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Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože,  

Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo.  

Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze.   Ž 

40:6 

 
Půst 
V neděli 28. 1. 2019 jsme vyhlásili modlitby a půst. Řada z Vás okamžitě reagovala a připojili 
jste se. Díky moc!!! 
 

Znovu se potvrdilo, že pokud jde o důležitou věc, náš sbor se spojí, sjednotí, postí a modlí. 
Stavba a hledání kazatele je důležitá věc, děkuji, že jste to vzali vážně, že před Boží tváří 
bojujete za budoucnost našeho společenství.  
Věřím, že se modlíte všichni. Ale jsou modlitby a modlitby. To k čemu jsme se rozhodli je 
modlitební zápas (duchovní boj – někteří to tak nazývají, trochu se toho termínu bojím, 
záleží na tom, jak ho chápeme, a proto raději říkám modlitební zápas). Vzít na sebe závazek 
celodenního půstu, spojeného s intenzivními modlitbami svědčí o duchovní zralosti, o 
upřímném hledání Boží vůle a o touze být ve středu Božího jednání. 
Půst spojený s modlitbami není povinností, vy, kteří jste neměli odvahu se připojit, nemusíte 
si vyčítat, že jste selhali. Je to otázka svobodného, buď spontánního, nebo promyšleného 
rozhodnutí.  
Někteří do půstu nevstoupí, protože si myslí, že to není důležité (já osobně si myslím, že to 
důležité je), někteří se bojí, že celodenní půst nezvládnou, že je to nad jejich síly (nikdo Vás 
nekontroluje, je to mezi vámi a Bohem. Zvlášť pokud je někdo nemocný, nebo má fyzicky, či 
psychicky náročnou práci, je možné si s Bohem dohodnout pravidla: místo kontinentální 
snídaně, bifteku XXL na oběd, a tříchodové večeře si dám ráno, v poledne a večer suchou 
housku, a budu pít jen vodu – nebo tak nějak podobně). Ale je třeba si dopředu určit 
pravidla, protože jinak nás ďábel začne obviňovat, že jsme půst nesplnili a místo požehnání 
přijdou výčitky. A věřte mi, že na to je Ďábel expert a udělá vše proto, aby nám požehnání za 
tak dobré a duchovní věci jako je půst pokazil.  
 
Stejně to platí i s akcí, kterou startujeme zítra: 21 dnů vděčnosti, modliteb a půstu.  
Proč 21 dnů? Vedl mne k tomu příběh Daniele. 
Byl v Babylonském zajetí,  

Daniel 10:1-4  V třetím roce vlády Kýra, krále perského, bylo Danielovi, který byl 
pojmenován Beltšasar, zjeveno slovo. A to slovo je pravdivé; týká se velké strasti. 
Pochopil to slovo. Pochopení mu bylo dáno ve viděních. V těch dnech jsem já, Daniel, 
truchlil po celé tři týdny. Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani 
jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří týdnů. Dvacátého čtvrtého dne prvního 
měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Chidekel… 

 
A zde (po třech dnech po ukončení půstu) mu Hospodin dal nové vidění, spojené se 
zaslíbením pro něj, i pro Izrael.  
21 dnů se postil. Tento půst provázelo pokání, dny vyznával své hříchy, i hříchy svého lidu, 
ale také úpěnlivě prosil Hospodina o milost. Přimlouval se za budoucnost Izraele. A Hospodin 
ho vyslyšel.  
Daniel nám nedává podrobný popis, jak tento půst vypadal.  
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Ale nebyl to půst, jako měl například Saul po setkání s Ježíšem u Damašku, který 3 dny nejedl 
a nepil, nebo jako Ježíšův půst, který trvali 40 dnů. (Ani u Ježíše ale nevíme, jak přesně to 
vypadalo, víme jen, že nejedl, protože se píše, že vyhladověl). 
Daniel svůj půst popisuje, říká, že nejedl chutný chléb, odřekl si maso, nepil víno, nepotíral se 
mastí. A to důležité: truchlil. Bylo mu líto toho, co se stalo, jaké tresty padly na Izrael pro 
jejich nevěru, modlil se (verš 10, u řeky Chidekel mu Boží posel říká, že Hospodin slyšel jeho 
modlitby, viděl jeho pokání a vyslyšel ho. A také oceňuje to, že vzal vážně Boží slovo). 
 
Z příběhu Daniele si chceme vzít inspiraci.  
Daniel vzal vážně Boží slovo, proto budeme číst Bibli - evangelium Jana (21 kapitol, denně 
jednu), budeme ho číst s modlitbou, abychom pochopili, co nám tím chce Bůh osobně říct. 
Nejde o čtenářský výkon, o povinnost přečíst, jde o to, zastavit se, naslouchat Duchu 
svatému, který nám skrze tuto část Božího slova pomůže novým způsobem poznat Ježíše, 
přiblížit se k Němu, a skrze Boží slovo bude proměňovat naše životní postoje, náš charakter. 
Naše vztahy, a možná prožijeme i nové povolání do služby. 
Hledáme kazatele, co když Hospodin už dávno povolal někoho z našeho středu. Možná nám 
to právě skrze modlitby a půst ukáže. Anebo něco docela jiného.  
Vzpomínáte na církev v Antiochii? 

Skutky apoštolské 13:1-3  V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon 
zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. 
Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a 
Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a 
vyslali je k dílu. 

 
Oni nehledali kazatele, jako hledáme my.  Měli kazatelů a služebník dost. Byli spokojení, 
soběstační, sbor duchovně žil a krásně rostl. Ale oni se postili a modlili, protože chtěli znát 
Boží vůli. Asi to byl trochu šok, když jim Duch svatý řekl: oddělte Barnabáše a Saule… vždyť to 
byli hlavní lídři sboru. Ale poslechli. A jaké požehnání z toho bylo, pro malou Asii, pro Evropu. 
 
Nevíme co nám Duch svatý poví, ukáže. Ale víme, že když se budeme upřímně modlit a 
postit, Bůh bude řídit naše kroky, náš život, naši budoucnost.  
Nás osobně, našich rodin a našeho sboru. 
Proto Vás chci povzbudit, připojte se do 21 denního půstu! 
A některý den z 21 únorových dnů si můžete jako bonus přidat i jednodenní, plný půst 
v postním řetězci.  
Daniel omezil jídlo, zjednodušil svůj image (nepotíral se mastí – ale určitě nezanedbával 
hygienu, aby někdo neřekl: nebudu si 21 dnů čistit zuby, nebo koupat – tak to ne, ale drahé 
francouzské parfémy, nebo jiné věci můžete klidně vynechat…) 
Myslím, že v naší kultuře máme jiné věci, kterých se můžeme zříct proto, aby k nám mohl 
Duch svatý mluvit. 
Zjednodušit stravování, vynechat některé věc, které máme rádi, ale které nejsou nutné 
(sladkosti, alkohol, kávu, hamburgery, coca-colu, a nevím co ještě), prostě jíst skromně. 
Pak další, možná ještě těžší výdobytky moderních technologií, které nám berou čas a 
soustředěnost na Ducha svatého. Televizní seriály, filmy, You tube, Facebook, Netflix, omezit 
počítače, televizi, mobily. Prostě používat tyto nástroje pouze k práci, a jen v nejnutnějších 
případech, a ušetřený čas (možná budete překvapeni, kolik ušetříte času) využít ke ztišení 
srdce a mysli před Bohem. 
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Záleží to na Vás, co si s Bohem dohodnete. Raději méně a dodržet, než udělat velká gesta a 
pak to nezvládnout. A pokud to uznáte za vhodné, můžete o tom někomu říct, co jste Bohu 
slíbili. Vykazatelnost nám pomáhá splnit naše sliby.  
Ale pokud to někomu povíte, pak jen tomu, kdo Vás bude povzbuzovat a modlit se za Vás, 
abyste to zvládli a ne někomu, kdo vám jednu nesplněnou oblast bude celý život otloukat o 
hlavu. 
 
21 dnů VDĚČNOST, půstu a modliteb. 
Nezapomeňme na vděčnost, s tou začínejme! 
Když se ráno probudíte, první myšlenkou ať je VDĚČNOST, a ne tak zase si dneska nemohu 
dát pivo… ještě týden než si mohu pustit svůj oblíbený seriál, to snad nedokážu, že jsem to 
blbec slibovat. 
To není dobrý přístup. Pane, děkuji Ti, tak ať začíná každý náš den. Když se budeme učit být 
vděčný, budeme se divit, kolik důvodů k vděčnosti v životě najednou uvidíme. 
 
 
 
 
A teď to podstatné. 
Věřím, že Hospodin má s naším sborem své plány.  
Věřím, že to vše co jsme společně prožili, má nějaký účel.  
I to, jak jste reagovali na vyhlášené modlitby s půstem, ukazuje, že Bůh nás duchovně 
posunul. Že do našeho srdce vložil touhu být součástí Jeho jednání. Že nám dal odvahu 
nestát stranou, ale zapojit se. Že z nás sejmul duchovní lenost a probudil nás k aktivnímu 
duchovnímu životu. Že nás vyburcoval z naší soustřednosti k lásce a k zodpovědnosti za 
druhé. Nést břemena jedni druhých pro nás je samozřejmé. Dokonce břemena druhých 
nevnímáme jako těžkou povinnost, ale je to radost, pomoci druhému nadzvednout a kousek 
nést to, na co on nemá sílu.  
To všechno vypovídá o duchovním růstu. 
Duchovní růst není otázka poznání, nebo způsobu vyjadřování (slov), ale praktického života. 
Mnohdy uznávaný teolog může být přes všechny své znalosti duchovním miminem, zatímco 
duchovně zralý člověkem může být ten, kdo toho sice mnoho nepřečetl, na spoustu věcí 
nemá odpověď, pro mnohé vzdělané je naivní a primitivní, ale žije podle Ježíšových slov.  
Duchovní člověk je ten muž, nebo žena, který v sobě odráží Kristův charakter.  
Věřím, že takovými lidmi chceme být. To neznamená, že bychom neměli studovat a 
poznávat, protože teolog, který je současně hlubokým a duchovním člověkem je velikým 
požehnáním pro církev. Takovým byl apoštol Pavel, který měl to největší vzdělání, jaké bylo 
možné v tehdejší době mít, a zároveň byl hlubokým a duchovním mužem. 
Ale víme, že on si nezakládal na vzdělání, schopnostech, inteligenci, pro něj bylo důležité 
jediné? Poznání Krista. 

Filipským 3:4-9   Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím 
víc: obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; 
jde-li o zákon - farizeus;  jde-li o horlivost - pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost 
podle zákona, byl jsem bez úhony.  Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal 
jako ztrátu.  A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého 
Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za 
nic,  abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze 
zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlností z Boha založenou na víře, 
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Věřím, že Bůh pro nás na Kladně připravuje nové věci. 
Že vylije své požehnání. 
 
A jde o jedno, až začne jednat, abychom my nezůstali stranou. 
Aby se nestalo, že Pán Ježíš dá probuzení, ale půjde to kolem nás. Nedotkne se nás to, 
nepochopíme to, nebudeme v tom proudu. 
Jiný obraz, až Pán Ježíš přijde pro církev, abychom nebyly jako těch 5 bláznivých družiček, 
které zůstaly. Čekali ženicha, ale neměli olej, nebyli připraveni, když přišel, nestály na místě. 
Šlo to mimo ně a pak bylo pozdě. 
Ano, to je o druhém příchodu Krista, ale stejně to může platit i o duchovním probuzení. 
Pokud nebudeme připraveni, můžeme něco z toho vidět, ale nebudeme toho součástí. 
 
 
2 Královská 2: 1  I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Elijáše ve vichru vzhůru do nebe, že Elijáš 
s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. 
2  Elijáš řekl Elíšovi: "Zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bét-elu." Elíša mu odvětil: 
"Jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě." I sestoupili do Bét-elu. 
3  Proročtí žáci, kteří byli v Bét-elu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho: "Víš, že Hospodin dnes 
vezme tvého pána od tebe vzhůru?" Odvětil: "Vím to také. Mlčte!" 
4  A Elijáš mu řekl: "Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha." Odvětil: 
"Jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě." I přišli do Jericha. 
5  Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu: "Víš, že Hospodin dnes 
vezme tvého pána od tebe vzhůru?" Odvětil: "Vím to také. Mlčte!" 
6  Tu mu řekl Elijáš: "Zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu." Odvětil: "Jakože živ 
je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě." I šli oba spolu. 
7  Padesát mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim vpovzdálí; a oni 
oba stáli u Jordánu. 
8  Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po 
suchu. 
9  A stalo se, jak přešli, že Elijáš řekl Elíšovi: "Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než 
budu od tebe vzat." Elíša řekl: "Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!" 
10  Elijáš mu řekl: "Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti 
tak. Jestliže ne, nestane se." 
11  Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš 
vystupoval ve vichru do nebe. 
12  Elíša to viděl a vykřikl: "Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!" A pak už ho neviděl. I 
uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. 
13  Pak zdvihl Elijášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. 
14  Vzal Elijášův plášť, který z něho spadl, udeřil jím do vody a zvolal: "Kde je Hospodin, Bůh 
Elijášův, i on sám?" Když udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel. 
15  Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti, a řekli: "Na Elíšovi spočinul duch 
Elijášův." Šli mu vstříc, poklonili se mu až k zemi 
16  a řekli mu: "Hle, je tu s tvými služebníky padesát udatných mužů. Ať jdou hledat tvého 
pána, aby ho Hospodinův duch neodnesl a nemrštil jím na nějakou horu nebo do nějakého 
údolí." Řekl: "Nikam je neposílejte." 
17  Když ho však nutili až do omrzení, řekl: "Pošlete je." Oni tedy poslali těch padesát mužů; ti 
hledali Elijáše tři dny, ale nenašli ho. 
18  Pak se vrátili k Elíšovi, který zůstal v Jerichu. Řekl jim: "Což jsem vám neřekl: Nikam 
nechoďte?"  
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Ne vše Hospodin zjevuje… 
2 Královská 4:25  I jela, až přišla k muži Božímu na horu Karmel. Jak ji muž Boží zdálky spatřil, 
řekl svému mládenci Géchazímu: "Hle, to je ta Šúnemanka. 
26  Běž jí naproti a zeptej se jí: »Je vše v pořádku s tebou, s tvým mužem i s tvým dítětem? «" 
Ona řekla: "V pořádku." 
27  Ale, když přišla k muži Božímu na horu, chopila se jeho nohou. Géchazí přistoupil a chtěl ji 
odstrčit. Muž Boží však řekl: "Nech ji, má hořko v duši. Hospodin mi to zatajil a neoznámil 
mi to." 
 
 
 
Elijáš (Hospodin je Pán) + Elíša (Elizueus, Bůh je spása)) – předání prorocké služby 
Elijáš, největší ze SZ proroků, (Mojžíš a Elijáš, zákon a proroctví, setkání na hoře proměnění) 
Elíša, muž kterého určil a povolal Hospodin, byl si vědom toho, že aby obstál, potřebuje Boží 
zmocnění. Proto žádá o dvojnásobný díl Ducha. 
Dostal ho, také zázraky, které jsou zapsány, jsou stejné, (anebo i víc) jako u Eliáše, ale 
největším prorokem stejně zůstává Elijáš. 
 
 
 
Chceš být součástí Božího plánu? 
 

1. Hospodin zjevuje budoucnost 
Ne vždy a ne všem, ale těm, kteří se rozhodli mu sloužit ano 
Elijáš, Elíša i proročtí žáci věděli, že v ten den Hospodin vezme Eliáše vzhůru. 
Asi neznali způsob, možná si mysleli, že prostě normálně zemře, ale věděli, že je to 
poslední den jeho života. 
Vypravěč na počátku říká: I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Elijáše ve vichru vzhůru do 
nebe, že Elijáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. 
Gigál – Bet-el – Jericho - Jordán 
 

Elijášova cesta  (z Gilgál k Jordánu je to cca 8 km) 
Elijáš jde na místa, která jsou důležitá ve smlouvě mezi Hospodinem a jeho lidem… 
 
Gilgál   odvalení, zde Hospodin odvalil egyptskou potupu, obřízka 2. Generace po přejití 

Jordánu, památník z 12 kamenů 
Bet-hel dům Boží, zde se setkal Jákob s Hospodinem (žebřík a andělé)  
Jericho  město, které Izrael dobil a tak získal vstup do zaslíbené země 
Jordán  ten zázračným způsobem Izrael přešel 
 I před Elíšou se voda rozestoupí, když uhodí Elijášovým pláštěm. Ale nejde o 

plášť: kde je Hospodin, Bůh Elijášův – je s ním! Je to čin víry! Slib Elijáše se 
naplnil. V moci Ducha se vrací stejnou cestou, kterou šli 

Gilgál-Bet-el asi 20 km 
Bet-el Jericho asi 20 km 
Jercho – Jordán asi 8-10 km 
 

2. 50 prorockých žáků z Jericha jdou k Jordánu, ale dívají se z povzdálí, přesto že vědí, že se 
stane něco zvláštního 
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Elíša se nenechá odradit a jde s Elijášem, Chce být u toho.  
A když se Elijáš ptá co si žádá (stejně se ptá Hospodin Šalomouna ve snu 1.Král 3,5, anebo:  

Žalmy 2:7-8  Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě 
dnes zplodil.  Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. 

 
Elíša žádá, dvojnásobný díl ducha a dostává ho. 
Proročtí žáci nedostali nic. Protože stojí opodál. Jsou pozorovatelé, nechtějí riskovat, stačí 
jim to, co mají.  
Nemají duchovní rozpoznání. Ano, Hospodin jim zjevil, že Elijáše vezme do nebe. Ale když 
se to stalo, tak tomu vlastně nevěřili. Chtějí Eliáše hledat, co když ho jen Boží Duch někam 
odnesl, a on zůstal v poušti. Marně jim Elíša vysvětluje, že to nemá cenu. Nakonec 
otrávený nakonec svolí… 
Nepochopili, co se stalo, dávali se tělesně ne duchovně, neměl v tom roli, šlo to mimo ně. 
 
 

Jak na tom jsem já? 
Stojím opodál, anebo mi jde být u toho, když Bůh jedná. Ať to stojí, co to stojí! 
Věřím, že Bůh má pro náš sbor plán, že si nás chce použít. 
Stojíme opodál, anebo jsme ochotni jít do rizika, a nechat se Bohem použít? 
 
Věřím, že většina z nás chce být jako Elíša. Nechceme mít postoj prorockých žáků. 
Možná se cítíme slabí, nevhodní, nezkušení, nepřipravení. 
To cítil i Elíša, a proto porosil o dvojnásobný díl Ducha. 
I pro nás má Pán Ježíš Ducha Svatého, chce nás naplnit, abychom v jeho síle prošli řekou, a 
naplňovali Boží vůli. 
 
Modlitba a půst je začátek, a já jsem vděčný Bohu, že jsme se jako sbor touto cestou vydali. 
 
Izajáš 43:1  Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já 
jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 
2  Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li 
ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. 
3  Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. 
 
 


