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Jak probudit zájem o život v Duchu svatém? 
___________________________________________________________________________ 

Ježíš popisuje atraktivní křesťanství jako „život v plnosti“ (J 10,10). Chceme se věnovat otázce: Jakým 

způsobem můžeme v našich sborech probudit zájem o tuto přitažlivou víru? Co pro to mohou 

vedoucí a sbory učinit? Níže jsou uvedeny některé možnosti, které ukazují, co můžeme my jako 

vedoucí (např.: předsedové, kazatelé, vedoucí sboru, misie, institucí, klíčové osoby) ve spolupráci 

s výbory sborů, sbory a skupinami učinit. 

Možnosti 

1. Skupinky po dvou: 40 dní společné pobožnosti po dvou u manželských párů nebo s nějakým 

jiným modlitebním partnerem podle 1. dílu knihy 40 dní modliteb „Pobožnosti a modlitby za 

přípravu na druhý Ježíšův příchod“ případně později 2. díl 40 ti dnů modliteb „Pobožnosti a 

modlitby za prohloubení tvého vztahu s Bohem“. Společné pobožnosti manželských párů 

přinášejí velký duchovní zisk a podporují oboustrannou láskyplnou náklonnost. Samozřejmě 

člověk může mít společné pobožnosti i s někým jiným. Pobožnosti se mohou uskutečnit 

v rámci společného setkání, ale také přes telefon nebo skype. Skupinky po dvou mají ten 

nejlepší účinek. Boží slovo nám velmi doporučuje modlit se po dvou (Mt 18,19) a pracovat po 

dvou (Lk 10,1). Tento druh pobožností je nejlepší způsob, jak druhé k něčemu takovému 

inspirovat.  

2. Představit literaturu nebo poslat dál: Příklad – brožura „Kroky k osobnímu oživení (zdarma 

k dispozici ve všech jazycích) – přes 80 svědectví čtenářů ukázalo, že tato brožura je obzvláště 

ceněna v těchto bodech: 

 Otevírá oči, aby člověk mohl spatřit svůj vlastní duchovní stav: Zachráněný nebo 

ztracený? (více v kapitole 2) 

 Lidé začali chápat, jaké jednotlivé kroky jsou nutné k tomu, aby člověk mohl vést 

duchovní život: 

- Každodenní odevzdání se Ježíši + 

- Každodenně přijímat Ducha svatého [DA 675] 

- Všechny ostatní kroky jim ukáže Duch svatý osobně. (Více v kapitole 3)  

 Skrze modlitbu se zaslíbeními došli k jistotě, že obdrželi Ducha svatého. (Více 

v kapitole 5) 

 Měli tak hlubokou radost, že o tom začali vyprávět a brožuru dále distribuovat. 

V praxi se ukazuje, že Kroky k osobnímu oživení a první dva díly knih 40 dní modliteb1 

vedou k nejlepším výsledkům. Knihy 40 dní modliteb prohloubily u mnohých dobrý 

začátek (započatý s brožurou Kroky k osobnímu oživení) a dopomohly k upevnění tohoto 

nového úseku duchovního života. Mimoto vedly mnohé k tomu, aby si začali dělat ranní 

pobožnosti, a k mnohým vyslyšením modliteb.  
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3. Krátké čtení při bohoslužbě: V určitém časovém prostoru v průběhu bohoslužby (př. před 

kázáním) se může přečíst vybrané denní zamyšlení z knihy 40 dní modliteb č. 1. Zabere to asi 

8-10 minut. Ideální je, když by to tak mohlo být v určitou dobu každou sobotu. Kde se jeví, že 

to není možné, mohlo by se rozhodnout to udělat jednou nebo dvakrát v určitou sobotu 

v měsíci. Po nějaké době se může dát další impuls pro skupinky po dvou nebo k uskutečnění 

úplného konceptu 40 ti dní modliteb (viz č. 11).  

4. Úryvky z naší literatury (event. zkrácené) předčítat ve sboru nebo doporučit k osobnímu 

čtení ve sborových listech: 

 Touha věků, kap. 73: Vaše srdce ať se neděsí. 

 Skutky apoštolů, kap. 5: Dar ducha. 

 Kristova podobenství, kap. 12: Proste, abyste měli co dávat. 

 Z pokladnice svědectví, sv. 3, kap.: Zaslíbení Ducha 

5. Vyprávět zkušenosti: Během bohoslužeb v „živém sboru“ vyprávět pokud možno co 

nejčastěji duchovní zkušenosti. Člověk může vyprávět buď svou vlastní zkušenost, nebo 

zkušenosti jiných (jednotlivců i sborů). Takové zkušenosti jsou vytištěny v každém vydání 

časopisu Missionsbrief (pouze v němčině). Je možné je nalézt také na www.missionsbrief.de 

v rubrice „40 dní – zkušenosti“. Prvních 40 zkušeností jsou k dispozici také v angličtině. 2 

6. 4 dílný seminář v rámci podnětných sobot: To je možnost, která by ve sboru mohla vyvolat 

rychlý zájem nejsilněji. Je tím míněna zvláštní sobota se 3 až 4 zamyšleními, které se konají 

v pátek večer, sobotní kázání a v sobotu odpoledne. Základní možné téma „Kroky k osobnímu 

oživení. Program: 

 Páteční večer je ideální čas v týdnu pro vyprávění zkušeností. Vhodná je např. nějaká 

větší zkušenost z života řečníka.  

 V kázání se doporučuje zprostředkovat hlavní myšlenky z výše zmíněných brožur. 

V detailu: V úvodu poukázat na citáty o nedostatku Ducha svatého. Z kapitoly 1 „Co 

učil Ježíš o Duchu svatém?“ a z kapitoly 2 „V čem spočívá jádro našich problémů?“ 

 V první přednášce sobotního odpoledne hlavní myšlenky z kapitoly 3 „Naše problémy 

mají řešení“.  

 V druhé přednášce sobotního odpoledne hlavní myšlenky z kapitoly 5 „Klíč k praxi“. 

Pokud by nebyl k dispozici nikdo, kdo by přednášel. Mohou být promítnuty Video kázání.3 

Může se při této příležitosti pozvat i nějaký kazatel jako host. Postupem času s námi 

spolupracuje více přednášejících, jelikož zájem stále roste. V případě zájmu se můžete 

obrátit na Helmuta Haubeila. Tyto podnětné soboty proběhly v roce 2015 v Německu, 

Rakousku, Švýcarsku, Moldávii a Rumunsku. V roce 2016 pak v Lucembursku, Česku, 

Slovensku, Slovinsku a Bulharsku.  

Tam, kde už první seminář Kroky k osobnímu oživení proběhl, je možné uspořádat další 

podnětné soboty, příp. semináře s tématikou brožury „Zůstávat v Ježíši“. Zde by se 

jednalo také o 4 hodiny s hlavními myšlenkami ze 4 kapitol.  

Osvědčilo se rozdat odpovídající literaturu předem s doporučením si ji přečíst dříve, než 

podnětné soboty či semináře začnou. Následující víkend po semináři se doporučuje začít 
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s 40 ti dny modliteb (viz bod 11) nebo s koordinovaným čtením: 1 kapitola za týden (viz 

bod 16).  

7. Koordinované čtení: Jedna kapitola týdně – Obzvláště lehká a prospěšná možnost je např. 

od určitého sborem navrhnutého terminu číst týdně jednu kapitolu z brožury Kroky 

k osobnímu oživení nebo Zůstávat v Ježíši nebo z jedné z knih 40 dnů modliteb. To může 

posloužit jako příprava na 4 dílný seminář nebo jako takový odlehčující způsob, který může 

následovat po sérii podnětných sobot. Každý můžeš číst podle svého rozhodnutí sám, nebo 

po dvou nebo ve skupině. V sobotu by bylo dobré přednést v pěti minutách hlavní myšlenky 

z probrané kapitoly a pozvat k osobním zkušenostem. Pokud žádná není, může se přečíst 

nějaká připravená zkušenost. Viz www.missionsbrief.de – 40 dní – Zkušenosti. 

8. Mít kázání o životě v Duchu svatém, podnítit ho nebo o něj poprosit. 

9. Dávat biblické hodiny o životě v Duchu svatém nebo přečíst např. kapitolu 14 z Andreasbrief 

„Život v Boží síle – jak?“4 

10. V malých skupinkách nebo modlitebních skupinkách se může číst z odpovídající literatury 

nebo se sdílet a modlit. Dále podnítit k vytvoření skupinek po dvou, které si projdou 40 dní 

modliteb, a potom se sejdou jednou za týden jako celá skupina k výměně myšlenek a 

zkušeností, stejně tak i ke společné modlitbě (viz bod 11).  

11. Misijní sobota – Jelikož z nás život v Duchu svatém udělá misionáře, je dobrou možností 

zavést po určité době misijní soboty. To bylo nosným prvkem dřívější adventní misie. Naši 

otcové uspořádali každou první sobotu v měsíci misijní sobotu. (Start viz: 

www.missionsbrief.de mezi „Misie – Základní stavební kameny misie – Misijní sobota“). Když 

to zkombinujeme s některou z výše uvedených možností, přispěje to k šťastně prožitým a 

budujícím sobotním chvílím. Mimoto to může vést k probuzení misijního ducha. 

12. Studovat a probrat koncept 40 dní – Tento koncept je představený v knihách 40 dní, 1., 2. a 

3. díl v části „Úvod a přehled“. Kdo by chtěl zorganizovat těchto 40 dní, může si případně 

nastudovat podrobný úvod na stránkách www.missionsbrief.de (40 dní – Úvod/Koncept) a 

poté to druhým představit. Následně se o tom mohou poradit na výborech sborů, sdružení a 

misijních výborech, na setkáních kazatelů, starších, vedoucích mládeže a misie, na okrskových 

setkáních a také na misijních školách. 

Tento koncept nám pomáhá v následujících oblastech: 

 Mít vřelý nebo vřelejší vztah s Ježíšem skrze Ducha svatého 

 Posílení modlitebního života (o samotě, ve dvou a ve skupině) 

 Prohloubení vztahů mezi sebou 

 Posílení duchovního života skrze 40 zamyšlení o Duchu svatém 

 Přímluva za věřící či nevěřící lidi a kontakt s nimi 

 Evangelizace, domácí skupinka nebo biblické hodiny 

       Toho se dosáhne skrze 3 duchovní kroky: 

a) Vlastní duchovní oživení během 40 dní modliteb po dvou (sdílení se o přednášce na 

daný den a modlitby za Ducha svatého). 
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b) Duchem naplněná přímluva skrze modlícího se za 5 neoslovených lidí nebo slabších 

členů sboru a zahájení kontaktu s nimi 

c) Evangelizační akce (přednášky, semináře, misijní domácí kroužky, biblické hodiny, 

malé nebo střední výstavy jako např.: Výstava zdraví, stvoření, proroctví).  

       Koncept 40 dní se nachází v anglickém a německém jazyce na www.missionsbrief.de „40 dní – 

Úvod/Koncept“. Obsahuje všechny nutné kroky k tomu, aby období 40 dnů přineslo ovoce. Navržená 

duchovní cesta je nejlepší přípravou pro plánovanou evangelizaci. Vedoucí a členové se tím sami 

duchovně připraví. Skrze přímluvy a budování kontaktu s pěti lidmi u každého bude připraveno pole 

pro evangelizaci. Evangelizační nabídka se může lišit. Pokud není k dispozici žádná vhodná osobnost, 

která by přednášela, mohou se použít audio a video záznamy z nejrůznějších pramenů. Příkladem 

toho je rubrika „Cesta k cíli“ na novém portálu pro hledající www.gotterfahren.info. Zde se nacházejí 

plnohodnotné, vyzkoušené a osvědčené série přednášek od Kurta Hasela, Wernera Renze a 

Reinharda Gelbricha, přednášková řada o Danieli od Geoffa Youldena a řada „Symboly zjevení“ od 

Siegfrieda Wittwera. 

Pro zprostředkování informačního dopisu o 40 ti denním modlitebním programu členům sboru je 

možné použít vzor, který se nachází na www.missionsbrief.de v rubrice „40 dní – zvací dopis“. 

Případně se doporučuje pozvánka na začátek terminu řady 40 dní ve sboru.     

13. Zveřejnit vhodné články ve sborových listech, v oběžnících ze sdružení či jednotlivých 

oddělení, časopisech, na stránkách sborů.  

14. Anketa: Po kázání o Duchu svatém se mohou provést na papír krátké anonymní ankety: 

- Kdo se často nebo denně modlí za Ducha svatého, může si napsat 2x znaménko 

plus. 

- Kdo se denně modlí o Ducha svatého se zaslíbením, může si napsat 2x znaménko 

plus. 

- To je dobrá možnost, jak zjistit aktuální stav v této věci. 

15. Modlitební příprava a modlitební doprovod je pro všechny dříve uvedené možnosti 

rozhodující. Je cenné, když poprosíme sourozence v Kristu známé jako modlitebníky, tak jako 

existující modlitební skupinky a v daném čase i celý sbor o cílené přímluvné modlitby za dané 

záležitosti, jejich uskutečnění a jejich účinek.  

16. Týdenní seminář pro sbor (jedno setkání týdně) s jednou kapitolou z brožury Kroky 

k osobnímu oživení nebo Zůstávat v Ježíši nebo z jedné z knih 40 dnů modliteb či z knihy 10 

dní modliteb o zkušenosti křtu Duchem svatým (V Bad Aiblingu nabízíme takovýto seminář 

dvakrát týdně v různou denní dobu). 

 

Jednotlivé díly 40 knih modliteb od Dennise Smithe: 

1) Příprava na druhý Ježíšův příchod 

2) Prohloubení tvého vztahu s Bohem 

3) Zdraví v době konce 

4) Události doby konce 

5) Zamyšlení o kříži 
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