
„Modlitba a půst mění dějiny“  

kázání:  KS Praha – region Střed, 22.1. 2023  –  Michal Klesnil  

 
Skutky 10,30 – 32 

A Kornélius odpověděl: „Před čtyřmi dny [jsem se postil] do této hodiny [a o] deváté 
[hodině] jsem se modlil ve svém domě, a hle, přede mnou stál muž v zářivém 
rouchu a řekl: Kornélie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé skutky milosrdenství byly 
vzpomenuty před Bohem.  Pošli tedy do Joppe a povolej Šimona, který je nazýván 
Petr; ten je hostem v domě Šimona koželuha u moře. [On přijde a bude k tobě 
mluvit].  
 
Skutky 13,1 – 3 

V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé, [jako] Barnabáš, Šimon zvaný Černý, 
Lucius Kyrénský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem, a Saul.  Když 
konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Saula 
k dílu, k němuž jsem je povolal.“  Potom, po postu a modlitbách, na ně vložili ruce 
a propustili je.  
 
Proč to dělali? 
Hledali Boha. Neměli přesnou agendu, čeho chtějí dosáhnout. Ale toužili najít Boží 
tvář. Věřili, že to stojí za to. 
Nebyli sebespokojení. Věřili, že může být něco víc. 
A něco pro to byli ochotni obětovat. 
 
Co se stalo? 
Bůh promluvil a udělal něco, co předčilo jejich očekávání a v důsledku znamenalo 
průlom pro dějiny celého tehdejšího světa. 
V prvním případě pochopení, že Kristus nepřišel jen kvůli Židům a že evangelium je 
tu pro všechny. Ve druhém začátek dosud nejúspěšnější misie pohanských národů. 
Položme si otázku: Napadly tyhle plány Boha až tehdy, když se lidé začali postit? 
Určitě ne. Byly dávno na Jeho srdci, ale hledal někoho, komu je může svěřit. 
Nesvěřil je těm nejlepším a nejdokonalejším. Ale těm, kdo hledali Jeho tvář a dali 
to najevo modlitbou a postem. 
 
Co to pro zúčastněné znamenalo? 
Vyjití ze zóny bezpečí. Z jistot a zabydlenosti. Do života víry. 
Jsi k tomu ochoten? Jde ti o něco víc, než pohodlí a příjemné pocity? 
 
Tenhle národ zoufale potřebuje pokání a zjevení Krista. Co myslíš, že je na Božím 
srdci?  
 


