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Úvod do děje
„Pavel věřícím v Korintu ukazuje „kde je zakopaný pes“. Zbožní lidé často tráví svůj čas
tím, že provádějí rituály, rozebírají různá dogmata a praktikují naučené zvyky, které 
mohou navenek vypadat jako křesťanství, ale chybí jim ta nejzákladnější přísada, která 
to všechno spojuje – láska! Je to milující Bůh, který učinil veškeré stvoření a nyní tím 
nejjedinečnějším způsobem usiluje o lidi zraněné jejich hříchem. Stejná láska musí řídit 
a pohánět věřící, jinak bude víra vypadat jako bezvýznamný, nesmyslný povyk.“ 
(Poznámka k 1. Korintským 13, The Voice Bible)

Tato modlitební cesta je celá o Boží bezmezné lásce. Zakládá se na 1. Korintským 13:4-
7 a má nám pomoci o této lásce přemýšlet: o tom, jaká je, jak ji můžeme hlouběji 
prožívat, jak může proměňovat naše vztahy a jak může v našich sborech podnítit misijní 
úsilí. Na každý den je připravena myšlenka, otázka, modlitební podnět nebo modlitba – 
a doufáme, že jak se budete touto cestou propracovávat, najdete si čas k zamyšlení, 
modlitbě a naslouchání Bohu. Na každou sobotu je připravený krátký misijní modlitební
článeček zaměřený na téma týdne a na konkrétní misijní projekt, napsaný hostujícími 
autory. Kéž vás toto ponoření do bezmezné Boží lásky občerství na vaší cestě s Bohem a
obnoví váš soucit s tímto světem.

Týden 1: Láska potřebuje čas
Den 1 – Poznávání bezmezné lásky
„[A modlím se], abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími 
pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která 
přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.“ (Efezským 3:17-19)



Pane, když se vydáváme na tuto postní cestu, chceme si přivlastnit tuto Pavlovu 
modlitbu: dej, prosím, ať díky Tvé moci poznáme Tvou bezmeznou lásku. Amen.

Den 2 – Láska celého života
„Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám.“ (Žalm 
71:5)
Bože, Otče, Ty jsi byl mým neustálým společníkem na mé cestě životem, osvěcovals mou 
cestu a držels mne za ruku. Prošel jsi se mnou dobrými časy i špatnými a vždy jsi se 
mnou byl nanejvýš trpělivý. Dnes Ti vzdávám díky a chci věnovat čas tomu, abych si 
připomínal ty chvíle, kdy jsem prožíval tvou bezmeznou lásku. Amen.

Den 3 – Udělejte si čas a věnujte ho někomu
„Láska je trpělivá.“ (1. Korintským 13:4)
Vztahy potřebují čas. Máte ve svém životě nějaké přátelství, které jste zanedbávali kvůli
zaneprázdněnosti nebo kvůli nevyřešenému konfliktu?
Určitě je dobrý nápad se s daným člověkem dnes spojit a udělat si čas na to, abyste se 
sešli. Modlete se, aby Bůh vedl vaši konverzaci, aby vám pomohl usmířit se tam, kde je 
napětí, a najít nový rytmus, který vám pomůže toto přátelství pěstovat i navzdory 
zaneprázdněnosti vašich všedních životů.

Den 4 – Budujeme společně komunitu
Dnes se modlíme za děti a mladé lidi v Armádě spásy. Také za naši novou pracovnici 
pro mládež Sáru, která pro nás v lednu 2020 začala pracovat. Naším cílem je propojit 
naše děti a mládež a pomáhat jim růst ve víře v Ježíše.
Modlete se, aby Bůh i nadále působil mocí svého Ducha, aby budoval vztahy a 
komunitu, aby zde v následujících letech mohlo být proměněno mnoho dalších životů.“

Den 5 – Běh na dlouhou trať
„Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v 
trpělivém vyučování.“ (2. Timoteovi 3:2).
Misie si žádá čas.
Modlete se dnes za evangelizační aktivity, do kterých se váš sbor nebo centrum zapojuje,
aby Kristova bezmezná láska byla motivem a energií za vším, co se v rámci vašich snah 
děje, a aby vám dávala trpělivost neustále sdílet dobrou zprávu o Ježíši. 

Týden 2: Láska je laskavá
Den 6 – Setkání s laskavostí
„Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.“ 
(Jeremiáš 31:3)
Když přemýšlíme o Bohu jako o mocném, svatém a spravedlivém, je snadné 
zapomenout, že je také dokonale laskavý. Bez ohledu na to, co si o sobě dnes myslíte, 



Otec veškerého soucitu a smilování vás touží přitáhnout do své náruče a přikrýt vás svou
něžnou láskou.
V čem by dnešek mohl vypadat jinak a připadat vám jinak, kdybyste do něj vstoupili s 
vědomím, že Bůh je laskavý?

Den 7 – „Živoucí laskavost
„Láska je laskavá.“ (1. Korintským 13:4)
Milující Bože, odpusť mi ty chvíle, kdy jsem nelaskavý. Vyznávám, že má potřeba se 
chránit a má touha, aby věci byly po mém, mě často vedou k tomu, abych byl protivný a 
nemilostivý. Pane, nauč mě svým cestám, abych byl laskavým člověkem. Pomoz mi, aby 
se laskavost stala mým zvykem, aby byla způsobem života, který mi bude přirozený ve 
všech oblastech mého života. Amen.

Den 8 – Živoucí laskavost
„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 
věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ (Galatským 5:22-23)
Často přemýšlíme o tom, abychom byli laskaví k druhým, ale jak laskaví jsme sami k 
sobě? Bůh je vůči nám laskavý v naší slabosti, ale jsme my laskaví sami k sobě, nebo se 
ubíjíme tím, že se nám nedaří zvládat věci tak dobře, jak bychom si přáli? Jak k sobě 
můžete dnes být laskavější?

Den 9 – Znovu roznítit laskavost
„Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.“ (Jób 6:14)
Je někdo, komu je pro vás momentálně těžké projevovat laskavost? Místem, kde znovu 
ožívá láska, je modlitba, a proto dnes věnujte čas tomu, abyste se za tohoto člověka 
modlili. Přemýšlejte o tom, čemu čelí a co by mohl potřebovat. 
Modlete se za tohoto člověka laskavé modlitby a žádejte Boha, ať ho zahrne svou 
bezmeznou láskou.

Den 10 – Skutky laskavosti
„Jako vyvolení Boží … oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a 
trpělivost.“ (Kol 3:12)
Laskavost není jen postoj, je to skutek.
Co dnes můžete udělat, abyste prokazovali laskavost své rodině, svým přátelům, svým 
kolegům v práci nebo cizincům, se kterými se setkáte? Během dne hledejte příležitosti 
pro neplánované skutky laskavosti: úsměv, povzbudivé slovo nebo něco praktického, co 
někomu projasní den.

Den 11 –  Boží láska v akci
Dnes myslíme na všechnu práci konanou v našich sborech a sociálních službách, kde se 
snažíme oslovit lidi Boží láskou. Modleme se za lidi, kteří navštěvují naše ubytovny, 
denní centra, komunitní centra, obchody ReSharu, sbory a ty, kteří žijí v Přístavech. 



Mysleme také na ty, se kterými se potkáváme při terénní práci. Modleme se za všechny 
zaměstnance, dobrovolníky a členy sborů, kteří těmto lidem slouží. 

Den 12 – Známí svou laskavostí
„Dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání...“ (Římanům 2:4)
Modlete se za svůj sbor nebo své centrum, aby charakteristickým znakem vašeho 
společného života byla laskavost. Modlete se, aby ti, kdo přijdou do vaší budovy nebo se
zúčastní vašich aktivit, došli vřelého, soucitného přijetí, které jim pomůže otevřít srdce 
vůči Boží laskavosti.

Týden 3: Láska odpouští
Den 13 – Radikální odpuštění
„Láska … se nedá vydráždit, nepočítá křivdy.“ (1. Korintským 13:4-5)
Lidská láska má sklony být podmíněná. Jak jde čas, mění se, a může zcela vyprchat, 
jestliže není pravidelně znovu rozněcována nebo jestli se bere prostě jako samozřejmost.
Boží láska je nepodmíněná, neměnná a nekonečně odpouštějící.
Přijali jste tuto skutečnost srdcem? Věnujte dnes čas tomu, že budete přemýšlet o 
poznání, že Bůh si nevede žádné záznamy o vašich přestoupeních.

Den 14 – Svobodní skrze odpuštění
„Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny
jejich hříchy.“ (Micheáš 7:19)
Znáte někoho, kdo má pocit, že nikdy nebude schopen nechat chyby své minulosti za 
sebou? Modlete se za tohoto člověka, během svého zamyšlení nad tímto nádherným 
obrazem toho, jak Bůh vhazuje hříchy do moře, aby i tento člověk poznal hluboké 
osvobození absolutního odpuštění.

Den 15 – Milost místo hořkosti
„Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru 
rostoucí kořen hořkosti...“ (Židům 12:15)
Odpouštět lidem si žádá důvěru; důvěru, že Bůh uzdraví zranění, která nám způsobili; 
důvěru, že Bůh zjedná právo; důvěru, že nám Bůh pomůže pohnout se vpřed a 
nezaseknout se v hořkosti.
Požádejte Boha, ať vám pomůže Mu důvěřovat a udělat další krok na cestě odpuštění.

Den 16 – Odpuštění místo rozdělení
„Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; 
buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 
odpustil vám.“ (Efezským 4:31-32)
Odpusť nám, Pane, když kritizujeme místo toho, abychom se snažili chápat. Pomoz nám 
růst v milosti a nepohrdat druhými proto, že zastávají jiné názory nebo mají jiné priority
než my. Kéž je Tvá Církev příkladem milující jednoty v rozděleném světě. Amen.



Den 17 – Usvědčeni, ne odsouzeni
„V [Kristu] jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny.“ (Efezským 
1:7)
Je rozdíl mezi usvědčením a odsouzením. Odsouzení je zdrcující pocit, že jste všechno 
zkazili, a rozhodně nepochází od Boha. Oproti tomu usvědčení znamená, že Duch Svatý 
poukazuje na něco konkrétního, co jste udělali špatně.
Ukazuje vám něco dnes? Jestli ano, vyznejte to Bohu a přijměte odpuštění, které pro vás
Ježíš vydobyl.

Den 18 –  Žít tak, jak učil Ježíš
Armáda spásy stále vyhledává nové příležitosti ke službě. Začali jsme novou práci ve 
Frenštátu a výhledově se chystá práce v Plzni. Máme také dvě sborové stanice 
v Kopřivnici a v Čermné. Prosím, modlete se za tuto novou, nebo obnovenou práci i za 
otevřené oči a uši pro nové služby, kterých je zapotřebí.
Modlete se, abychom byli schopni ukázat zdejším lidem nový způsob života, který 
vyučoval Ježíš: život lásky, respektu a tolerance vůči druhým, bez souzení a 
diskriminace.

Den 19 – Mírotvůrci
„Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich 
provinění, a uložil v nás to slovo smíření.“ (2. Korintským 5:19 ČSP)
Bože Otče, prosím, dej, ať jsou naše sbory a centra komunitami, které budou stavět 
mosty místo zdí a pracovat pro pokoj a usmíření. Pomoz nám zasáhnout ty, kdo se na 
základě svých minulých zkušeností s církví cítí odsouzeni a vyloučeni. Amen

Týden 4: Láska se raduje z pravdy
Den 20 – Pravda v mysli
„Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co 
má dobrou pověst.“ (Filipským 4:8)
Milující Bože, nauč mě, jak upínat mé myšlenky k pravdě. Když mému přemýšlení 
vládnou starosti a negativita, pomoz mi změnit mou perspektivu a soustředit se raději na
těch mnoho dobrých věcí, které jsi mi dal. Kéž skutečnost tvé lásky ke mně zcela naplní 
mou mysl. Amen. 

Den 22 – Pravda nás osvobozuje
„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8:32)
Láska se raduje z pravdy, protože pravda přináší svobodu. Znát pravdu o tom, jak nás 
Bůh vidí, nás skutečně osvobozuje.
Je nějaká lež, které o sobě věříte a je pro vás těžké ji setřást? Požádejte Boha, ať vám 
ukáže na biblický verš, který předkládá pravdu, které chce, abyste věřili. Což takhle 
naučit se ho zpaměti?



Den 23 – Pravda v médiích
„Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo 
žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu“ (Ž 15:1-2)
Modlete se dnes za ty, kdo pracují v médiích – v televizi, v rádiu, v novinách i 
internetovém  zpravodajství – aby ve všem, co dělají, cenili pravdu. Modlete se za 
investigativní novináře, kteří pracují na tom, aby odkrývali lži a bezpráví. Modlete se za
ty, kdo hovoří o politice, aby měli moudrost, jak to dělat bez předsudků. Modlete se, aby 
se předkládané zprávy a příběhy vždycky vyznačovaly láskou, pravdou a respektem.

Den 24 – Pravdivá konfrontace
„Místo toho máme mluvit pravdu v lásce...“ (Ef 4:15 B21)
Je někdo, komu potřebujete říct nějaké nepohodlné pravdy? Věnujte nějaký čas tomu, 
abyste se modlili za konverzaci, kterou spolu potřebujete mít; modlete se, abyste věděli, 
jak promlouvat v lásce i v pravdě; modlete se, abyste odolali pokušení snažit se „získat 
body“; modlete se, aby vaším rozhovorem byla posílena láska mezi vámi.

Den 25 – Pravda přináší nový život
Pro pokračování naší práce potřebujeme více lidí, kteří by se k našemu poslání přidali. 
Prosím, modlete se za nové členy, místní důstojníky a důstojníky, kteří by mohli 
pokračovat v práci na Božím díle v rámci Armády spásy v České republice a na 
Slovensku.

Prosím, modlete se, abychom byli svědky toho, jak jsou další lidé získáváni pro Ježíše, a 
aby lidé prohlubovali svůj vztah s Ježíšem.“

Den 26 – Komunity pravdy
„Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané 
bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.“ (1. Petrova 1:22)
Ve světě, kde se pravda často obětuje na oltáři popularity a moci, jsou zoufale potřeba 
komunity milující integrity.
Modlete se, aby váš sbor nebo vaše centrum byly komunitou, kde záleží na upřímnosti a 
pravdivosti tak moc jako na dobré pověsti, a kde na pokoře záleží tolik jako na vlivu, a 
kde na soucitu záleží tolik jako na úspěchu.

Týden 5: Láska je bezpečné místo
Den 27 – Bezpečné místo na cestě
„Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.“ (Ž 46:2)
Přistihli jste se někdy, jak říkáte: „Kdyby mě Bůh opravdu miloval, tohle by se nedělo?“ 
Bůh je útočiště, jeho láska je bezpečným místem, kam se můžeme skrýt; je to „mobilní 



útočiště“, které s námi prochází všemi obdobími života. Boží láska je přítomná vždycky 
a v každé situaci.
Co pro vás znamená vědomí, že Boží láska je dnes s vámi?

Den 28 – Bezpečné místo svobody
„Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ (1. 
Korintským 13:7)
Modlete se dnes za rodiče, kteří mají problém najít rovnováhu mezi ochranitelskou 
láskou a láskou, která je ochotná pustit děti do světa – rovnováhu mezi tím, aby své děti 
chránili, a tím, že jim dají svobodu riskovat. Modlete se, aby Bůh utěšil jejich strach a 
dal jim odvahu věřit v to nejlepší a pustit své děti do všeho, co pro ně Bůh má.

Den 29 – Bezpečné místo respektu
„Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch.“ (1. Korintským 13:7)
Milostivý Bože, odpusť mi, kde selhávám a nepřináším druhým pocit bezpečí, kde je 
ponižuji nebo jsem vůči nim nezdvořilý místo toho, abych si jich vážil. Chci být živým 
příkladem lásky, která je útočištěm. Pomoz mi vidět lidi takové, jací jsou, vážit si jich a 
chovat se k nim s úctou.

Den 30 – Bezpečné místo uzdravení
„Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v
horku.“ (Izajáš 25:4)
Modlete se za lidi, které znáte a kteří zažili násilí, zneužívání nebo trauma a necítí se 
nikde bezpečně, aby jim Bůh pomohl najít bezpečí v jeho bezmezné lásce, aby utěšil 
jejich strachy, sňal z nich jejich hanbu, uzdravil jejich zranění a dal jim novou naději.

Den 31 – Bezpečí a jistota
„Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem!“ (Numeri 6:26)
Děkujte dnes za různé pohotovostní služby – za policii, hasiče, ambulanci, záchranáře, 
plavčíky a horskou službu – jejichž práce dělá z našich komunit bezpečnější místa.
Modlete se, aby lidé v těchto službách měli vytrvalost pracovat dlouhé hodiny v 
obtížných podmínkách, a také moudrost, aby věděli, jak zvládat situace potenciálně 
ohrožující na životě. Modlete se, aby věděli, že Bůh se na ně usmívá, když konají svou 
práci.

Den 32 – Boj proti obchodování s lidmi: Z otroctví do bezpečí
Prosím, modlete se za lidi, se kterými jako Armáda spásy pracujeme, když opouštějí 
místa nebezpečí a přicházejí do míst bezpečí, aby měli naději, i když je pro ně těžké 
uvěřit, že by kdy mohli z otroctví zcela uniknout.
Modlete se, aby při svém zotavování poznali Boží lásku a svobodu. Modlete se za náš 
personál a dobrovolníky, aby jejich péče, jejich slova a jejich skutky pomohly mnohem 



více lidem najít cestu k lepšímu životu a k hlubšímu prožitku Boží zachraňující, 
obnovující, ochraňující lásky.“

Den 33 – Bezpečné místo přijetí
„Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš 
ho milovat jako sebe samého.“ (Leviticus 19:34)
Modlete se za projekty zacílené na to, aby vaše místní komunita byla bezpečnějším a 
přívětivějším místem pro lidi, kteří tam dorazili z jiných zemí, ať už jako uprchlíci nebo 
jako imigranti. Modlete se, aby váš sbor našel způsoby, jak se spojit s dalšími sbory, 
charitativními organizacemi a agenturami v této velmi důležité práci.

Týden 6: Láska nepřestává
Den 34 – Láska nepřestává
„Ať se děje cokoliv, láska vydrží [ať se stane cokoliv], láska věří [hledá ve všem to 
nejlepší], láska má naději [zůstává vytrvalá v obtížích], láska vytrvá [bez toho, že by 
zeslábla].“ (1. Korintským 13:7; parafráze podle Amplified Bible)
Věnujte nějaký čas tomu, abyste rozjímali o této nádherné parafrázi.
Jak jste prožili, působení této lásky ve vašem vlastním životě? Kterého z těchto čtyř 
zaslíbení se momentálně nejvíce potřebujete držet?

Den 35 – Lásce nikdy nedojde dech
„Vytrvalost lásky nemá žádné hranice … Faktem je, že stále zůstává stát, i kdyby vše 
ostatní padlo.“ (1. Korintským 13:7-8; parafráze podle J. B. Phillipse)
Modlete se dnes za komunity po celém světě, které jsou zasažené válkou nebo přírodními
katastrofami, aby uprostřed jejich rozbitosti ožila Boží vytrvalá láska. Děkujte za každý 
záblesk lásky, za každého zachráněného člověka, za každý skutek štědrosti, za každou 
chvilku solidarity.

Den 36 – Láska se nikdy nevzdává
„Láska nikdy nebere selhání jako porážku, protože se nikdy nevzdává.“ (1. Korintským 
13:7; parafráze podle The Passion Translation)
Truchlíte kvůli něčemu, co se vám zdá jako selhání – něčemu, do čeho jste vkládali 
hodně naděje, a teď se zdá, že z toho nic není?
Ukotvěte dnes svou odvahu v poznání, že Bůh není a nebyl poražen a že se nevzdal. 
Nepřestávejte důvěřovat Jeho lásce – té lásce, která dokáže dokonce i vyvést nový život 
ze smrti.

Den 37 – Láska dělá, co může



„Láska vždycky podporuje, vždycky je věrná, vždycky doufá a důvěřuje.“ (1. 
Korintským 13:7; podle CEV)
Duchu Svatý, zkoumej mě. Ukaž mi pravdu o mých vztazích s rodinou a přáteli. Kde 
jsem nabízel podporu, ale jen podle mých vlastních podmínek? Kde jsem nebyl věrný? 
Kde jsem ztratil naději? Kde jsem se stal příliš ustrašeným, než abych důvěřoval? 
Rozniť ve mně znovu tvou nekonečnou, bezmeznou lásku. Amen.

Den 38 – Láska dělá, co může
„Láska se nikdy neohlíží, ale vytrvá až do konce.“ (1. Korintským 13:7; parafráze podle 
Message Bible)
Blížíme se ke konci tohoto modlitebního průvodce „Žít bezmeznou lásku“. Co jste 
zjistili o Boží lásce k vám a o tom, jak máte milovat druhé?
Poděkujte Bohu za dosavadní cestu a odložte jakýkoliv pocit selhání nebo 
nedostatečnosti. Boží láska se nezabývá minulostí, ale pohání nás do budoucnosti.

Den 39 – Poháněni láskou
„Láska nikdy nezastará.“ (1. Korintským 13:8; parafráze podle The Voice Bible)
Věrný Bože, jehož bezmezná láska dala vzniknout Armádě spásy, inspirovala její 
zakladatele a rozněcovala oheň v srdcích jejích členů po mnoho generací, rozniť v nás 
dnes znovu tu lásku, kterou můžeš dát jen ty. Kéž je tvá neuhasitelná láska naší motivací,
naším posláním, naší silou a naší písní. Amen.

Den 40 – Ohromující láska
„Ohromující láska, ach, jaká to oběť, Syn Boží vydaný pro mě. Můj dluh splácí, mou 
smrtí umírá, abych mohl žít.“ (Graham Kendrick)
Na konci tohoto postního období přemýšlejte o tom, jak k vám Bůh promlouval o své 
ohromující, sebeobětující lásce.
Děkuji ti, Pane, že jsi poslal Ježíše, abychom navzdory našim slabostem a selháním 
mohli mít život!


