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Proč potřebujeme  
další knihu k zamyšlení a modlitbě?

Tato kniha nám má pomoci lépe se připravit na Ježíšův druhý 
příchod – a také o něm povědět lidem kolem nás, aby i oni byli na 
tuto úžasnou událost připraveni. Pokud toužíš najít osobní vztah  
k Ježíši a rád bys oslovil lidi, které ti Bůh vložil na srdce, je tato 
kniha určena právě pro tebe. 

Kromě cenného duchovního obsahu spočívá hodnota této kni-
hy v návodech vedoucích k jejímu praktickému využití. Autor 
všechna tato doporučení a postupy vyzkoušel jako kazatel v praxi. 
Tato kniha může být požehnáním pro jednotlivce, skupiny, sbory, 
a dokonce i pro celá sdružení. V misijním oběžníku si můžete pře-
číst zprávy o některých zkušenostech s touto knihou. Další budou 
ještě následovat. 

Příprava však musí začít u každého z nás. Když se rozhodne-
me, že si vyhradíme na modlitbu a studium Písma 40 dní, velmi 
nás to přiblíží k Ježíši. 

Je možné se na tuto cestu vydat sám. Když se však připojí více 
lidí, jsou výsledky podstatně lepší. Stěžejním bodem je každodenní 
společná pobožnost dvou lidí; pokud možno osobně, nebo pomo-
cí telefonu, popř. skypu. Ježíš zaslíbil modlitbě ve dvojici mimo-
řádné požehnání: „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). 
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Společenství dvou při těchto zamyšleních povede na základě to-
hoto zaslíbení k úžasnému poznání, prohloubení společenství  
a také vzájemnému povzbuzení a duchovní síle. 

Aby byl vliv tohoto úsilí co nejsilnější, doporučuji domluvit se 
ještě s dalšími bratry a sestrami, aby se přidali ke čtení a praktic-
kému uplatňování této knihy. I oni by se měli setkávat po dvou. 
Setkání takovýchto tří až pěti skupinek po dvou jednou za týden, 
ve kterém si budete moci společně popovídat a modlit se, pak 
velmi posílí soudržnost a vytrvalost. I kdyby se podařilo zapo-
jit do modlitebního úsilí celý sbor, je důležité, aby se každý den 
setkávaly dvojice a jednou týdně celé skupiny. Všichni účastníci 
se pak setkají po 20 dnech, tedy v polovině doby vyhrazené na 
modlitby.

Nechceme však přitom myslet jen sami na sebe. Chceme vést 
k Ježíši i lidi kolem nás. V této knize je návrh, abychom se během 
těchto 40 dnů konkrétně a denně modlili za pět našich známých. 
Pán nám ukáže, za koho bychom se měli obzvláště modlit. Možná 
znáš lidi, kteří patřili k církvi, ale později se vzdálili. Nebo možná 
myslíš na ty, kteří neslyšeli ani o brzkém Ježíšově druhém přícho-
du, ani netuší, že je Bůh volá, aby se na něj připravili. 

Čeho se týkají tato zamyšlení? 

Pro náš duchovní růst a pro naše svědectví je rozhodující být 
naplněn Duchem svatým (což je také označováno jako křest nebo 
pomazání). Těchto 40 zamyšlení se proto týká důležitých biblic-
kých učení, která nás vedou k lepšímu pochopení působení Ducha 
svatého a učí nás, jak vstoupit do života naplněného Duchem. 

Úvahy jsou seřazeny do pěti oddílů. Každý z nich obsahuje osm 
zamyšlení, která se vždy věnují stejnému tématu. 
 1. díl: dny 1–8: Naplnění Duchem svatým
 2. díl: dny 9–16: Duch svatý a modlitba
 3. díl: dny 17–24: Duch svatý a evangelizace
 4. díl: dny 25–32: Být naplněn Duchem a zůstávat v Kristu
 5. díl: dny 33–40: Duchem naplněné společenství

Všechna zamyšlení mají v závěru uvedeny otázky k diskuzi  
a podněty k modlitbě.
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Chtěl by ses přidat k této duchovní cestě? Pak se za to začni 
modlit a pamatuj na následující kroky: 

1. krok: Vyhledej si partnera k modlitbám. 

Každý den by ses měl setkávat se svým modlitebním partne-
rem. 

1. Hovořte spolu o tématu zamyšlení na daný den.
2. Hledejte odpovědi na otázky k rozhovoru.
3. Modlete se jeden za druhého.
4. Vzájemně se povzbuzujte a společně se modlete za pět lidí na 

vašich modlitebních seznamech. 
5. Přemýšlejte, jak těmto pěti lidem můžete projevit laskavost  

a ochotu pomoci. 
Zjistil jsem, že největší užitek z těchto setkání mám vždy ráno. 

Osobně bych proto doporučil, abyste se domluvili na společných 
ranních chvílích. Možná budete muset dříve vstát. Ale toto úsilí se 
bohatě vyplatí. Možná budeš Pána dokonce prosit, aby tě probudil, 
abys s ním mohl prožít nejlepší část dne. Jak to dělal Ježíš? „Ráno 
co ráno hovořil se svým nebeským Otcem. Každý den od něj zí-
skával nový křest (naplnění) Duchem svatým.“ Ježíš Kristus touží 
naplnit svatým Duchem i tebe. Každý den ti chce věnovat Ducha 
svatého – jako přípravu na daný den. A právě v tom ti může tato 
kniha pomoci – každodenní naplnění Duchem svatým tě povede  
k osobnímu růstu a svědectví.

2. krok: Zeptej se Boha, za koho by ses měl modlit.

Během těchto 40 dní jsi vyzýván, aby ses modlil každý den za 
pět lidí. Pros Boha o vedení při své volbě.

3. krok: Vyber si pět lidí, za které se budeš každý den 
modlit.

Na tvém modlitebním seznamu jsou možná členové tvé rodi-
ny nebo přátelé, kolegové, sousedé, známí či bývalí členové sboru. 
Možná to jsou lidé, kteří k církvi ještě nepatří. Měli by to však být 
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lidé ve tvém blízkém okolí, aby ses v následujících 40 dnech mohl 
více snažit projevit jim pozornost nebo je pozvat na nějakou akci 
do sboru. 

4. krok: Kontaktuj pět lidí, které sis vybral.

Můžeš se s nimi potkat osobně, zatelefonovat jim nebo se s nimi 
spojit pomocí e-mailu. Například takto:

Od__________ do _________ se bude náš sbor zaměřovat na modlitby. 
Rozhodli jsme se, že se každý z nás během 40 dnů bude modlit za pět lidí.

Protože jsi můj _________ (přítel, přítelkyně, soused, spolupracovník), 
rád bych se v následujících 40 dnech modlil obzvlášť za Tebe. Je něco, za 
co bys chtěl, abych se modlil? Např. problémy v rodině, se zdravím nebo 
v práci? 

Dej mi prosím vědět. Těším se na Tvou odpověď. Zůstaneme ve spojení. 
Moc Ti děkuji a Bůh Ti požehnej. 

Měli bychom si tyto kontakty dopředu připravit na modlitbách 
a postupovat moudře a taktně.

5. krok: Dělej si poznámky.

V závěru je vyhrazena stránka na každý z tvých kontaktů, kam 
si můžeš psát poznámky (jmén, telefon, e-mail, adresu, za co se 
chceš modlit, průběh kontaktu). 

6. krok: Modli se za tyto lidi každý den.

Vezmi Boha vážně a pros o splnění následujících zaslíbení: 
1. aby je Bůh k sobě přitáhl (J 6,44);
2. aby chtěli Boha poznat (Sk 17,27);
3. aby uvěřili Božímu slovu (1Te 2,13);
4. aby byl narušen a přemožen satanův vliv (2K 4,4; 10,4.5);
5. aby je Duch svatý ovlivnil (J 16,8–13);
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6. aby se odvrátili od hříchu (Sk 3,19);
7. aby přijali Krista jako svého Vykupitele (J 1,12);
8. aby poslouchali Krista jako svého Pána (Mt 7,21);
9. aby rostli v Kristu a byli v něm zakořeněni (Ko 2,6.7).

7. krok: Promysli si na modlitbě, jak bys mohl projevit 
svůj zájem o ně.

Níže uvádím některé náměty, kterými můžeš vyjádřit, jak jsou 
lidé na tvém modlitebním seznamu pro tebe důležití. Doplň si sám 
další návrhy podle toho, jak tě Bůh povede. 

 1. Ukaž jim, čeho si na nich vážíš.
 2. Dones jim zajímavou literaturu (viz odkazy na tištěné mate-

riály v závěru knihy).
 3. Zavolej jim a modli se s nimi (v případě, že jsou tomu ote-

vřeni).
 4. Pozvi je k sobě na večeři.
 5. Pozvi je někam do restaurace.
 6. Pošli jim blahopřání k narozeninám.
 7. Pošli jim povzbuzující pohlednici nebo něco, co ti Bůh vloží 

na srdce. 
 8. Věnuj jim něco, co jsi sám upekl(a) nebo uvařil(a).
 9. Pozvi je na nákup nebo na návštěvu muzea atd. 
 10. Pokud jsou nemocní nebo se potýkají s jinými nepříznivými 

okolnostmi, pošli jim pohlednici s přáním brzkého uzdrave-
ní či jinak projev svoji účast a pozornost.

 11. Dej jejich dětem k narozeninám přání nebo malý dárek, po-
kud je to vhodné.

 12. Dej jim k přečtení nějaký napínavý, poučný příběh, který se 
dotkl i tebe (viz odkazy na materiály).

 13. Dej jim zajímavou biblickou brožurku nebo DVD (viz odka-
zy na materiály).

 14. Pozvi je, aby šli s tebou do sboru.
 15. Zeptej se jich při vhodné příležitosti, zda by se nechtěli do-

vědět o Bibli něco víc.
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Síla modlitby

Modlitba je pro náš duchovní růst rozhodující. Je to také nej-
účinnější prostředek, kterým můžeme druhé získat pro Krista.  
O úzkém vztahu mezi modlitbou a duchovním růstem Ellen Whi-
teová napsala: 

„Modlitba je dýcháním duše. V ní tkví tajemství duchovní síly. Není 
možné ji nahradit žádným jiným darem milosti, a přitom si uchovat du-
chovní zdraví. Modlitba přivádí srdce do bezprostředního kontaktu s pra-
menem života a posiluje touhu a sílu náboženské zkušenosti.“ (Gospel 
Workers, s. 254)

Ellen Whiteová také poznala, jak je při vedení druhých ke Kris-
tu modlitba důležitá: „Pomocí mnoha modliteb musíte bojovat o lidské 
duše, protože to je jediný způsob, jak se dotknout jejich srdcí. Není to vaše 
úsilí, ale působení Krista, který je na vaší straně a který se dotýká lidského 
srdce.“ (Evangelisation, s. 317)

Jakmile s modlitbou spolupracuješ s Bohem na záchraně lidí 
pro Krista, Bůh tvé úsilí požehná. Když se budeš modlit za lidi 
na svém modlitebním seznamu a budeš o ně s láskou usilovat, 
použije tě Bůh jako svůj nástroj k záchraně druhých a potáhne tě 
blíž k sobě. 

Aby byla modlitba opravdu středobodem vašich setkání, najdeš 
na konci každého zamyšlení návrhy, které ti připomenou, za co se 
můžeš modlit. Kromě toho je zde uveden také biblický verš, který 
tě povzbudí. I v něm najdeš podněty pro svou prosbu.

Moc Ducha svatého 

Po svém vzkříšení přikázal Ježíš učedníkům, aby čekali na Du-
cha svatého, dříve než vyjdou zvěstovat evangelium po celém svě-
tě (L 4,49; Sk 1,4–8). Ačkoliv byli poslední tři a půl roku společně 
se svým Mistrem a mohli spolupracovat na jeho službě a na jeho 
divech, nebyli nyní schopni svědčit o něm s mocí. Museli si nejdří-
ve počkat na zplnomocnění Duchem svatým. 

Život naplněný Duchem svatým je rozhodující pro náš duchov-
ní růst, ale má také velký význam pro svědectví o naší víře. Proto 
se tato zamyšlení zaobírají těmito důležitými biblickými pravdami. 
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Co můžeme očekávat? 

Rozhodnutí podílet se na čtyřicetidenním modlitebním úsilí 
nás vede do úžasného a požehnaného dobrodružství s naším Pá-
nem. Prožiješ prohloubení svého vztahu s Kristem. Uvidíš, jak tě 
Bůh používá, aby k sobě přitáhl druhé, tak aby se mohli připravit 
na druhý Ježíšův příchod. Díky společenství s tvým modlitebním 
partnerem a s dalšími účastníky modlitebních setkání prožiješ 
hlubší křesťanskou lásku a jednotu s tvými sourozenci ve víře. To 
hraje významnou roli ve tvém duchovním růstu. 

Pokud chcete použít těchto 40 dnů zamyšlení a modliteb jako 
přípravu na sobotu pro přátele nebo pro evangelizační akci, je dů-
ležité, abyste za tyto věci denně na modlitbách prosili. 

Pro plánování je k dispozici „40 dnů – manuál“. Těchto 40 dnů 
modliteb se osvědčilo nejen jako účinný nástroj duchovní přípravy 
na evangelizační akce nebo k přípravě soboty pro přátele, ale také 
ke zvýšení návštěvnosti, jestliže se taková akce uskuteční na konci 
40 dnů. 

Tento manuál s podněty k plánování obsahuje následující 
body:

• Úvod.
• O přínosu a použití 40denních zamyšlení s modlitbou jako 

ústředním tématem
• Výzvy k následování.
• Podněty na sobotu
• Speciální setkání účastníků po 20 dnech společných mod- 

liteb.
• Sobota pro návštěvy.
• Materiál.
• Shrnutí 40denního programu.
• Cíle 40denního programu s příklady.
• Přehled. Časový průběh 40denního programu. 

Návod na tento 40denní program v němčině a angličtině 
včetně dalších podkladů najdete na www.missionsbrief.de.

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím 
spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!“ (L 11,13)





První díl 

Naplnění  
Duchem svatým 
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1. den

Co v nás způsobuje Duch svatý

Bible popisuje nadpřirozené změny, které Duch svatý působí. 
Především nás vede k pokání. Díky jeho úsilí pak přijímáme Ježíše 
Krista jako Vykupitele a chceme toto rozhodnutí potvrdit symbo-
lickým činem – křtem. Tato duchovní cesta je určena pro každého 
člověka. Duch svatý chce působit na každého, a tak naplňuje svou 
přítomností všechny, kteří se rozhodli odevzdat se Kristu. Díky to-
muto působení mohou lidé žít tak, jak si to Kristus přeje, a stávají 
se Božími spolupracovníky. 

Bůh svého Ducha dává všem, kdo jej znají. Ježíš řekl: „…a já po-
žádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Du-
cha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. 
Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude“ (J 14,16.17). 

Ježíš předpověděl, že po Letnicích – tedy padesát dní po jeho 
zmrtvýchvstání a deset dní po jeho nanebevstoupení – sestoupí 
Duch svatý na každého věřícího: Bude „ve vás“. I ty můžeš dnes 
prožít tento zázrak a být naplněn Duchem svatým. 

Ježíš je nám ve všem příkladem. Byl počat Duchem svatým, ten 
jej vedl jeho dětstvím až do dospělosti, kdy se nechal pokřtít v řece 
Jordánu. Když na něj Duch svatý sestoupil ve viditelné podobě, 
byl plně zmocněn pro boj se satanem, jak o tom čteme v drama-
tické zprávě u Lukáše 4,1–13. Jelikož se Ježíš plně spolehl na Boží 
slovo, mohl odolat satanovým pokušením. 
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Po této mimořádné době, kterou Ježíš strávil na poušti v úzkém 
společenství s Bohem, a po svém vítězství nad satanem měl dosta-
tek moci kázat evangelium, učit lidi a vymítat démony. „Ježíš se 
vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. 
Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili“ (L 4,14.15). 

Ježíš slíbil všem, kteří v něj věří, že budou činit dokonce větší 
divy než On. „Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude či-
nit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci“ (J 14,12). 

Duch svatý už dopředu působí na lidi a chce je pohnout k tomu, 
aby přijali Krista. Plnost Ducha svatého však křesťané prožijí jen 
tehdy, když mu každý den dovolí, aby se jich dotkl svou mocí. 
Dříve než učedníci mohli vyjít a všude hlásat dobrou zprávu, Ježíš 
jim přikázal, aby počkali, než na ně bude o Letnicích vylit Duch 
svatý:

„Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: 
‚Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil 
vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto něko- 
lik dní.‘ Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: ‚Pane, už v tomto čase chceš obno-
vit království pro Izrael?‘ Řekl jim: ‚Není vaše věc znát čas a lhůtu, kte-
rou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který 
na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Sa-
mařsku a až na sám konec země‘ “ (Sk 1,4–8). Plnost Ducha svatého je 
dnes k dispozici každému věřícímu. Ježíš zaslíbil, že nám dá svého  
Ducha, když o něj budeme prosit (L 11,13).

Někteří se možná ptají: „Jak mám vědět, že jsem připraven na Du-
cha svatého?“ Odpověď na tyto otázky to hned ozřejmí: 

Přijal jsi Ježíše jako svého Vykupitele? Rozhodl ses zasvětit mu 
svůj život – a chceš se mu odevzdávat den co den?

Pokud jsi přijal Ježíše a jsi ochoten jej následovat v jakékoli ob-
lasti svého života a je-li tvým přáním být naplněn Duchem svatým, 
pak se přidej k následující modlitbě:

„Otče, děkuji Ti, že jsi mě dovedl až k tomu, že jsem mohl Ježíše Krista 
přijmout jako svého osobního Spasitele. Prosím Tě o milost a o odpuštění 
mých hříchů. Chci se plně odevzdat Ježíši. Děkuji Ti za Tvé zaslíbení, že 
mě naplníš svým Duchem. Chci se teď tohoto zaslíbení dovolávat. Prosím, 
naplň mě svou přítomností, jak jsi to zaslíbil, abych mohl zrcadlit Kristův 
charakter a pracovat pro něj. Beru Tvá zaslíbení vážně a věřím, že mě 
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skrze svého Ducha uschopníš a povedeš do služby pro Ježíše. V Ježíšově 
jménu. Amen.“

Pane, veď a uč nás, abychom ve svém běžném životě,  
ale i ve sboru zůstávali stále pod Tvým vedením. 

Osobní zamyšlení a podněty k rozhovoru

1. Co nás tato úvaha učí o působení Ducha svatého?
2. Vyjmenujte dvě věci nutné k přípravě na přijetí Ducha svatého.
3. Jaká požehnání obdržíš díky naplnění Duchem svatým? 
4. Přeješ si ještě intenzivněji zakusit Ducha svatého ve svém životě 

a ve službě pro Pána? Promluv si i o tom se svým modlitebním 
partnerem.

Chvíle pro vaše modlitby

• Spoj se se svým modlitebním partnerem a prober s ním dnešní 
téma. 

• Společně se modlete:
1. aby Bůh naplňoval každého z vás svým svatým Duchem;
2. za pochopení zamyšlení na daný den;
3. za Boží požehnání pro vás oba při následování; 
4. za lidi na vašich modlitebních seznamech.

Při modlitbách vycházejte z tohoto verše:

„Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spo-
čine na tobě mé oko.“ (Ž 32,8)
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2. den

Přijetí Ducha svatého po Letnicích

Ježíš slíbil svým následovníkům, že budou naplněni Duchem 
svatým. To je uschopní nést evangelium až na sám konec světa. 
Toto zaslíbení se naplnilo o Letnicích: 

„Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Ná-
hle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, 
kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém  
z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vy-
tržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat“ (Sk 2,1–4).

Ale toto naplnění Duchem svatým nemělo být vyhrazeno jen 
pro učedníky a na tehdejší Letnice. Od té doby může každý křes-
ťan prožít, jak se v něm toto Ježíšovo zaslíbení uskutečňuje. 

Od Letnic uplynulo mnoho staletí. Jak tedy můžeme být na-
plněni Duchem svatým, když žijeme tak daleko od této události? 
Odpověď najdeme ve Skutcích apoštolů. Zde je vícekrát zmíněno, 
že Boží Duch sestoupil na skupinu lidí, když k nim Petr promlou-
val. Podívejme se blíže na jednu takovou událost, zmíněnou ve 
Skutcích apoštolů 10,44–47: 

„Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč 
slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i poha-
nům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli 
a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: ‚Kdo může zabránit, aby byli vodou 
pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?‘ “ (Sk 10,44–47).


