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme.“

Žd 4,14 (ČSP)

Náš Velekněz
Příručka pro vedoucí
Úvod Vítejte v programu Deset dnů modliteb 2018!
Noc modliteb Dobrovolné celonoční modlitební setkání 10. dne
1. den Olej pomazání
2. den Svatý Hospodinu
3. den Bosé nohy
4. den Roucho
5. den Nárameník
6. den Opasek
7. den Náprsník
8. den Urim a tumim
9. den Kadidelnice
10. den Zvonky a granátová jablka
Sobotní bohoslužba Náš Velekněz
Doplněk Zaslíbení, kterých se můžete dovolávat ve svých modlitbách
Velekněz Detailní popis
www.tendaysofprayer.org
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Příručka pro vedoucí
Vítejte v programu Deset dnů modliteb 2018!
Od doby, co tyto akce začaly v roce 2006 jako součást programu Global Rain, Bůh způsobil mnoho zázraků. Duch
svatý způsobil oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci u mnohých lidí a uzdravil mnohé vztahy. Opravdu,
modlitba je místem, kde se rodí oživení.
Následující pokyny vám mohou jako vedoucím pomoci. První část obsahuje témata týkající se Deseti dnů modliteb 2018 a druhá část zahrnuje určité podněty a návrhy pro modlitební skupiny. Nezapomeňte, že to jsou pouze
návrhy a nápady. Nebojte se věci měnit tak, jak vás povede Duch svatý.
Během Deseti dnů modliteb, které budou probíhat mezi 10. až 20. lednem 2018, by se vaše skupina měla denně
setkávat ke společným modlitbám buď osobně, nebo po telefonu vždy na jednu hodinu. Jedenáctý den připadne
na sobotu 20. ledna 2018. Tento den bude oslavou všeho, co Bůh vykonal jako odpověď na vaše společné modlitby.
Doufáme, že tyto podněty pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo mocným zážitkem pro vaši modlitební skupinu
či sborovou rodinu.
Když se vydáte touto cestou, udělejte si také čas na přečtení svědectví těch, kteří se zúčastnili Deseti dnů modliteb
v roce 2017:
„Děkujeme! Naše shromáždění prožilo oživení a stali jsme se svědky velkého sjednocení tam, kde kdysi došlo k rozdělení. Viděli jsme Krista v nebeské svatyni a naší modlitbou je nadále zůstávat v Něm. Jednota, jakou jsme dosud viděli,
je výraznou odpovědí na naše modlitby. Následně pošlu další jednotlivé zkušenosti tak, jak je budeme prožívat.“ Shadreck
Charumbira
„Děkuji za úžasný program. Byl jsem zvolen asistentem vedoucího modlitební skupiny v našem malém sboru. Celý program jsme zahájili sobotou půstu a modliteb ještě před samotným počátkem Deseti dnů modliteb, které začaly ve středu.
Měli jsme dobrou účast členů. Jako odpověď na naše modlitby zdejší misie přidělila našemu sboru kazatele. Stalo se tak
po několika letech, kdy jsme žádného neměli. Prosím, modlete se za mne a za náš malý sbor!“ Gwen Pakua, Sarakolok
Kimbe, Západní provincie Nové Británie, Papua Nová Guinea
„Náš sbor zařídil autobus, který každý večer vyzvedával členy sboru, kteří se chtěli zúčastnit Deseti dnů modliteb.
Dotyčný řidič často přivážel členy na pravidelná nedělní a středeční večerní setkání a pak se vracel, aby je vyzvedával.
Už během našeho prvního večera v rámci tohoto programu někdo řidiče pozval, aby na modlitebním setkání zůstal.
A on skutečně zůstal! Když pozdě večer odešel domů, podělil se o svou zkušenost se snoubenkou a vyzval ji, aby se i ona
zúčastnila dalšího setkání. Oba další den přišli a pak přicházeli každý večer. Na konci Deseti dnů modliteb hovořili
s prvním starším sboru o svých plánech se brzy vzít a následovat Pána. Prosím, myslete na ně ve svých modlitbách.
Každé setkání z těchto deseti dnů bylo požehnáním. Postupovali jsme podle doporučení a každý večer jsme přidávali
jednu položku. Četli jsme biblické úryvky z Kristova života od poslední večeře až po vzkříšení. Každé setkání bylo naplněno
přítomností Ducha svatého. Byly večery, kdy se sešlo až čtyřicet lidí, přičemž dvacet z nich byli hosté z místní komunity.
Cítili jsme Boží přítomnost a vím, že se v té době za nás mnozí lidé modlili. Kéž Bůh i nadále vylévá Ducha svatého na
svou církev.“ Danny Moonie, Des Barras, St. Lucia
„Deset dnů modliteb bylo požehnáním. Zakoušeli jsme vylití Ducha svatého na našich řečnících, účastnících a na všech,
kteří se dovolali na naši modlitební linku. Volající pocházeli z pěti různých států a byli součástí nejrůznějších denominací. Děkujeme Pánu Bohu za tuto službu k získání mnohých duší pro Boží království.“ Doris Johnsonová, Richmond
ve Virginii, USA
„Jakou úžasnou zkušenost jsem zažil během Deseti dnů modliteb! Modlil jsem se, aby mi Pán zajistil prostředky na
školu – neměl jsem tušení, odkud by mohly přijít. Sloužíme živému Bohu! Moje žádost byla vyslyšena již druhý den. Chci
navždy chválit Pána za jeho věrnost, kterou svému lidu prokazuje.“ Beaulity Dube
„Začátkem roku byl Justin velmi ztrápený zvláště ohledně finanční situace své rodiny. Po Deseti dnech modliteb nalezl
opět pokoj a pohodu, něco, co ve svém životě dosud nezažil. Nyní připouští, že Bůh je bezpochyby dobrý a velký.“ Elijah
Mwakio, Pobřeží Keni
2
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„Náš sbor (CASD v Northside) se posledních šest let pravidelně účastní programu Deset dnů modliteb. Také letos se naše
skupina shromáždila jako obvykle, aby pokračovala v modlitbách a chválení Boha. Po skončení setkání jsme se rozešli do
svých domovů. Poté jsme obdrželi zprávu, že jeden z našich členů byl ze svého domu unesen na opuštěné místo. Obvykle
takové situace mívají fatální následky. Členové našeho sboru se hned sklonili na kolenou a jejich modlitby vystoupily až
k Bohu slávy. Po hodině jsme dostali zprávu, že Wesley byl bez úrazu osvobozen. Nevíme, jak vysvětlit tento zázrak jinak, než že Bůh svolal své anděly, aby pomohli jeho dítěti. Našlo se i jeho auto, a i když byl Wesley otřesen, jeho víra byla
znásobena. Jen dva dny po incidentu byl schopen plnit své sobotní povinnosti tak, jak byly naplánovány! Sláva Bohu!
Ať tento příběh povzbudí naše bratry a sestry rozptýlené po celém světě.“ Ronnie Naidoo, Johanesburg, Jižní Afrika

Všeobecné body programu Deset dnů modliteb
Proč studovat oděv velekněze?
Všechno, co Bůh dělá, má svůj účel. Každý detail má svůj význam a důvod, proč existuje. Patří sem i oděv velekněze.
V knize „Patriarchové a proroci“ čteme, že „všechno, co souviselo s oblečením a vystupováním velekněze, mělo v pozorovateli vyvolat pocit Boží svatosti, posvátnosti jeho uctívání a čistoty, která je požadována od těch, kdo přicházejí do
jeho přítomnosti“ (s. 351). Zkusme se podívat na symboly kněžského roucha, zda se z nich můžeme něco naučit i my,
kteří žijeme ve 21. století.

Tematické listy pro jednotlivé dny
Pro každý z deseti dnů je připraven list s tématy. Na první straně je navržen plán pro čas určený k modlitbám a obsahuje nápady na konkrétní modlitební témata. Druhá strana je sestavena z biblických veršů a z úryvků z knih Ellen
Whiteové, které mohou pomoci lépe pochopit dané téma. Doporučujeme zkopírovat tyto tematické listy, aby je každý
účastník mohl během modlitebního setkání sledovat.
Sbory po celém světě se budou sjednocovat v modlitbě za hlavní témata každého dne. Připojte se k modlitbám
prostřednictvím Písma, citací a modlitebních žádostí, jež jsou součástí každého listu. Nicméně nemusíte se zabývat
celým seznamem modlitebních návrhů. Možná se budete chtít rozdělit na malé skupinky, kdy se každá skupina modlí
za část seznamu.
Některé modlitební požadavky se konkrétně týkají celosvětové Církve adventistů sedmého dne. Je důležité se
společně modlit za naši církevní rodinu, ale možná budete chtít upravit čas určený k modlitbám a použijete obecnější
modlitební témata, zvlášť pokud vaše skupina zahrnuje také návštěvníky z místní komunity. Modlete se také za to, jak
můžete co nejlépe mezi sebou přivítat hosty a dát jim najevo, že jsou součástí vaší skupiny.

Pasáže z knih Ellen Whiteové o symbolice velekněžského oděvu
Pro každý z deseti dnů jsme vybrali několik biblických veršů a pasáže z knih Ellen Whiteové. Ty vysvětlují, co představují různé části kněžského roucha. Doporučujeme vám, abyste si je ve skupině společně přečetli. Bylo by vhodné
učinit to někdy na začátku vyhrazeného času pro modlitby, aby se představilo dané téma, nebo v jiné části první
poloviny času pro modlitby.

Navrhovaný časový rozvrh pro každou část modlitebního setkání
Kolik času strávíte u každé části během společných modliteb, se bude pravděpodobně pokaždé trochu lišit. Následující
časové rámce jsou pouze návrhy, ale jsou ověřeny, že dobře fungují:
l Přivítání a úvod: 2–5 minut
l Čtení Písma a citací od Ellen Whiteové: 3 minuty
l Chválení Boha: 10 minut
l Vyznání a nárokování si vítězství nad hříchem: 3–5 minut
l Prosby a přímluvné modlitby: 20–35 minut
l Díkůvzdání: 10 minut
3
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Přímluvné modlitby za sedm lidí
Každého člověka povzbuzujte, aby požádal Boha, ať mu ukáže sedm lidí, za které by se měl během těchto deseti dnů
modlit. Mohou to být rodinní příslušníci, přátelé, spolupracovníci, členové sboru atd. Povzbuzujte je, ať se modlí, aby
Duch svatý vedl těchto sedm lidí, aby zůstávali v Kristu. Členové skupiny by také měli žádat Boha, aby jim ukázal specifické potřeby těchto jedinců, za které se mohou modlit, a také jak je mohou během těchto deseti dnů oslovit.

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

Závěrečná slavnostní sobotní bohoslužba
Závěrečná sobota by měla být připravena jako zvláštní oslava všeho, co Bůh během těchto Deseti dnů modliteb
učinil. Vyhraďte si dostatek času na zkušenosti související s odpověďmi na modlitby, biblické vyučování a kázání
o modlitbě a na zpěv. Veďte shromáždění během modliteb tak, aby i ti, kteří se každodenních modlitebních setkání
nezúčastnili, mohli prožít radost ze společných modliteb. Pro další nápady se prosím podívejte do materiálu určeného
pro jedenáctý den.

Co by mělo následovat po skončení programu Deset dnů modliteb 2018
Velmi se modlete za to, aby vám Bůh ukázal, jak chce, aby váš sbor či skupina pokračovala v tom, co začala během
Deseti dnů modliteb 2018. Možná se budete nadále každý týden společně setkávat, nebo si Bůh přeje, abyste ve svém
sboru zahájili nové služby či pomoc pro místní komunitu. Buďte otevřeni novým námětům a následujte Boha tam,
kam vás povede. Zcela jistě budete ohromeni výsledky chození s Ním.

Sdílení zkušeností
Podělte se prosím o příběhy a zkušenosti související s tím, jak Bůh jednal během Deseti dnů modliteb 2018!
Vaše příběhy budou povzbuzením pro mnoho dalších lidí. Vaše vyznání mohou být zaslána na emailovou adresu
stories@ministerialassociation.org nebo vložena přímo na stránky www.tendaysofprayer.org.

Společné modlitební pomůcky
Shodnout se
Když se někdo modlí a žádá o něco Boha, ujistěte se, že i jiní předkládají Bohu stejnou prosbu a shodnou se na ní –
je to mocný nástroj! Nemyslete si, že když se jeden člověk za něco modlí, že se za to druzí už modlit nemusejí.
„Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“ (Mt 18,19)
Jak povzbudivé je být nesen modlitbami jiných!

Dovolávat se Božích zaslíbení
Připravili jsme seznam zaslíbení, kterých se můžete v modlitbě dovolávat. Povzbuďte členy, aby se dovolávali
Božích zaslíbení. Je jednoduché zaměřit se na své problémy. Když se však chopíme Božích zaslíbení, naše víra poroste
a připomeneme si, že s Bohem není nic nemožné. Zaslíbení nám pomohou, abychom odvrátili svůj zrak od svých
slabostí a potíží a zaměřili jej na Ježíše. Pro každou slabost a každý zápas můžeme v Bibli najít zaslíbení, kterého se
můžeme dovolávat. Povzbuďte lidi, aby vyhledávali další zaslíbení a zapisovali si je, aby se jich mohli v budoucnosti
dovolávat.
„S upřímnou jednoduchostí bychom měli Bohu oznamovat své potřeby a jeho zaslíbení se dovolávat s takovou
vírou a jistotou, že sbor pozná, že jsme se naučili vítězit s Bohem na modlitbách. Lidé budou povzbuzeni k víře, že
Pán je ve shromáždění přítomen a otevřou svá srdce, aby mohli přijmout hojná Boží požehnání. Jejich víra ve vaši
upřímnost poroste a budou připraveni ochotně naslouchat pokynům řečníka.“ (Evangelism, s. 146)
4
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„Bůh má nebe plné požehnání pro ty, kdo s ním budou spolupracovat. Všichni, kteří ho poslouchají, mohou s důvěrou požadovat naplnění jeho slibů. Musíme však ukázat pevnou a neochvějnou důvěru v Boha. On často prodlévá
s odpovědí, aby vyzkoušel naši víru nebo prozkoumal ryzost našich tužeb. Poté, co jsme žádali podle jeho Slova, měli
bychom věřit jeho zaslíbením a prosazovat naše žádosti s rozhodností, která nebude odmítnuta.“ (Christ’s Object
Lessons, s. 145)

Půst
Pozvěte lidi zúčastněné v Deseti dnech modliteb k tomu, aby zvážili nějaký druh půstu – např. půst od televize,
světské hudby, filmů, internetu, sladkostí nebo jídel, která jsou těžko stravitelná. Využijte získaný čas k modlitbě a studiu Bible a proste Boha, aby vám a vašemu sboru pomohl více zůstávat v Kristu. Jednodušší strava členům skupiny
umožní, aby jejich mysl byla více vnímavá k hlasu Ducha svatého.

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

Fyzická blízkost
Když se začnete společně modlit, pozvěte všechny, aby přišli blíže k sobě. Když jsou lidé blízko u sebe a tvoří
semknutý kruh, pomáhá to podpořit ducha jednoty, který je pro společnou modlitbu velmi důležitý. Pokud jsou lidé
rozptýleni po celé místnosti, je obtížné slyšet modlitby ostatních.

Zápisky
Vedení si modlitebního zápisníku během Deseti dnů modliteb může být dobrým způsobem, jak se mohou účastníci
vnitřně ztotožnit s uvedenými modlitebními tématy, vyjádřit i své konkrétní závazky vůči Bohu a rozpoznat také jeho
požehnání. Když si zapíšeme své modlitby a uchováme si záznamy o Božích odpovědích na ně, je to ověřený způsob,
jak být povzbuzen.
Zapisování můžeme zahrnout do programu Deseti dnů modliteb několika způsoby. Můžete poskytnout během
modlitebního setkání lidem čas, aby si do svého deníčku zapsali svá rozhodnutí a své odpovědi Bohu. Nebo můžete vést
skupinový zápisník modlitebních žádostí a Božích odpovědí (do zápisníku, na velký plakát nebo on-line). Stačí např.
jednoduše předělit stránku odshora dolů čarou, do jednoho sloupce zapisovat prosby a do druhého Boží odpovědi.
Je vzrušující a pro budování víry důležité ohlédnout se zpátky a vidět, jak Bůh odpověděl na modlitby!

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

Modlitby ve větách
Modlitby by měly být krátké a věcné. To dává příležitost k tomu, aby se pomodlili i ostatní. Zkuste své modlitby
omezit na pár vět. Každý člověk se může modlit několikrát. Krátké věty dělají modlitby zajímavějšími a dovolují Duchu svatému, aby ovlivnil skupinu v tom, jak se má modlit. Nepotřebujete pak každou modlitbu začínat či uzavírat
frázemi jako „Drahý Bože“ či „Amen“. Jde o stále pokračující konverzaci s Bohem.
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Ticho
Jako vedoucí nemáte při modlitbách dominovat. Cílem je nechat ostatní, aby se modlili. Rovněž ticho je při modlitbách úžasným prostředkem, který dává Bohu příležitost, aby promlouval k našim srdcím. Dovolte Duchu svatému,
aby působil, a dejte každému člověku příležitost k modlitbě.

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

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

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