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Prezident
Spojených států amerických:

Prohlášení 
k národnímu dni pokoření, 

půstu a modliteb

Protože senát Spojených států, upřímně uznává svrchovanou 
autoritu a spravedlivou vládu všemohoucího Boha ve všech záleži
tostech jednotlivců a národů, požádal ve své rezoluci prezidenta, 
aby určil a oddělil jeden den jako den modliteb a pokoření celého 
národa;

A protože všechny národy i jednotlivci jsou povinni uznat svoji 
závislost na svrchované moci Boží, vyznávat své hříchy a přestou
pení v pokorném zármutku, přece však s jistou nadějí, že upřímné 
pokání povede k milosti a odpuštění; a uznat velkolepou pravdu, 
zjevenou ve svátých Písmech a dokázanou celou historií, že jenom ty 
národy jsou požehnané, jejichž Bohem je Hospodin;

A nakolik víme, že z jeho božského rozhodnutí jsou národy 
i všichni jednotlivci v tomto světě podrobeni trestám a výchově, 
neměli bychom se právem obávat, že toto hrozné neštěstí - občanská 
válka, která v současnosti ničí zemi, není ničím jiným než trestem, 
který na nás přichází pro naše troufalé hříchy a je potřebný 
k dovršení naší proměny jako celého národa? Jsme příjemci nejvy- 
branějších darů nebes. Byli jsme po mnohá léta zachováváni v míru 
a prosperitě. Vzrostli jsme v počtu, bohatství a moci tolik, jako 
žádný jiný národ. Ale opustili jsme Boha. Zapomenuli jsme na jeho 
štědrou ruku, která nás zachovávala v míru, která nás rozmnožila 
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a obohatila, a která nás posilovala; a marně jsme se v nemoudrosti 
svých srdcí domnívali, že všech těchto požehnání se nám dostalo díky 
naší vlastní nadřazené moudrosti a našemu umu. Opilí nepřetržitým 
úspěchem jsme se stali příliš soběstačnými, než abychom cítili 
nutnost vysvobozující a zachovávající milosti, příliš pyšnými, než 
abychom se modlili k Pánu, který nás učinil! Sluší se tedy, abychom 
se pokořili před Mocí, již jsme urazili, vyznali hříchy našeho národa 
a modlili se za shovívavost a odpuštění.

Nyní tedy, v souladu s požadavkem senátu a v plné shodě s jeho 
postoji, ustanovuji a odděluji tímto prohlášením čtvrtek 30. dubna 
1863 jako národní den pokoření, půstu a modlitby. A žádám tímto 
všechny občany, aby se toho dne zdrželi vykonávání svých běžných 
světských činností, shromáždili se v místech veřejného uctívání a ve 
svých domovech, a v jednotě tento den oddělili jako den svátý 
Hospodinu a oddali se pokornému vykonávání náboženských povin
ností vhodných v této vážné situaci.

Čiňme to vše upřímně a pravdivě a potom pokorně spočiňme 
v naději, kterou nám dává božské učení, že společný výkřik národů 
bude slyšen na výsostech a v odpověď na něj přijde požehnání, ne 
menší, než prominutí hříchů našeho národa a obnovení naší nyní 
rozdělené a trpící země do jejího dřívějšího šfastného stavu jednoty 
a míru.

Na potvrzení připojuji svou vlastní rukou pečeť Spojených států.

Ve městě Washington třináctého března léta Páně tisícího 
osmistého šedesátého třetího, v osmdesátém sedmém roce 
nezávislosti Spojených států.

Abraham Lincoln

Za prezidenta:
william H. seward, tajemník
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Výše uvedené prohlášení je uloženo v knihovně kongresu jako 
dodatek č. 19 ve svazku 12 Sbírky zákonů Spojených států. 
Podnět k němu dala rezoluce senátu Spojených států, a vydal ho 
prezident Abraham Lincoln dne 30. března 1863.

Poselství v něm obsažené tvoří dvě spolu související témata, 
která si zaslouží, abychom je pečlivě zvažovali.

Za prvé: prohlášení oceňuje jedinečná požehnání, kterým se 
Spojené státy těší, připomíná však, že právě pro tato požehnání 
zaujali lidé postoje pýchy a spoléhání na sebe, což je kořenem 
současné těžké národní krize. Některé zde uvedené věty bychom 
mohli stejně dobře aplikovat na dnešní slav našeho národa: 
„Vzrostli jsme v počtu, bohatství a moci tolik, jako žádný jiný 
národ... a marně jsme se v nemoudrosti svých srdcí domnívali, 
že všech těchto požehnání se nám dostalo díky naší vlastní 
nadřazené moudrosti a našemu umu . . . stali jsme se příliš 
soběstačnými... příliš pyšnými, než abychom se modlili k Pánu, 
který nás učinil!“

Za druhé: prohlášení jednoznačně uznává „svrchovanou Boží 
moc“ nad záležitostmi lidí a národů. To naznačuje, že v pozadí 
politických, ekonomických a vojenských sil, které vidíme v histo
rii, působí Boží duchovní zákony; a že uznáním platnosti těchto 
zákonů a poddáním se jim může národ změnit svůj osud, odvrátit 
hrozící katastrofu a znovu získat pravý pokoj a prosperitu. Toto 
prohlášení předkládá jeden konkrétní, praktický způsob, jak se 
národ může dovolávat „svrchované Boží moci“ - společné 
modlitby a půst.

Autor tohoto prohlášení, Abraham Lincoln, je jak samotnými 
Američany, tak celým světem, všeobecně považován za jednoho 
z nejchytřejších a nejosvícenějších amerických prezidentů. Byl to 
muž upřímné víry a hlubokého přesvědčení, nikdy však neusiloval 
o to, aby se stal členem některé z tehdejších křesťanských 
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denominací. V žádném smyslu není možné považovat ho za 
nevyrovnaného či extrémního v jeho náboženských názorech. 
Navíc toto prohlášení nebylo výsledkem pouze Lincolnova 
osobního přesvědčení. Vyžádala si ho rezoluce celého senátu 
Spojených států.

Jak ohodnotíme hluboké, jednomyslné přesvědčení mužů 
tohoto významu? Odvrhneme ho jako bezvýznamné a zastaralé? 
To by svědčilo jen o tom, že jednáme podle slepých předsudků.

Raději bychom tomuto prohlášení a otázkám, kterých se týká, 
měli věnovat pečlivou pozornost a úctu. Existuje božská moc, 
která vládne nad osudy národů? Je možné tuto moc účinně 
vzývat modlitbou a půstem?

Tato kniha se věnuje zkoumání těchto otázek. Odpověď na 
ně získáme ze čtyř hlavních zdrojů: 1. učení Písma; 2. události ze 
světových dějin během druhé světové války a po ní; 3. kroniky 
amerických dějin; 4. záznamy o osobních zkušenostech v oblasti 
modlitby a půstu.

DEREK PRINCE
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1

Sůl Země

„Vy jste sůl země...“ (Matouš 5,13)
Ježíš tu mluví ke svým učedníkům, to znamená ke všem nám, 

kteří uznáváme autoritu jeho učení. Naši úlohu zde na zemi 
přirovnává k funkci, kterou má sůl. Smysl tohoto přirovnání 
pochopíme, když se zamyslíme nad tím, k čemu se sůl používá 
v potravinách.

Sůl ochucuje

Sůl především ochucuje. Potrava, která je sama o sobě bez 
chuti, se stane chutnou a přijatelnou, když ji ochutíme solí. 
V Jobovi 6,6 je to předloženo ve formě řečnické otázky: „Což lze 
bez soli jíst něco mdlého?“ Přítomnost soli způsobí, že s chutí 
sníme potravu, kterou bychom jinak jíst odmítli.

My křesťané máme ochutit zemi. Požitek z této chuti má 
Bůh. Naše přítomnost způsobuje, že země je pro Boha přijatelná. 
Naše přítomnost přináší zemi pod Boží milosrdenství. Kromě nás 
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není nic, co by mohlo způsobit, že země bude Bohu přijatelná. 
Ale protože jsme zde, Bůh se zemí stále jedná s milosrdenstvím 
a zadržuje hněv a soud. Naše přítomnost mění situaci.

Tato zásada je živě ilustrována ve vyprávění o Abrahamových 
přímluvách za Sodomu, zaznamenaném v Genesis 18,16-33. Bůh 
Abrahamovi řekl, že jde do Sodomy, aby se podíval, jestli 
bezbožnost města dosáhla bodu, kdy již není možno déle 
odkládat soud. Abraham potom jde s Hospodinem cestou 
směrem k Sodomě a rozmlouvá s ním o zásadách jeho soudu.

Nejprve Abraham ustanovil zásadu, která je základem všeho, 
co následuje: Bůh nikdy nechce, aby na spravedlivé dopadl soud, 
který přichází na zlé. „Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedli
vého?“ (v. 23) ptá se Abraham. „Přece bys neudělal něco 
takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by 
na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník.“ (v. 25)

Z následujícího rozhovoru je zřejmé, že Pán přijímá zásadu, 
kterou Abraham stanovil. Je nesmírně důležité, aby tomu všichni 
věřící rozuměli! Jestliže jsme ospravedlněni vírou v Krista 
a jestliže žijeme takovým životem, který naši víru pravdivě vy
jadřuje, potom Bůh nikdy nechce, aby na nás dopadl soud, 
kterým soudí zlé.

Naneštěstí tomu křesťané často nerozumí, protože nevidí 
rozdíl mezi dvěma situacemi, které navenek vypadají stejně, ale 
ve skutečnosti jsou svou povahou a příčinami vzniku naprosto 
odlišné. Na jedné straně je pronásledování pro spravedlnost, na 
straně druhé je Boží soud nad zlými. Rozdíl mezi těmito dvěma 
situacemi je vidět z následujících kontrastujících prohlášení: 
Pronásledování přichází od zlých na spravedlivé, ale soud 
přichází od Boha, který je spravedlivý, na zlé. Proto je proná
sledování pro spravedlnost svým původem, účelem a výsledkem 
protichůdné soudu nad zlými.
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Bible otevřeně prohlašuje, že křesťané mohou očekávat, že 
zakusí pronásledování. V kázání na hoře Ježíš říká svým učední
kům: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou 
tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli 
mně.“ (Matouš 5,10-11) Totéž píše Pavel Timoteovi: „A všichni, 
kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.“ 
(2 Tm 3,12) Proto musí být křesťané připraveni obstát v proná
sledování za svou víru a svůj způsob života, a dokonce to mají 
považovat za výsadu.

Krom toho by na křesťany nikdy neměl dopadnout Boží soud, 
který přichází na zlé. Tato zásada je v Písmu uvedena mnoho
krát. V 1. Korintským 11,32 Pavel píše svým spoluvěřícím: „Když 
nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli 
odsouzeni spolu se světem.“ To ukazuje, že Bůh jedná s věřícími 
jinak než se světem. Jako věřící můžeme očekávat, že nás Pán 
bude vychovávat. Pokud se této výchově podřídíme a dáme své 
životy do pořádku, potom na nás nedopadne soud, který přijde 
na nevěřící, nebo jinak řečeno na svět. Bůh nás vychovává proto, 
aby nás ochránil před soudem, kterým bude soudit nevěřící.

V Žalmu 91,7-8 dává žalmista věřícímu tento slib: „Byť jich 
po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe 
nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež 
stihne svévolníky.“ Opět zde vidíme stejnou zásadu. Žádný trest, 
který přichází jako „odplata, jež stihne svévolníky“ (spravedlivý 
soud, který si zaslouží zlí), by nikdy neměl zasáhnout spraved
livého. I když Bůh bije zlé na všech stranách, spravedlivý 
uprostřed toho neutrpí žádnou škodu.

V 7. až 12. kapitole knihy Exodus je zaznamenáno deset stále 
tvrdších ran, které Bůh uvedl na Egypťany, protože odmítli 
poslechnout jeho proroky Mojžíše a Árona. Během těchto 
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událostí bydlel Boží lid Izrael uprostřed Egypta, ale ani jedna 
z těchto deseti ran se ho nedotkla. Důvod je velmi jasně uveden 
v Ex 11,7: „Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na 
člověka ani na dobytče, abyste poznali, že Hospodin podivu
hodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.“ Na Izrael soud 
nedopadl, protože Pán „podivuhodně rozlišuje“ mezi lidem svým 
a lidem egyptským. Dokonce i egyptští psi museli tento rozdíl 
respektovat! A takto Pán rozlišuje i dnes.

Abraham pokračuje ve svém rozhovoru s Pánem o Sodomě 
a snaží se zjistit, kolika spravedlivých je minimálně třeba, aby 
bylo před soudem zachráněno celé město. Začíná na počtu 
padesáti spravedlivých. Potom s pozoruhodnou směsí úcty 
a vytrvalosti tento počet snižuje až na deset. Nakonec Pán 
Abrahama ujišťuje, že když v Sodomě nalezne třeba jen deset 
spravedlivých, ušetří pro těch deset spravedlivých celé město.

Kolik měla Sodoma obyvatel? Těžko můžeme říci nějaký 
přesný odhad. O počtu obyvatel jiných starověkých měst v Pales
tině však máme k dispozici určitá konkrétní čísla, která nám 
poskytnou možnost srovnání. V Abrahamových dnech obepínaly 
zdi Jericha území o rozloze asi 300 arů. Na tomto prostoru by 
mohlo bydlet minimálně 5.000, maximálně 10.000 lidí. Ale 
Jericho nebylo podle tehdejších měřítek velké město. Největším 
městem tohoto období bylo Chasór s rozlohou asi 70 hektarů, 
jehož populace se odhaduje v rozmezí čtyřiceti až padesáti tisíc 
obyvatel. Později, v době Jozue, se dovídáme, že město Ai mělo 
12.000 obyvatel. (Joz 8,25) Biblické záznamy ukazují, že Sodoma 
byla ve své době důležitějším městem než Ai.

Vezmeme-li v úvahu tato další města, můžeme říci, že v době, 
kdy žil Abraham, měla Sodoma nejméně 10.000 obyvatel. Bůh 
Abrahama ujistil, že deset spravedlivých může pouhou svojí 
přítomností zachránit město, v němž žije nejméně 10.000 lidí.
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Z toho nám vychází poměr 1 : 1.000. Stejný poměr „jeden mezi 
tisíci“ vidíme v Jobovi 33,23 a v knize Kazatel 7,28 a v obou 
těchto pasážích onen „jeden“ je spravedlivý člověk, zatímco 
všichni ostatní nedosahují Božích norem.

Tento poměr si snadno můžeme libovolně rozšiřovat. 
Přítomnost deseti spravedlivých může zachránit společenství 
deseti tisíc lidí. Přítomnost jednoho sta spravedlivých může 
zachránit společenství o sto tisíci lidech. Přítomnost tisíce 
spravedlivých může zachránit společenství s populací jeden 
milión. Kolik spravedlivých je třeba, aby byl zachráněn tak velký 
národ, jako jsou Spojené státy, jejichž populace se odhaduje na 
téměř 210.000.000? Asi 210.000 spravedlivých.

Tato čísla jsou evokující. Poskytuje nám Písmo nějaký základ 
pro víru, že například čtvrt miliónu opravdu spravedlivých lidí, 
kteří by jako zrníčka soli byli roztroušeni po celých Spojených 
státech, by stačilo k tomu, aby byl celý národ zachráněn před 
Božím soudem a aby s ním Bůh nadále jednal s milostí? Bylo by 
bláhové, kdybychom tvrdili, že takové odhady jsou přesné. Bible 
však nepochybně ustavuje tuto základní zásadu: „Přítomnost 
spravedlivých věřících má rozhodující vliv na to, jak Bůh se 
společenstvím naloží.“

Ježíš používá k vyjádření této zásady podobenství o „soli“. 
Pavel ve 2. Korintským 5,20 vyjadřuje tutéž pravdu jiným 
podobenstvím. Říká: „Jsme Kristovi velvyslanci.“ (KJV) Kdo jsou 
velvyslanci? Jsou to osoby, kterým vláda jejich země udělila 
úřední pravomoci a vyslala je, aby ji zastupovali na území jiného 
státu. Jejich autorita není dána jejich osobními schopnostmi, ale 
je přímo odvozena od autority vlády, kterou zastupují.

Ve Filipským 3,20 Pavel objasňuje, kterou vládu jako 
křesťané zastupujeme. Říká: „My však máme občanství (doslova 
měšťanství) v nebesích..Překlad Philips i New English Bible 
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toto místo překládají takto: „Jsme občané nebe.“ Jednáme-li 
z vlastní vůle, nemáme žádnou autoritu, ale pokud se pečlivě 
držíme pokynů naší vlády, stojí veškerá autorita nebe za každým 
slovem, které vyslovíme a za každým skutkem, který uděláme.

■ Než nějaká vláda vyhlásí jiné vládě válku, jako poslední 
varování obvykle z této země odvolá své velvyslance. Dokud my, 
velvyslanci nebe, zůstáváme na zemi, je to zárukou Božího 
milosrdenství a Boží snášenlivosti vůči zemi. Když však budou 
velvyslanci nebe s konečnou platností odvoláni, nezůstane tu již 
nic, co by mohlo zadržet vylití Božího hněvu a soudu na zemi.

Tak se dostáváme k dalšímu důsledku přítomnosti křesťanů 
jako „soli země“.

Sůl omezuje rozklad

Druhou funkcí soli v potravě je to, že omezuje proces rozkladu. 
Než byla vynalezena lednička, námořníci, kteří si brali maso na 
dlouhé plavby, používali sůl jako konzervační prostředek. Proces 
kažení již započal před tím, než se maso nasolilo. Nasolením se 
rozklad neodstranil, ale zastavil se, takže námořníci mohli maso 
jíst po celou dobu plavby, ještě dlouho poté, kdy by za normál
ních podmínek již bylo nepoživatelné.

Přítomnost nás, Kristových učedníků zde na zemi, působí 
stejně jako sůl v mase. Proces rozkladu, který je následkem 
hříchu, již započal. To vidíme v každé oblasti lidské činnosti - 
v oblasti morálky a náboženství, v oblasti sociální i politické. 
Nemůžeme odstranit porušení, které tu již je, ale můžeme ho 
dostatečně dlouho držet pod kontrolou, aby se mezitím mohly 
naplnit záměry Boží milosti. Později, když už tu náš vliv nebude 
působit, rozklad vyvrcholí a vyústí v naprostém znehodnocení.
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Toto podobenství o soli vysvětluje Pavlovo učení z 2. Tesalo- 
nickým 2,3-12. Pavel upozorňuje na to, že lidská zloba vyvrcholí 
v osobě nadpřirozeně zmocněného světovládce, kterého bude 
řídit sám satan. Pavel tohoto vládce nazývá „člověk nepravosti“ 
(doslovně „člověk bezzákonnosti“) a „Syn zatracení“ (v. 3). 
VIJ 2,18 je nazván „antikrist“, a ve Zjevení 13,4 je nazván 
„šelma“. Tento vládce se prohlásí za Boha a bude vyžadovat, aby 
ho všichni uctívali.

Příchod tohoto satanského vládce je nevyhnutelný. Pavel s jis
totou říká: „A pak se ukáže ten zlý (bezzákonný)...“ (2 Te 2,8). 
Ve stejném verši Pavel také prohlašujeme konečný soud nad tím
to falešným Kristem provede sám skutečný Kristus: „...kterého 
Pán Ježíš ,zabije dechem svých úst“ a zničí svým slavným 
příchodem.“

Někteří kazatelé toto učení o antikristovi naneštěstí použili 
k tomu, aby křesťanům postupně vštípili postoj pasivity a fata
lismu. Říkají: „Přichází antikrist. Bude stále hůř a hůř. Nemů
žeme s tím nic dělat.“ Proto mnozí křesťané sedí ve zbožné 
hrůze se založenýma rukama a dívají se, jak satan všude kolem 
bez omezení řádí.

Tento postoj pasivity a fatalismu je stejně tragický jako 
nebiblický. Je pravda, že nakonec antikrist určitě přijde. Ale 
rozhodně není pravda, že se proti němu před jeho příchodem 
nedá nic dělat. Až do této chvíle působí ve světě síla, která 
odporuje duchu antikrista a staví se proti němu. Působení této 
síly Pavel popisuje ve 2. Tesalonickým 2,6-7. Ve volném překladu 
do moderní češtiny by tyto verše mohly znít asi takto: „Víte 
přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho 
čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude 
odstraněn z cesty (vzat z jeho středu) ten, kdo tomu brání.“

Touto omezující mocí, která v současnosti brání plnému 
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a konečnému zjevení antikrista, je osobní přítomnost Ducha 
svátého v církvi. To jasně uvidíme při studiu toho, co nám 
o osobě a díle Ducha svátého říká Písmo. Na samém počátku 
Bible, v Genesis 1,2, se dočteme, že: „... nad vodami vznášel se 
duch Boží.“ Od této chvíle se v celém Starém zákoně často mluví 
o působení Ducha svátého na zemi. Nicméně, Ježíš na konci své 
pozemské služby učedníkům zaslíbil, že Duch svátý k nim brzy 
přijde novým způsobem, naprosto odlišným od čehokoli, co se do 
té doby na zemi stalo.

V Janovi 14,16-17 dává Ježíš toto zaslíbení: „...a já požádám 
Otce a on vám dá jiného Přímluvce (Utěšitele), aby byl s vámi 
na věky - Ducha pravdy (titul Ducha svátého)... neboť s vámi 
zůstává a ve vás bude.“ Toto Ježíšovo zaslíbení bychom mohli 
parafrázovat takto: „Já jsem s vámi strávil osobně tři a půl roku 
a ted se chystám odejít. Až odejdu, přijde na moje místo jiná 
osoba. Touto osobou je Duch svátý. Až přijde, zůstane s vámi 
navždy.“

V Janovi 16,6-7 Ježíš své zaslíbení opakuje: „Ale že jsem 
k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však 
pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Utěšitel 
k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“ Je to jasné. Jedná 
se tu o výměnu osob. Ježíš odejde. Ale na jeho místo přijde jiná 
osoba. Touto osobou je Utěšitel, Duch svátý.

V Janovi 16,12-13 se Ježíš k tomuto tématu vrací potřetí: 
„Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to 
nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do 
veškeré pravdy...“ V původním řeckém textu je zájmeno „on“ 
v mužském rodu, ale podstatné jméno „duch“ je ve středním 
rodu. Tato nesrovnalost v gramatických rodech osvětluje 
dvojí, osobní a neosobní podstatu Ducha svátého. To souhlasí 
s jazykem, který Pavel používá ve 2. Tesalonickým ve druhé 
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kapitole, kde mluví o moci, která dosud brání zjevení antikrista. 
V 6. verši Pavel říká: „Víte přece, co zatím brání...“ a v 7. verši 
říká: „...ten, kdo tomu brání.“ Tato podobnost ve vyjadřování 
potvrzuje, že touto mocí, která „zatím brání“, je Duch svaty.

K výměně osob, kterou Ježíš zaslíbil, došlo ve dvou etapách: 
Nejprve Ježíš vystoupil na nebe, potom, o deset dní později, 
v den letnic, sestoupil Duch svaty. V tomto okamžiku dějin 
sestoupil Duch svaty jako osoba a usídlil se na zemi. Nyní zde na 
zemi přebývá jako osobní zástupce Boží trojice. Místem, kde 
skutečně přebývá, je tělo pravých věřících, které se obecně 
jmenuje „církev“. V 1. Korintským 3,16 Pavel tomuto tělu 
věřících říká: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve 
vás přebývá?“

Duch svátý má v církvi velký úkol: připravit Kristu dokonalé 
tělo. Až bude toto tělo dokonalé, bude ke Kristu přivedeno 
stejným způsobem, jakým se nevěsta přivádí k ženichovi. Jakmile 
Duch svátý tento svůj úkol dokončí, bude ze země opět odvolán 
a dokonalé Kristovo tělo vezme s sebou. Pavlův výrok ze 
2. Tesalonickým můžeme tedy doplnit takto: „Ta nepravost 
(antikrist) již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn 
z cesty ten (Duch svátý), kdo tomu brání.“

Antagonismus, který je mezi Duchem svátým a duchem 
antikrista je popsán také v 1. Janově 4,3-4: „Ale všeliký duch, 
kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž 
toťjest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, 
a jižť jest nyní na světě. Vy z Boha jste, synáčkové, a svítězili jste 
nad nimi; nebo většít jest ten, kterýž v vás, nežli ten, kterýž jest 
v světě.“ (Kralický překlad)

Ve světě je duch antikristův, který připravuje zjevení antikris
ta samotného. V Kristových učednících je Duch svátý, který 
zjevení antikrista brání. Proto učedníci, ve kterých přebývá Duch 
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svaty, působí jako bariéra a brání vyvrcholení nezákonnosti 
a konečnému zjevení antikrista. Teprve když bude Duch svaty 
společně s dokonalým tělem Kristových učedníků vzat ze země, 
budou síly nezákonnosti schopny dosáhnout bez zábran vyvrcho
lení svých záměrů v antikristu. Mezitím mají Kristovi učedníci 
výsadu, ale i povinnost „přemáhat“ mocí Ducha svátého síly 
antikrista a držet je na uzdě.

Důsledky selhání

My, Kristovi učedníci, máme jako sůl země dva základní úkoly. 
Za prvé svou přítomností přinášíme zemi pod nepřestávající Boží 
milost. Za druhé mocí Ducha svátého, který je v nás, ovládáme 
síly porušení a nezákonnosti, a až do okamžiku, který určil Bůh, 
je budeme držet na uzdě.

Když církev vykonává tyto povinnosti, staví se tím jako bariéra 
proti splnění satanových ambicí, což je získání vlády nad celou 
zemí. To vysvětluje, proč Pavel ve 2. Tesalonickým 2,3 říká, že 
nejdříve musí „dojít k odstoupení než bude moci být zjeven 
člověk hříchu (antikrist)...“ (KJV) Slovo přeložené „odstoupení“, 
znamená doslova odpadnutí, to je odvrácení se od víry. Dokud 
bude církev stát pevně a nekompromisně ve víře, bude mít moc 
zabránit konečnému zjevení antikrista. Satan sám tomu velmi 
dobře rozumí a proto se v prvé řadě snaží o to, aby podkopal 
víru a spravedlnost církve. Jakmile by se mu to podařilo, 
odstranil by tak bariéru, která dosud bránila naplnění jeho plánů 
a tím by se mu otevřela cesta k získání duchovní i politické vlády 
nad celou zemí.

Předpokládejme, že by se to satanovi podařilo, protože my 
křesťané bychom neplnili své povinnosti. Co by se stalo pak?
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Ježíš sám nám dává odpověď: Stali bychom se solí, která pozbyla 
chuti. A dále nás upozorňuje na to, jaký osud čeká takovou sůl 
bez clíuti: „K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po 
ní šlapali.“ (Matouš 5,13)

Co následuje? Jsme „vyhozeni“, Bůh nás zavrhne a „lidé po 
nás šlapou“. Lidé se stanou nástrojem Božího soudu nad 
neslanou, odpadlickou církví. Pokud my v církvi tyto síly zla 
neovládneme, budou právě tyto síly nástrojem soudu nad námi.

Možnosti, které máme, nám Pavel jasně předkládá v epištole 
Římanům 12,21: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo 
dobrem.“ Existují pouze dvě možnosti: Buď přemůžeme, nebo 
budeme přemoženi. Střední cesta neexistuje, žádný třetí směr 
není. Můžeme využít dobrých věci, které nám Bůh dal k dispo
zici, a překonat zlo, které se staví proti nám. Neuděláme-li to 
však, toto zlo naopak přemůže nás.

Toto slovo se vztahuje se zvláštní naléhavostí na ty z nás, 
kteří žijeme v zemích, kde je dosud svoboda ke zvěstování 
křesťanské víry a k životu v souladu s ní. V mnoha zemích dnes 
křesťané tuto svobodu ztratili. Současně je miliónům lidí v těchto 
zemích systematicky vštěpována nenávist a opovržení vůči 
křesťanství a všemu, co zastává. Takto ovlivnění lidé stěží 
naleznou větší zadostiučinění než pošlapat křesťany, kteří ještě 
nejsou pod jejich jhem.

Dbáme-li na Ježíšovo varování a plníme svoji funkci soli 
země, máme moc tomu zabránit. Zanedbáme-li tuto naši 
povinnost a přijde soud, potom tu největší hořkost způsobí 
vědomí, že: k tomu nikdy nemuselo dojít!





2

Království kněží

Bůh nám - svému věřícímu lidu na zemi - udělil autoritu, která 
nám umožňuje rozhodovat o osudu národů a vlád. Očekává od 
nás, že tuto autoritu budeme používat k jeho slávě a k našemu 
vlastnímu dobru. Pokud to nebudeme dělat, poneseme zodpověd
nost za následky. Toto poselství Písma je nám zjeveno jak 
formou písemného příkazu, tak na konkrétních událostech. Také 
ho potvrzují zkušenosti mnoha věřících, zapsané na stránkách 
dějin celých národů. V následujících kapitolách prozkoumáme 
některé konkrétní události z nedávné historie světa a také 
z kronik dějin Ameriky, které se tohoto tématu týkají. Nejprve 
ale v této kapitole prostudujeme biblické základy této autority.

Boží slovo v ústech člověka

Vynikající příklad nám poskytuje život proroka Jeremjáše. 
V úvodních deseti verších první kapitoly knihy Jeremjáš Bůh 
prohlašuje, že Jeremjáše oddělil „pronárodům za proroka“
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(Jr 1,5). Jeremjáš ve své odpovědi tvrdí, že není schopen tuto 
úlohu naplnit: „Ach Panovníku Hospodine, nevím, jak bych 
mluvil. Jsem přece chlapec.“ Bůh však znovu, ještě důrazněji, 
toto povolání potvrzuje slovy: „Hleď, tímto dnem tě ustanovuji 
nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, 
abys ničil a bořil, stavěl a sázel.“ (v. 10)

Být „ustanoven nad pronárody a nad královstvími“, to bylo 
pro mladého chlapce velmi vyvýšené postavení. To je autorita na 
vyšší rovině než je ta, na které působí normální síly, které utváří 
světskou politiku. Soudě podle vnějších podmínek však tato 
autorita v následující Jeremjášově kariéře příliš vidět není. 
Naopak, lidé jeho poselství téměř úplně odmítli, a on sám 
neustále trpěl pokořování a pronásledování. Několik měsíců 
strávil ve vězení a několikrát byl na pokraji smrti, když mu 
hrozila poprava nebo smrt hladem.

Dějiny však přesto potvrzují Jeremjášovu autoritu a autoritu 
jeho poselství. Jeho proroctví odhalují budoucnost Izraele 
a téměř všech okolních národů na středním východě, i některých 
národů v jiných oblastech. Uplynulo 25 století. Ve světle 
historických událostí teď můžeme provést objektivní zhodnocení. 
V uplynulých stoletích se u všech těchto národů přesně naplnilo 
to, co Jeremjáš předpověděl. Čím podrobněji jejich dějiny 
porovnáváme s Jeremjášovým proroctvím, tím více odkrýváme 
naprostou shodu mezi nimi. Tímto způsobem byl Jeremjáš 
„ustanoven nad pronárody a nad královstvími“ a skrze proroctví, 
která vyslovil, se skutečně stal pánem jejich osudu.

Co je základem této úžasné autority? Odpověď nalezneme 
v Jeremjášovi 1,9: „Pak mi Hospodin řekl: ,Hle, vložil jsem ti do 
úst svá slova.1“ Autorita spočívá v Božích slovech, která Bůh 
Jeremjášovi sdělil. Protože Jeremjáš nevyslovoval svá vlastní 
slova, ale slova, která mu dal Bůh, proto byla tato slova v Jerem- 
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jasových ústech stejně účinná, jako by byla v ústech samotného 
Boha. Ve všech pozemských záležitostech má poslední slovo Bůh. 
Někdy však tato slova nechává zaznít skrze ústa věřících lidí. 
Takové slovo může být vysloveno veřejně jako proroctví, nebo za
psáno jako autoritativní výrok Písma. Ale možná, že je častěji vy
slovováno v osobních modlitbách, v prosbách nebo v přímluvách.

Je důležité si povšimnout, že Jeremjáš měl k tehdejší světské 
vládě dvojí vztah. Na přirozené rovině, jako občan Judy, byl 
poddán vládě svého národa, kterou reprezentovali králové 
a vladaři. Žádným způsobem ani nekázal ani nepraktikoval 
podvratnou politickou činnost nebo anarchii. Přece však na 
duchovní rovině, na kterou ho Bůh vyzdvihl skrze prorockou 
službu, měl Jeremjáš autoritu nad těmito vládci, kterým byl na 
přirozené rovině poddán.

S Kristem na trůnu

Jeremjášova životní dráha ilustruje zásadu, která je ve větší 
plnosti zjevena v Novém zákoně: Každý křesťan má dvojí ob
čanství. Tělesným narozením se stává občanem pozemského 
národa a skrze víru v Krista je také občanem Božího nebeského 
království. To je základem Pavlova prohlášení, o kterém jsme již 
mluvili v předcházející kapitole: „My však máme občanství 
v nebesích...“ (Filipským 3,20).

Jako občan nebe je křesťan podřízen zákonům nebeského 
království, má však také právo užívat jeho autoritu. O tomto 
království mluví David v Žalmu 103,19: „Hospodin si postavil 
trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí.“ Boží 
království je nadřazeno všem ostatním královstvím a silám, které 
působí na zemi. Bůh dává svému věřícímu lidu autoritu svého 
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království. V Lukášovi 12,32 Ježíš své učedníky ujišťuje: „Neboj 
se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám krá
lovství. Potěšení, které z tohoto ujištění máme, nezáleží na síle 
nebo velikosti stáda, protože se jedná o „malé stádce“, společen
ství „ovcí mezi vlky“ (Mt 10,16). Jistota, že nám království patří, 
je založena na tom, že Otci se zalíbilo nám ho dát. „...v němž 
se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, 
dostalo podílu na předem daném poslání...“ (Ef 1,11).

Postavení nás křesťanů v Božím království je určeno naším 
vztahem ke Kristu. Pavel to vysvětluje v Efezským 2,4-6: „Ale 
Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 
probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro 
své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu 
s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši...“

Bůh nás ve své milosti ve třech postupných etapách ztotožnil 
s Kristem: Nejprve nás „probudil k životu“, to znamená „obživil“. 
Dostali jsme Kristův život. Za druhé nás „vzkřísil“, stejně jako 
vzkřísil z hrobu Krista. Máme podíl na Kristově vzkříšení. Za 
třetí nás „uvedl na trůn“ v nebeském království. Na trůnu máme 
podíl na Kristově královské autoritě. Nic z toho nenastane až 
v budoucnosti. Je to zapsáno v minulém čase, jako něco, co se již 
stalo. Naplnění těchto tří etap nezáleží na našem úsilí nebo na 
našich zásluhách. Vše je umožněno výhradně tím, že ve víře 
přijmeme své sjednocení s Kristem.

V Efezským 1,20-21 Pavel popisuje postavení nejvyšší autority, 
do kterého Otec vyvýšil Ježíše: „Vzkřísil ho z mrtvých a posadil 
po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, 
síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána . . .“ 
Autorita, kterou má Kristus po Boží pravici, neruší nutně veškeré 
ostatní formy autority nebo vlády, je však všem těmto ostatním 
formám nadřazená. Tato pravda je zjevena v titulu, který je
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Kristu dvakrát dán v knize Zjevení: „Král králů a Pán pánů“ 
(Zj 17,14; 19,16). Kristus je nejvyšší Panovník všech panovníků 
a Vládce všech vlád. O toto postavení na trůnu se dělí se svým 
věřícím lidem.

Můžeme vůbec pochopit vznešenost toho, co jsme dostali? 
Odpověď nalezneme v Pavlově modlitbě, zapsané v následujících 
verších 1. kapitoly listu Efezským:

„...aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal 
ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným 
vnitřním zrakem viděli... jak nesmírně veliký je ve své 
moci k nám (jak nesmírně veliká je jeho moc v nás RSV), 
kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece 
na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici 
v nebesích ...“

Efezským 1,17-20

Toto zjevení neobdržíme na základě přirozeného přemýšlení 
nebo smyslového poznání. Přichází pouze z Ducha svátého. 
On „osvěcuje náš vnitřní zrak“ a ukazuje nám dvě navzá
jem související pravdy: za prvé, že Kristus má dnes auto
ritu nad celým vesmírem; za druhé, že tatáž moc, která 
Krista vyvýšila do postavení autority, nyní působí „v nás, 
kteří věříme“.

V 1. Korintským ve 2. kapitole Pavel dále vysvětluje tyto 
pravdy, které křesťanům zjevuje pouze Duch svátý. Říká: 
„Moudrosti sice učíme ... moudrosti Boží, skryté v tajemství, 
kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost 
nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji byli poznali, 
nebyli by ukřižovali Pána slávy.“ (v. 6-8) Tato „moudrost skrytá 
v tajemství“ zjevuje Krista jako „Pána slávy“. Tuto moudrost Bůh 
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určil „pro naše oslavení“, protože nám ukazuje, že ve sjednocení 
s Kristem máme podíl na jeho slávě.

Pavel pokračuje: „Ale jak je psáno: ,Co oko nevidělo a ucho 
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo 
ho milují.“ Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha...“ (v. 9-10). 
Znovu tu Pavel zdůrazňuje, že tohoto poznání se nám nedostane 
prostřednictvím smyslů, ani nevzejde z lidského přemýšlení nebo 
lidské představivosti. Může se to stát jen pokud by je osvítil 
Duch svaty.

Ve 12. verši to Pavel shrnuje: „My jsme však nepřijali ducha 
světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh 
daroval.“ Jedna z věcí, kterou nám Bůh dal, je naše postavení 
v Kristu po Boží pravici. Pavel tu proti sobě staví dva zdroje 
poznání. „Duch světa“ zjevuje věci světa. V tomto duchu 
chápeme naše pozemské občanství se všemi jeho právy a povin
nostmi. Ale „Duch, který je z Boha,“ nám zjevuje Kristovo 
království a naše postavení v něm. V tomto Duchu chápeme 
práva a povinnosti, které máme jako občané nebe.

Pokud se nám někdy naše postavení v Kristu na trůnu zdá 
vzdálené a nereálné, má to jasný důvod: Nepřijali jsme zjevení, 
které nám Duch svátý dává skrze Písmo. Bez tohoto zjevení 
nemůžeme chápat prospěch, který pramení z našeho nebeského 
občanství, ani ho nemůžeme užívat. Místo abychom vládli jako 
králové, pachtíme se jako otroci.

Od otroků ke králům

Bůh měl od počátku v úmyslu sdílet svou vládu nad zemí s člově
kem. V Genesis 1,26 je zaznamenán původní záměr stvoření 
člověka: „I řekl Bůh: ,Učiňme člověka, aby byl naším obrazem
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podle naší podoby. Ar lidé panují...nad celou zemí...““ Díky 
neposlušnosti však Adam a jeho potomci ztratili své vládnoucí 
postavení. Místo aby v poslušnosti vládli jako králové, stali se 
otroky hříchu a satana.

Avšak věřícím je v Kristu navráceno vládnoucí postavení, 
které celé lidstvo skrze Adama ztratilo. „Jestliže proviněním 
Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím 
spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, 
budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše 
Krista.“ (Římanům 5,17) Důsledky Adamovy neposlušnosti 
i Kristovy poslušnosti se projevují již v tomto životě. Nad nevěří
cími vládne smrt, avšak věřící vládnou v životě skrze Krista. 
Sjednocením s Kristem jsme již byli vyvýšeni, abychom s ním 
seděli na trůnu a již nyní tam spolu s ním vládneme.

Záměr, který Bůh sleduje vykoupením člověka, odráží jeho 
původní záměr, který měl při stvoření člověka. Boží výkupná 
milost pozvedá člověka z jeho otroctví a obnovuje jeho vládnoucí 
postavení. Ve Starém zákoně to můžeme vidět na vysvobození 
Izraele z egyptského otroctví. V Exodu 19,6 Bůh Izraeli ozna
muje, s jakým záměrem je vysvobodil: „Budete mi královstvím 
kněží, pronárodem svátým.“ „Království kněží“ znamená obno
vení vlády - kralování místo otroctví. Bůh nabídl Izraeli dvojí 
výsadu: sloužit jako kněží a kralovat jako králové. Jak uvidíme 
v následujících kapitolách této knihy, někteří velcí izraelští svati, 
jako například Daniel, do tohoto slavného povolání vstoupili. 
Většina izraelského národa však tato drahocenná Boží zaslíbení 
nepřijala.

V Novém zákoně Bůh povolává ty, kdo jsou vysvobozeni 
vírou v Krista a obnovuje tak povolání, které původně dal Izraeli. 
V 1. Petrově 2,5 jsou křesťané nazváni „svaté kněžstvo“. Jako 
novozákonní kněží slouží tím, že „přinášejí duchovní oběti, milé 
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Bohu pro Ježíše Krista.“ „Duchovní oběti“, které křesťané 
obětují, jsou různé formy modlitby, obzvláště uctívání a přímluva. 
V 1. Petrově 2,9 jsou křesťané také nazvání „královské kněžstvo“. 
Pojem „královské kněžstvo“ se přesně shoduje s pojmem 
„království kněží“ z Exodu 19,6.

Stejný termín je dvakrát použit v knize Zjevení a opět jsou 
jím označeni ti, kdo jsou vysvobozeni vírou v Ježíše Krista. Ve 
Zjevení 1,5-6 je psáno: „...Jemu, jenž nás miluje a svou krví 
nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, 
svého Otce ...“ A ve Zjevení 5,9-10 čteme: „... svou krví jsi 
Bohu vykoupil lidi... a učinil je královským kněžstvem našeho 
Boha...“ Boží záměr učinit ze svého vykoupeného lidu „králov
ství kněží“, je v Písmu zapsán celkově čtyřikrát: jednou ve 
Starém zákoně a třikrát v Novém zákoně. Nový zákon popisuje 
ve všech třech případech tento Boží záměr jako skutečnost, 
která se pro nás křesťany díky našemu postavení v Kristu již 
stala realitou, nikoli jako něco, co by se mělo stát teprve 
v budoucnu.

Vládneme modlitbou

V Žalmu 110,1-4 David vykresluje obraz toho, jak Kristus, 
jako Král a Kněz, vládne společně se svým věřícím lidem. 
Každý detail této scény je důležitý a zaslouží si naši pečli
vou pozornost. Inspirovaný jazyk a symboliku, které David 
používá, je třeba vykládat ve světle jiných souvisejících pasáží 
Písma.

První verš nám zjevuje Krista jako krále, který sedí na trůnu 
po pravici Otce: „Výrok Hospodinův mému pánu: ,Zasedni po 
mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.““ 
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Žádný starozákonní verš není v Novém zákoně citován tak často, 
jako tento. Ve třech evangeliích Ježíš cituje tato Davidova slova 
a vztahuje je na sebe (Mt 22,44; Mk 12,36; Lk 20,42-43). 
Podobně je na Ježíše vztahuje Petr ve svém kázání v den letnic 
(Sk 2,34-35). Skutečnost, že Ježíš je král, předkládá David také 
v Žalmu 2,6, kde Otec říká: „Já jsem ustanovil svého krále na 
Sijónu, na své svaté hoře!“

Ve 4. verši 110. Žalmu je Davidův obraz doplněn zjevením 
Krista jako kněze: „Hospodin přísahal a nebude želet: Ty jsi 
kněz navěky podle Malkisedekova řádu.“ Učení epištoly Židům 
o Kristovu nejvyšším kněžství je založeno na tomto verši ze 
110. Žalmu. Pisatel listu Židům zdůrazňuje, že v Malkisedekovi 
je spojena funkce krále a kněze. Malkisedek byl „kněz nejvyššího 
Boha“. Navíc byl tím, co znamená jeho jméno - „králem 
spravedlnosti“ a také „králem Sálemu“, což znamená „král 
pokoje“ (Židům 7,1-2).

Tuto dvojí službu teď Kristus vykonává ve svém postavení po 
Otcově pravici. Jako král vládne. Jako kněz se přimlouvá: „...je 
stále živ a přimlouvá se za ně.“ (Žd 7,25)

Druhý verš popisuje, jakým způsobem Kristus uplatňuje svoji 
autoritu krále. „Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. 
Panuj uprostřed svých nepřátel!“ To je dnešní situace světa. 
Kristovi nepřátelé ještě nejsou plně podrobeni; stále ještě aktivně 
působí a staví se proti jeho vládě a proti jeho království. Kristus 
je však již vyvýšen a byla mu nad nimi dána autorita. Tímto 
způsobem nyní „vládne uprostřed svých nepřátel“.

David mluví o „žezlu tvé moci“. Tímto žezlem Kristus vládne. 
„Žezlo“ je v Písmu znamením autority vládce. Když Mojžíš vztáhl 
svou hůl, na Egypt dopadly Boží rány a později se před Izraelem 
rozdělily vody Rudého moře (Ex 7.-14. kapitola). Áron, nejvyšší 
kněz a hlava kmene Lévi, měl hůl, na které bylo vyryto jeho 
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jméno (Numeri 17,3)- Totéž platí o Kristu. Jeho autorita je 
uplatňována používáním jeho jména. (V KJV je na všech těchto 
místech Písma použito slovo ,rod‘, které znamená .berla“, .žezlo“, 
i ,hůl“ ve smyslu znamení moci. pozn. překl.)

Na obraze, který David popisuje, nevztahuje žezlo Kristus 
svou vlastní rukou, toto žezlo je vztahováno „ze Siónu“. 
Sión v celém Písmu označuje shromáždění Božího lidu. Pisa
tel epištoly Židům říká křesťanům: „Vy stojíte před horou 
Siónem ... a slavnostním shromážděním církve prvorozených, 
jejichž jména jsou zapsána v nebi...“ (Židům 12,22-23). Právem 
našeho nebeského občanství zaujímáme místo v tomto shromáž
dění na Siónu.

Tady naplňujeme svoji úlohu, kterou máme ve dvojí Kristově 
službě. Jako králové s ním vládneme. Jako kněží se podílíme na 
jeho službě modlitby a přímluv. Nikdy se nesmíme pokoušet 
tyto dvě funkce od sebe oddělit. Máme-li vládnout jako 
králové, musíme sloužit jako kněží. Naše kněžská služba 
je klíčem ke královské autoritě. V modlitbách a v přímlu
vách uplatňujeme svou autoritu, kterou jsme dostali v Ježíšově 
jménu.

Jak úžasně Davidův obraz ilustruje modlitební službu církve! 
Síly zla ve světě zuří na všech frontách, odmítají Kristovu 
autoritu a staví se proti dílu jeho království. Ale „uprostřed“ jsou 
v Božím řádu shromážděni křesťané jako králové a kněží. 
Z jejich shromáždění „je vztahováno“ žezlo Kristovy autority, 
kterou ve svých modlitbách uplatňují v Ježíšovu jménu. Kamkoli 
vztáhnou žezlo, tam jsou síly zla donuceny k ústupu, Kristus je 
vyvýšen a jeho království postupuje.

Všichni křesťané se těší na den, kdy budou Kristovi nepřátelé 
úplně podrobeni a kdy se Ježíš veřejně zjeví a bude všemi uznán 
za krále. Bible nám zaslibuje, že tento den nastane. Ale nesmíme 
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dopustit, aby nám zaslíbení budoucí slávy zabránilo vidět 
současné Kristovo postavení po Boží pravici. Kristus vládne 
i v tuto chvíli „uprostřed svých nepřátel“, a my vládneme s ním. 
Jsme povinni uplatňovat autoritu, kterou jsme dostali v jeho 
jménu, a tváří v tvář všem silám zla máme zjevovat, že Kristus již 
je „Králem králů a Pánem pánů“.





3

Modlitby za naši vládu

Kristus je „Král králů a Pán pánů“. On je Panovník pozemských 
panovníků a Vládce nad pozemskými vládami. Tato jeho autorita 
nad všemi pozemskými vládami je v jeho jménu dána k dispozici 
církvi - shromáždění jeho věřícího lidu. Jako Mojžíš jménem 
Boha vztahoval svou hůl na Egypt, tak církev uplatňuje v modlit
bách Kristovu autoritu nad národy a jejich vládci.

Dobrá vláda je Boží vůlí

V 1. epištole Timoteovi Pavel vyučuje Timotea o tom, jak má 
vést a spravovat místní církev, kterou nazývá „Boží dům“ (viz 
1. Timoteovi 3,14-15). Ve 2. kapitole mu dává pokyny k modli
tební službě církve:

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, 
přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všech
ny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým 
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a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je 
dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby 
všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

1. Timoteovi 2,1-4

„Na prvním místě“ Pavel žádá, „aby se konaly prosby, 
modlitby, přímluvy, díkůvzdání...“ Kdybychom chtěli k označení 
všech čtyř zmíněných činností použít jeden termín, zvolili bychom 
slovo modlitba. Když se křesťané shromáždí k obecenství, jejich 
prvním úkolem je modlitba. To je také jejich prvním a nej
důležitějším působením směrem ven.

Ve 2. verši Pavel říká, že se máme modlit „za všechny lidi“. 
To se shoduje s proroctvím z knihy Izajáš 56,7, kde Bůh říká: 
„Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny 
národy...“ Bůh má zájem o „všechny lidi“ a o „všechny národy“ 
a očekává, že jeho lid bude jeho zájem sdílet s ním. Jak velmi to 
kontrastuje s úzkoprsými, soběstřednými modlitbami mnoha 
vyznávajících křesťanů! Kdosi navrhl následující parodii modlitby 
průměrného křesťana: „Bože, požehnej mě a mojí manželce. 
Mému synovi Janovi a jeho manželce. Požehnej nám čtyřem, 
nikomu jinému. Amen!“

Po „modlitbách za všechny lidi“ následuje první konkrétní 
modlitební téma, a tím jsou modlitby za „vládce (doslova krále) 
a za všechny, kteří mají v rukou moc“. V zemích, jako například 
ve Spojených státech, kde není monarchie, se slovo „král“ 
nepoužívá. Ať už však monarchie v zemi je či není, termín 
„všichni, kteří mají v rukou moc“, mluví o těch, kdo v národě 
vládnou. Můžeme to shrnout jedním slovem - vláda.

Prvním modlitebním tématem, které Bůh ustanovil pro 
shromáždění svého lidu, jsou tedy modlitby za „vládu“. Mnohé 
zkušenosti, které jsem získal, mě přesvědčily o tom, že většina 
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vyznávajících křesťanů tomuto modlitebnímu tématu nevěnuje 
vážnější pozornost. Nejen že se za vládu nemodlí „na prvním 
místě“, oni se za ni nemodlí téměř vůbec! Více či méně pravi
delně se modlí za nemocné, za lidi odříznuté od světa, za kaza
tele, misionáře, evangelisty, modlí se za všechno možné, jenom 
ne za skupinu lidí, o níž Bůh řekl, že se za ni máme modlit „na 
prvním místě“. Rozhodně nebudu přehánět, když řeknu, že mno
zí, kteří o sobě tvrdí, že jsou oddanými křesťany, se vážným 
přímluvám za vládu své země nevěnují ani tak málo, jako jednou 
týdně!

Na jaké konkrétní věci bychom se měli soustředit v modlit
bách za vládu? Pavel nám na to odpovídá: „...abychom mohli žít 
tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ 
Ovlivňuje vláda, pod kterou žijeme, náš způsob života? Rozhod
ně ano. Pokud tedy chceme žít dobrým životem, je logické, že 
bychom se za naši vládu měli modlit a také je to v našem zájmu.

To mě nově oslovilo, když jsem nedávno žádal o státní 
občanství Spojených států. Jako všichni, kdo o ně žádají, jsem 
byl požádán, abych si prostudoval základní zásady a cíle americké 
ústavy. Když jsem nad ní rozjímal, položil jsem si otázku: „O co 
se skutečně jednalo těm, kteří ústavu sepsali?“ Dospěl jsem 
k závěru, že jejich záměr by bylo možno naprosto přesně shrnout 
Pavlovými slovy: „...abychom mohli žít tichým a klidným životem 
v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ Autoři ústavy chtěli vytvořit 
stát, ve kterém by mohl každý občan svobodně naplňovat své 
legitimní zájmy pod ochranou vlády a jejích úředníků, aniž by mu 
v tom jiní občané nebo vláda překáželi. Soudě podle jazyka, 
který použili, většina těch, ne-li všichni, kdo návrh ústavy 
vypracovali, chápala, že takový stát je možný pouze pod napros
tou ochranou a díky přízni všemohoucího Boha. Křesťané, kteří 
jsou občany Spojených států, by neustále měli být vděčni za to, 
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že základní charakter jejich státu se přesně shoduje se záměry 
a zásadami vlády, které ustanovuje Písmo.

Dále ve druhé kapitole 1. Timoteovy ve třetím verši Pavel 
říká: „To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha...“ Zájmeno 
to nás odkazuje zpět ke druhému verši, jehož obsah jsme shrnuli 
slovy „dobrá vláda“. Když zájmeno to nahradíme pojmem, na 
který odkazuje, dostaneme následující prohlášení: „Dobrá vláda 
je dobrá a vítaná u našeho Spasitele Boha.“ Můžeme to říci ještě 
jednodušeji: „Dobrá vláda je Boží vůlí.“

Proč chce Bůh dobrou vládu

Přečteme-li si 4. verš, zjistíme, že v něm Pavel píše o tom, proč 
je dobrá vláda Boží vůlí: Bůh chce, „aby všichni lidé došli spásy 
a poznali pravdu.“ Bůh touží po spasení všech lidí tak intenzívně, 
že se rozhodl umožnit to nejvyšší obětí, k jaké kdy v dějinách 
došlo: výkupnou smrtí Ježíše Krista na kříži. Vírou v Kristovu 
smírčí oběť mají všichni lidé přístup ke spasení. Aby však lidé 
mohli „dojít spásy“, musí nejprve „poznat pravdu“ o smíření, 
které se skrze Krista stalo. To je možné pouze tehdy, když jim 
někdo káže evangelium.

Pavel tuto otázku velmi jasně předkládá v epištole Římanům 
10,13-14: „...,každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.1 Ale 
jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit 
v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, 
kdo by ho zvěstoval?“ Není-li lidem kázáno evangelium, nemo
hou mít žádný užitek ze spasení, které pro ně Kristus svou smírčí 
obětí vydobyl.

Předcházející myšlenky můžeme velmi jednoduše shrnout: 
Bůh si přeje, aby „všichni lidé došli spásy“. K tomu je třeba, aby 
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„poznali pravdu“. „Poznat pravdu“ je možné pouze skrze kázání 
evangelia. Proto si Bůh přeje, aby evangelium bylo kázáno všem 
lidem.

Zbývá nám už jen nalézt souvislost mezi dobrou vládou 
a kázáním evangelia. To můžeme učinit tak, že si položíme 
jednoduchou otázku: Pod jakou vládou se evangelium káže 
snáze? Pod dobrou vládou, nebo pod špatnou vládou? Abychom 
na tuto otázku získali odpověď, můžeme stručně shrnout 
a porovnat vliv dobrých a špatných vlád na kázání evangelia.

Dobrá vláda dbá na dodržování zákona a řádu, umožňuje 
necenzurované a svobodné používání veřejných sdělovacích 
prostředků, zachovává občanskou svobodu, chrání svobodu 
projevu a svobodu shromažďování. (Stojí za povšimnutí, že téměř 
všechny tyto body jsou v ústavě Spojených států zakotveny.) 
Stručně řečeno, dobrá vláda, aniž by se zaplétala do nábožen
ských sporů, vytváří takové podmínky, ve kterých je možno 
účinně kázat evangelium.

Na druhou stranu, špatná vláda umožňuje porušování zákona 
a řádu, nejisté podmínky pro cestování, cenzuru ve veřejných 
sdělovacích prostředcích a ukládá nespravedlivá a svévolná 
omezení. Tím vším špatná vláda různou měrou brání účinnému 
kázání pravdy. V nejhorším případě špatná vláda buď omezuje, 
nebo úplně potlačuje všeobecné právo všech lidí na víru v Boha 
a na to, aby svou víru mohli projevit uctíváním a proklamací na 
veřejnosti. Toto můžeme ve větší či menší míře vidět v zemích, 
které dnes mají komunistickou vládu.

Docházíme tedy k závěru, že dobrá vláda kázání evangelia 
umožňuje, zatímco špatná vláda mu brání. Z tohoto důvodu je 
dobrá vláda Boží vůli.

Teď tedy učení 1. Timoteovy 2,1-4 předložíme v několika 
jednoduchých, logicky souvisejících bodech:
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1. Na prvním místě by se věřící měli na svých pravidelných 
shromážděních věnovat modlitební službě.

2. Prvním konkrétním tématem k modlitbám jsou modlitby 
za vládu.

3. Máme se modlit za dobrou vládu.
4. Bůh si přeje, aby bylo evangelium kázáno všem lidem.
5. Dobrá vláda umožňuje kázání evangelia, zatímco špatná 

mu brání.
6. Proto dobrá vláda je Boží vůlí.

Modleme se s poznáním Boží vůle

Poslední věta z výše uvedeného shrnutí má dalekosáhlé důsledky 
pro naše modlitby. O tom, zda budou modlitby účinné, rozhoduje 
skutečnost, zda známe Boží vůli a modlíme se v souladu s ní. 
Víme-li, že to, za co se modlíme, se shoduje s Boží vůlí, potom 
máme víru na to, abychom to uchopili. Pokud však nemáme 
jistotu o tom, co Boží vůlí je, jsou naše modlitby nejisté a ne
účinné. V Jakubově epištole 1,6-7 nás Jakub upozorňuje, že na 
takovou nejistou modlitbu odpověď nedostaneme: „Kdo pochy
buje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si 
takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane...“

Jan naopak popisuje důvěru, která pramení z poznání Boží 
vůle: „A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že 
zač bychom koli prosili podlé vůle jeho, slyší nás. Že pak víme, 
že nás slyší, prosili-li bychom zač, podlé toho víme, že máme 
prosby naplněné, kteréž jsme předkládali jemu.“ (1 J 5,14-15 K)

Ústředním bodem Janova učení, obsaženého v této pasáži, je 
poznání Boží vůle. Víme-li, že se modlíme v naprosté shodě 
s Boží vůlí, můžeme vědět, že to, za co jsme se modlili, „máme“.
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To, že je sloveso „máme“ použito v přítomném čase, nemusí 
nutně znamenat, že věci, za které jsme se modlili, dostaneme 
okamžitě ve viditelné oblasti; znamená to však, že okamžitě 
dostaneme od Boha ujištění, že nám tyto věci poskytuje. Proto 
nemůže naší počáteční jistotou otřást skutečnost, že na viditelné 
naplnění odpovědi na naši modlitbu je třeba určitý čas čekat.

To souhlasí s učením, které je obsaženo v Markovi 11,24: 
„Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je 
vám dáno, a budete to mít.“ Přijímáme ve stejném okamžiku, ve 
kterém se modlíme. To, co jsme v modlitbě přijali, se ve svůj čas 
zjeví v hmotné oblasti.

Po tomto vysvětlení můžeme 1. Janovu 5,14-15 analyzovat 
stejně, jako 1 Tm 2,1-4 a shrnout Janovo učení, obsažené 
v těchto verších, takto:

1. Víme-li, že to, za co se modlíme, je v souladu s Boží vůlí, 
víme také, že nás Bůh slyší.

2. Víme-li, že nás Bůh slyší, víme, že to, za co jsme 
se modlili, již máme. (To nemusí nutně znamenat, že 
bude okamžitě zjevena odpověď na naši modlitbu, zna
mená to však, že okamžitě dostaneme ujištění o vyslyšení 
modlitby.)

Abychom plně pochopili, čeho můžeme v modlitbách za vládu 
dosáhnout, bude dobré, když Janovo a Pavlovo učení spojíme. 
A tady je výsledek:

1. Modlíme-li se za něco s vědomím, že je to v souladu 
s Boží vůlí, máme jistotu, že naše přání je splněno.

2. Dobrá vláda je v souladu s Boží vůlí.
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3. Víme-li to a modlíme se za dobrou vládu, máme jistotu, 
že je nám dobrá vláda dána.

Proč tedy většina křesťanů nemá ujištění o tom, že je nám 
dobrá vláda dána? Existují pouze dva důvody: buď se za dobrou 
vládu vůbec nemodlí, nebo se za dobrou vládu modlí, ale neví, 
že je to Boží vůle.

Tyto závěry, ke kterým jsme při studiu Písma došli, potvrzuje 
i to, co jsem sám zjistil. Většina křesťanů se za dobrou vládu 
vůbec nikdy nemodlí. Z těch několika málo, kteří se za ni modlí, 
se sotva kdo modlí s jistotou získanou z Písma, že dobrá vláda 
je Boží vůlí. Ať už pro určitou situaci platí to či ono vysvětlení, 
závěr je stejný: Bůh křesťanům umožnil, aby si svými modlitbami 
zajistili dobrou vládu. Křesťané, kteří tuto Bohem danou autoritu 
neuplatňují, se těžce proviňují proti Bohu i proti své zemi.

Protože jsem vyrůstal v Británii, jsem často šokován tím, jak 
Američané mluví o svých vládních představitelích. Nevím 
o žádném evropském národě, ať už před železnou oponou nebo 
za ní, kde by lidé o své vládě mluvili s takovou neúctou a cynis
mem, jak to běžně slýcháme v Americe. Ironie skutečnosti, že se 
to děje v zemi, kde volby probíhají demokratickým způsobem, je 
v tom, že lidé, kteří svou vládu neustále kritizují, kritizují vlastně 
sami sebe, protože mají možnost tyto vládní představitele 
nahradit ve volbách jinými. To platí s dvojnásobným důrazem 
o křesťanech, kteří žijí v demokratických státech, protože kromě 
normálních politických prostředků mají od Boha k dispozici také 
moc modlitby, jíž mohou dosáhnout požadovaných změn, ať už 
jsou to změny ve složení vlády či v její politice.

Bůh nedal křesťanům úkol, aby svou vládu kritizovali, ale aby 
se za ní modlili. Pokud se křesťané nemodlí, nemají žádné právo 
kritizovat. Ve skutečnosti je většina politických činiteiů a úřed
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níků při vykonávání svých světských povinností věrnější, než jsou 
křesťané při vykonávání svých duchovních povinností. Navíc, 
kdyby se křesťané začali opravdově přimlouvat, brzo by zjistili, že 
ubývá toho, co si kritiku zaslouží.

Jsem přesvědčen, že u většiny křesťanů je kořenem problému 
nedostatek vůle nebo nedostatek poznání. Nechť je tedy nejprve 
jasně konstatována tato skutečnost: Dobrá vláda ýe Boží vůlí. 
Z toho křesťané získají víru i podnět, které potřebují k tomu, aby 
jejich modlitby za vládu byly účinné.





4

Vládci jsou Božími vyslanci

V politice, stejně jako v mnoha jiných oblastech činnosti, lidé 
neustále bojují o povýšení. Avšak pouze nemnozí si vážně položí 
otázku: Odkud povýšení přichází? Jaká moc lidi povýší do 
postavení autority, nebo je z tohoto postavení odstraní?

Vyvýšení dává Bůh

Touto otázkou se Bible zabývá v 75. Žalmu

Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností! Říkám svévolní
kům: Nezvedejte rohy! Nezvedejte svoje rohy vzhůru, 
nemluvte s tak drzou šíjí! Nikdo od východu, nikdo od 
západu, nikdo od hornaté pouště, jenom Bůh je soudce: 
jednoho poníží, druhého povýší.

Žalm 75,5-8

Žalmista nejprve lidi varuje, aby nebyli arogantní a sebedů- 
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věřiví. Slova „nezvedejte svoje rohy vzhůru“ mluví o touze po 
sebevyvýšení. „Nemluvte s tak drzou šíjí“ mluví o povýšené 
aroganci. Tyto cesty k povýšení nevedou. Povýšení skutečně 
nepochází z pozemských zdrojů. Tři světové strany východ, západ 
a jih bychom mohli vyložit tak, že to jsou různé zdroje, ve 
kterých lidé hledají politický prospěch, jako je bohatství, vzdělání, 
sociální postavení, vlivné styky a vojenská moc. Když lidé hledají 
své povýšení u těchto zdrojů, jednají „ztřeštěně“. Povýšení dává 
Bůh. Bůh je ten, kdo lidi povyšuje i ponižuje.

Kronika třiceti sedmi mužů, kteří až dosud zastávali úřad 
prezidenta Spojených států, nám poskytuje pozoruhodné 
potvrzení toho, že zdroj politické moci není v lidech, kteří ji 
používají. Velmi dobře to znázorňuje jedna pasáž ze spisů 
prezidenta Johna F. Kennedyho:

Tento vhled do podstaty vlády potvrzuje správnost toho, 
co se můžeme naučit z našich dějin: že totiž neexistuje 
žádný výcvikový program, který by člověka mohl připravit 
na výkon úřadu prezidenta, neexistuje žádná konkrétní 
oblast poznání, která by byla pro tuto práci obzvlášť 
potřebná. Ani původ z určité části země či vrstvy společ
nosti neposkytuje základ pro schopnost být dobrým 
vůdcem. Devět našich prezidentů, z nichž někteří byli ve 
výkonu úřadu vynikající, nevyštudovalo žádnou vysokou 
školu, zatímco Thomas Jefferson byl jedním ze slavných 
vědců své doby a Woodrow Wilson byl prezidentem 
Princeton University. Někteří prezidenti byli svým původ
ním povoláním právníci, vojáci nebo učitelé. Jeden byl 
inženýrem, jiný novinářem. Někteří vyrůstali v nejbohatších 
a nejvýznačnějších rodinách našeho národa, jiní začínali 
jako chudí a bezejmenní lidé. Někteří, zdánlivě dobře 
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vybaveni velkými schopnostmi a vynikajícími vlastnostmi, 
nebyli schopni se vyrovnat s nároky, které na ně úřad 
prezidenta kladl, zatímco jiní svou velikostí překonali 
veškerá očekávání. (Copyright 1962, Parade Publications, 
lne. 733 Third Ave. New York, N.Y.)

Vrátíme-li se opět ke kronice izraelských králů, nena
lezneme nikoho, kdo by dosáhl pozoruhodnějšího vzestupu ke 
slávě, než král David. Svůj život začal jako chudý, pastýřský 
chlapec a na konci svých dnů žil ve vítězství a slávě jako vládce 
mocné říše. Narozdíl od mnoha jiných mužů, kteří dosáhli 
politického postavení, si David uvědomoval zdroj svého úspěchu. 
V modlitbě, kterou se k Bohu modlil na konci svého života, 
připisuje svoji slávu výhradně Bohu: „Bohatství a sláva pocházejí 
od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou 
sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou.“ (1 Pa 29,12) 
Moudrý a šťastný je vládce, který rozpoznává pravý zdroj 
své moci!

Jinou velkou biblickou postavou, která rozeznala pravý zdroj 
politické moci, je Daniel. Když ho král Nebúkadnesar vyzval, aby 
mu oznámil jeho sen i výklad snu, Daniel a jeho druhové hledali 
v horlivé modlitbě Boha a skrze přímé zjevení přijali odpověď 
(Daniel 2,17-19). Nato Daniel v modlitbě vyznal svoji vděčnost 
a uznání:

... Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je 
moudrost i bohatýrská síla. On mění časy i doby, krále 
sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, 
poznání těm, kdo mají rozum.

Daniel 2,20-21

49



Ve čtvrté kapitole knihy Daniel je prorok znovu povolán, aby 
vyložil sen krále Nebúkadnesara. Daniel o tomto snu králi řekl:

V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, výpovědí 
Svatých je věc uzavřená. Z toho živí poznají, že Nejvyšší má 
moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává; může 
nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí.

Daniel 4,14

Bůh chce, aby lidé poznali, že on je svrchovaným vládcem ve 
všech lidských záležitostech a že pozemští vládci se ujímají moci 
z jeho rozhodnutí. A nejen to, někdy Bůh skutečně ustanoví za 
vládce „nejnižšího z lidí“.

Jak Bůh používá lidské vládce

Proč Bůh povyšuje do vládnoucího postavení „nízké lidi“? 
Odpověď nalezneme v příběhu o Nebúkadnesarovi. Bůh používá 
lidské vládce jako nástroje soudu nad svým vlastním lidem. 
Židovský národ neustále Boha urážel náboženským odpadlictvím 
a sociální nespravedlností. Po mnoha varováních nad nimi Bůh 
ustanovil krutého, modlářského krále Nebúkadnesara. V řadě 
soudů, jejichž tvrdost postupně vzrůstala, Nebúkadnesar nejprve 
mnoho židů odvedl jako zajatce do Babylóna a zbytek národa si 
podmanil. Nakonec zničil Jeruzalém i chrám a vystěhoval celý 
národ z jejich země. Tak byl Nebúkadnesar i ve své nízkosti 
nástrojem Božího soudu nad odpadlickým a vzpurným židovským 
národem.

Nebúkadnesar je však také pozoruhodným příkladem toho, 
jak Boží moc a milost dokáže změnit nástroj soudu na nástroj 
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milosti. Když Daniel a jeho druhové hledali v horlivé modlitbě 
Boha, Bůh změnil Nebúkadnesarovo srdce. V příběhu o tom, jak 
dal Bůh Danielovi zvláštní moudrost, se dočteme, že Nebúkad- 
nesar povýšil Daniela a jeho druhy do postavení nejvyšší moci. 
Danielovi tři společníci se stali vládci provincie Babylón a Daniel 
se stal ministerským předsedou celé Babylónské říše a měl 
druhou největší moc hned po Nebúkadnesarovi. K této drama
tické změně v Nebúkadnesarově postoji i v Danielově postavení 
došlo v důsledku modliteb Daniele a jeho druhů.

Danielova životní dráha, stejně jako Davidova, je sama o sobě 
příkladem toho, že Bůh je schopen pozvednout člověka z nízkého 
postavení do takového postavení, ve kterém má velkou politickou 
moc. Původně byl mladý Daniel odveden do Babylóna jako 
politický rukojmí. V krátkém období byl však povýšen do 
postavení ministerského předsedy. Dokonce i v Médsko-Perské 
říši, která vznikla po pádu Babylónské říše a ve které 
vládli Darjaveš a Kýros, zaujímal Daniel vlivné místo s velkou 
autoritou.

V 6. kapitole knihy Daniel můžeme nahlédnout do Danielova 
modlitebního života. Příběh zde popsaný ukazuje, že na Dar- 
javešově dvoře velmi dobře věděli, že se Daniel pravidelně modlí. 
Danielovi nepřátelé žárlili a rozhodli se použít této věci k obvi
nění Daniele. Přesvědčili Darjaveše, aby podepsal připiš, ve 
kterém stálo, že v následujících třiceti dnech se nikdo nesmí 
modlit k nikomu jinému, než k Darjavešovi. Kdo by tento připiš 
neuposlechl, měl být za trest uvržen do jámy se lvy.

V desátém verši je zapsáno, jak na to Daniel reagoval: „Když 
se Daniel dověděl, že byl podepsán připiš, vešel do svého domu, 
kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. 
Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému 
Bohu, jako to činíval dříve.“
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Daniel je tu úžasným příkladem pro všechny, kdo ho chtějí 
následovat ve službě přímluvné modlitby. Je úžasným příkladem 
zbožnosti a vytrvalosti. Jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. 
Třikrát denně se modlil za obnovu svého města a za to, aby se 
Izrael vrátil z exilu do své země. Ani hrozba smrti ho nemohla 
odvrátit od jeho vážného a naléhavého sebevydání vytrvalým 
modlitbám za svůj lid.

Výsledek Danielovy přímluvy je zaznamenán ve 2. Paralipo
menon:

V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo 
Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše. Hospodin 
vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém 
království rozhlásit a také zapsat: „Toto praví Kýros, král 
perský: ,Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království 
země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, 
který je v Judsku. Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu - 
Hospodin, jeho Bůh, buď s ním - se může vydat na cestu.'“

2. Paralipomenon 36,22-23

Takto Bůh naplnil zaslíbení o obnovení Izraele, která dal 
v minulosti ústy Izajáše a Jeremjáše. Zaslíbení dané skrze Izajáše 
je zapsáno v knize Izajáš 44,26-28; a zaslíbení dané skrze 
Jeremjáše je v knize Jeremjáš 25,12.

Je to skutečně velmi jasný příklad toho, že Bůh mění lidské 
vládce v zájmu svého lidu. Na jedné straně Bůh potrestal 
babylónského krále a jeho lid, protože bránili návratu židů do 
Jeruzaléma a novému vybudování chrámu. (Babylónský král, 
o kterém se zde mluví, byl Nebúkadnesarův nástupce.) Na druhé 
straně postavil na jejich místo Kýra a Médsko-Perskou říši, 
a učinil z nich nástroje milosti a obnovení pro židy a Jeruzalém.
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V pozadí těchto událostí, které změnily osudy mocných říší, 
působily dvě neviditelné duchovní síly: Boží slovo, které Bůh 
mluvil skrze své proroky a Danielova přímluvná modlitba.

Z těchto dvou příkladů, ve kterých Bůh použil Nebúkad- 
nesara a Kýra jako nástroje při jednání s židovským národem, 
vyplývají určité důležité zásady:

1. Bůh používá lidské vládce jako nástroje při naplňování 
svých záměrů v dějinách a to obzvláště tehdy, když se tyto 
záměry týkají jeho lidu podle smlouvy.

2. Pokud je jeho lid neposlušný a vzpurný, Bůh nad nimi 
ustanoví kruté a zlé vládce.

3. Když se Boží lid v pokání a v modlitbě dovolává jeho 
milosrdenství, může Bůh vládu změnit. A to udělá buď 
tak, že odstraní zlého vládce a nahradí ho dobrým, nebo 
tak, že změní srdce krutého vládce, takže toho, kdo byl 
dříve nástrojem soudu, učiní nástrojem milosti.

„Kvůli vám“

Tyto zásady, které jsme odvodili z historických událostí zapsaných 
ve Starém zákoně, jsou potvrzeny učením, které křesťanům dává 
Nový zákon. Ve 2. Korintským 4,15 Pavel říká: „To všechno je 
kvůli vám..Veškeré Boží jednání se světem má jeden svrcho
vaný cíl: naplnění jeho záměrů s jeho lidem, který k němu 
přichází skrze víru v Ježíše Krista. Nad všemi událostmi, ke 
kterým došlo v posledních dvou tisíciletích, se klene jeden 
souhrnný nadpis, který Bůh adresoval svému lidu: Kvůli vám...

V epištole Římanům Pavel vztahuje tuto zásadu především na 
ty, kdo jsou ve vládnoucím postavení:
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Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od 
Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo 
se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo 
se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou 
přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo 
jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? 
Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je 
Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, 
máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo; je Božím 
služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. 
Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před 
trestem, nýbrž i pro svědomí.

Římanům 13,1-5

Z této pasáže Písma můžeme vybrat tři výroky, které jsou 
obzvlášť důležité: „Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha ...“ 
„Vždyť je Božím služebníkem ke tvému dobru,“ nebo naopak, 
„...je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu...“ Pavel tato 
slova adresuje křesťanům. Prohlašuje, že vláda je ustanovena 
z Božího rozhodnutí. Jak bude tato vláda s křesťany jednat, 
záleží na postojích a chování křesťanů. Jestliže chodí v poslušnos
ti Boží vůle, potom je vláda se svými úředníky „Božím služeb
níkem k jejich dobru.“ Ale jsou-li křesťané neposlušní a nechodí 
po stezkách Boží vůle, potom je vláda s jejími úředníky „Božím 
služebníkem, vykonavatelem trestu.“ To vše můžeme shrnout 
jednou krátkou větou: Křesťané mají takovou vládu, jakou si 
zaslouží.

Co když mají křesťané zlou vládu? Možná je zkorumpovaná, 
neschopná, rozhazovačná, nebo možná křesťany krůtě utlačuje. 
Jak by měli křesťané reagovat? Boží slovo jim neponechává 
prostor k tomu, aby si stěžovali nebo aby neposlouchali. Vyzývá 
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je však, aby se oddali modlitbám za svojí vládu. Pokud se před 
Bohem pokoří a splní jeho podmínky, Bůh vyslyší jejich modlitby 
a způsobí kvůli nim změnu ve vládě, aby tak zajistil naplnění 
svých záměrů a nejlepších zájmů svého lidu.

Boží nároky na vládce

Protože křesťané mají moc rozhodnout svými modlitbami o tom, 
pod jakou vládou budou žít, je důležité, aby věděli, za jakou 
vládu se mají modlit. Jaké jsou hlavní Boží požadavky na toho, 
kdo vládne? Odpověď na tuto otázku nám Duch svátý dává skrze 
Davidova ústa ve 2. knize Samuelově.

Hospodinův duch skrze mne mluvil, na mém jazyku byla 
řeč jeho. Pravil mi Bůh Izraele, skála Izraele ke mně 
promluvila: Kdo člověku vládne musí být spravedlivý, musí 
vládnout v Boží bázni. A bude jako jitřní světlo při východu 
slunce, jak bez mráčku jitro, od jehož jasu a vláhy se zelená 
země.

2. Samuelova 23,2-4 (upraveno podle KJV)

Na vládce jsou tu vzneseny dva jednoduché požadavky: Musí 
být spravedlivý, musí vládnout v Boží bázni. Bezpochyby je to 
prorocká zmínka o Kristovu království a tato slova se cele 
a bezezbytku naplní pouze v Kristu. Také je tu však pevně 
utvrzena základní zásada, která se týká každého, kdo vládne. Bůh 
žádá, aby vládce byl spravedlivý a bál se Boha. Bůh zaslibuje, že 
kdykoli bude takový člověk vyvýšen do vládnoucího postavení, 
přijde požehnání: „A bude jako jitřní světlo při východu slunce, 
jak bez mráčku jitro, od jehož jasu a vláhy se zelená země.“
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Jednoduchost těchto Božích požadavků ostře kontrastuje 
s motivy a tlaky, které dobře známe ze současné politiky. Ve 
Spojených státech, a podobně v Británii, je zaveden systém vlády 
dvou stran. Ve Spojených státech jsou to demokraté a republikáni. 
V Británii jsou to labouristé a konzervativní strana. Jména 
politických stran těchto dvou zemí se liší, ale postoje jsou 
podobné.'

Naneštěstí se křesťané obou zemí často nechají více ovlivnit 
stanovisky stran a členstvím ve straně, než Božími požadavky. 
Bůh vládě nezaslibuje požehnání pod podmínkou, že bude patřit 
k určité straně, ať už to jsou republikáni nebo demokraté, 
konzervativní nebo labouristé. Bůh zaslibuje požehnání vládě, jejíž 
úředníci splňují dva velké, základní, charakterové požadavky. 
Požaduje, aby byli „spravedliví“ a „báli se Boha“. Křesťané, kteří 
uznávají Boží požadavky, by měli mít zásadu, že pokud to bude 
možné, nebudou hlasovat pro nikoho, kdo není spravedlivý a kdo 
není bohabojný, bez ohledu na to, k jaké straně patří. Pokud 
křesťané nedbají na Boží požadavky a dají svůj hlas někomu, kdo 
tyto morální požadavky nesplňuje, potom vlastně vyzývají Boha, 
aby z těchto lidí, pokud budou zvoleni, učinil nástroje soudu nad 
svým lidem, který je do úřadu zvolil.

Obzvláště ve Spojených státech je procento oddaných 
křesťanů v celé společnosti dost velké, takže křesťané mají 
možnost silně ovlivnit, jací lidé budou navrženi jako kandidáti na 
místa ve vládě. Již dříve, na počátku devatenáctého století, na to 
upozornil velký evangelista Charles Finney. Ať už se křesťané 
přiklání k jakékoli politické straně, měli by se shodnout na jedné 
základní zásadě: Nehlasovat pro kandidáty, kteří nesplňují morální 
požadavky stanovené Písmem. Kdyby bylá tato zásada jasně 
stanovena, a kdyby se jí lidé pevně drželi, všechny hlavní 
politické strany by byly pod velkým tlakem, aby jako své kan
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didáty navrhovaly pouze lidi, kteří tyto požadavky splňují. 
V důsledku toho by v celé zemi stoupla úroveň chování politiků 
a vlád.

Boží lid v jiných zemích, kde jsou jiné systémy vlády, nemá 
vždy možnost uplatnit tento druh politického tlaku. Přesto však 
je jeho povinností, aby se za vládu svého národa modlil a ovliv
ňoval tak její jednání.





5

Viděl jsem, jak modlitba 
mění dějiny

To, že modlitba má moc změnit běh dějin, již pro mne není 
pouhou teologickou poučkou. Sám jsem při mnoha příležitostech 
prožil, že modlitba tuto moc skutečně má. V této kapitole budu 
vyprávět o několika takových případech. Vybral jsem příběhy, ve 
kterých mají určitou úlohu různé národy a různé politické vlivy, 
a které proto budou dobrou ilustrací.

Válka v severní Africe

V letech 1941 až 1943 jsem pracoval jako nemocniční zřízenec 
britské armády v severní Africe. Byl jsem součástí malé lékařské 
jednotky, která v té době pracovala se dvěma ozbrojenými 
divizemi - První ozbrojenou divizí a Sedmou ozbrojenou divizí. 
Sedmá divize se svým emblémem bílých tarbíků se později 
proslavila pod přezdívkou „pouštní krysy“.

V té době byla morálka britských sil dislokovaných na poušti 
velice nízká. Hlavní problém byl v tom, že vojáci neměli důvěru 
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ke svým důstojníkům. Já sám jsem synem důstojníka armády 
a mnozí z mých přátel, s kterými jsem vyrůstal, pocházeli ze 
stejného prostředí. Proto jsem měl podle čeho srovnávat. V té 
době byli tito důstojníci jako celek velmi sobečtí, nezodpovědní 
a nedisciplinovaní. Nestarali se o to, aby mužstvo mělo vše, co 
potřebuje, ani o to, aby dobře vedli boje, zajímali se hlavně o své 
tělesné pohodlí.

Vzpomínám si na jednoho důstojníka, který onemocněl 
malárií a byl evakuován na lékařskou základnu v Káhiře. Pro 
převoz do Káhiry požadoval sám pro sebe čtyřlůžkovou sanitu 
a jedenapůl tunový náklaďák na dopravu svého vybavení a svých 
osobních potřeb. V té době nám neustále připomínali, že máme 
nedostatek nákladních vozů i nafty, a že je nutné s obojím co 
nejvíce šetřit. Z Káhiry byl tento důstojník evakuován do 
Británie, což z hlediska léčení malárie vůbec nebylo nutné. 
O několik měsíců později jsme ho slyšeli ve vysílání britského 
rozhlasu, ve kterém velmi živě popisoval nesnáze spojené 
s tábořením v poušti!

Největším problémem byl v té době nedostatek vody. Voda 
byla na příděl a do svých polních lahví jsme ji dostávali pouze 
každý druhý den. Tuto trochu vody jsme měli na mytí, holení, 
pití, vaření, prostě na všechno. Důstojníci však spotřebovali každý 
večer při pití whisky víc vody, než kolik jí vojáci jiných hodností 
dostávali na všechny své potřeby.

Výsledkem tohoto stavu byl nejdelší ústup v historii brit
ské armády, od El Aghily v Tripolis až k El Alameinu, asi 
80 kilometrů západně od Káhiry, což je celkem asi 1120 kilo
metrů. Tady britské síly vybudovaly poslední zákopy. Kdyby 
El Alamein padl, Axisově armádě by se otevřela cesta k ovlád
nutí Egypta a dál přes Suezský průplav až do Palestiny. Tamní 
židovské společenství by potkal stejný osud, který potkal všechny 
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židy ve všech evropských zemích, které se dostaly pod nacistickou 
vládu.

Asi osmnáct měsíců před těmito událostmi se mi v kasáren
ském pokoji v Británii velmi dramatickým a mocným způsobem 
zjevil Ježíš Kristus. Tak jsem osobně poznal Boží moc. V poušti 
nebyl žádný sbor ani služebník, který by mi poskytl radu a se 
kterým bych mohl mít obecenství. Zůstal jsem odkázán na dva 
základní velké dary, které Bůh dal každému věřícímu: na Bibli 
a na Ducha svátého. Brzy jsem pochopil, že podle novozákonních 
měřítek je přirozenou součástí života křesťana půst. V období, 
které jsem strávil na poušti, jsem si každou středu oddělil jako 
zvláštní den pro modlitby a půst.

Během dlouhého demoralizujícího ústupu mi Bůh položil na 
srdce modlitební břímě za britskou armádu a za celou situaci na 
středním východě. Nechápal jsem však, jak by Bůh mohl 
požehnat tak neschopnému a nečestnému vedení. V srdci jsem 
hledal takovou modlitbu, která by odpovídala potřebám současné 
situace, a kterou bych se mohl modlit s upřímnou vírou. Po chvíli 
jsem měl dojem, že mi Duch svátý tuto modlitbu dal: „Pane, dej 
nám takové vůdce, aby to, že nám skrze ně dáš vítězství, ti 
přineslo slávu.“

Tuto modlitbu jsem se modlil pravidelně každý den. V pří
hodnou dobu britská vláda rozhodla, že velitele svých jednotek 
na poušti odvolá a nahradí ho jiným mužem. Vybrali generála 
W. H. E. „Strafera“ Gotta. Když letěl do Káhiry, aby převzal 
velení, jeho letadlo bylo sestřeleno a on zahynul. Tak zůstaly 
britské síly v tomto kritickém okamžiku války bez velitele. 
Winston Churchill, tehdejší britský předseda vlády, se roz
hodl jednat víceméně z vlastní iniciativy. Určil téměř nezná
mého důstojníka B. L. Montgomeryho a ten spěšně odletěl 
z Británie.
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Montgomery byl synem horlivého Anglikánského kněze. 
Tento muž velmi dobře splňoval dva základní požadavky, které 
Bůh klade na vůdce. Byl spravedlivý a bál se Boha. Měl také 
úžasnou sebekázeň. Během dvou měsíců vštípil svým důstojníkům 
zcela nový smysl pro disciplínu a obnovil tak důvěru mužstva ke 
svým velitelům.

Potom došlo k hlavní bitvě u El Alameinu. A bylo to první 
velké vítězství spojenců od začátku války. Nebezpečí, které 
hrozilo Egyptu, Suezskému průplavu a Palestině, bylo odvráceno 
a celý průběh války se změnil ve prospěch spojenců. Nepřeháním, 
když řeknu, že tato bitva u El Alameinu byla rozhodující bitvou 
války v severní Africe.

Dva či tři dny po bitvě jsem byl v poušti, několik kilometrů 
za postupující spojeneckou armádou. Z malého přenosného 
rádia, které bylo vedle mě na korbě vojenského nákladního vozu, 
jsem slyšel, jak rozhlasový komentátor popisoval situaci, které byl 
v předvečer boje svědkem v Montgomeryho hlavním stanu. 
Vyprávěl, jak Montgomery vyzval své důstojníky a mužstvo 
k modlitbám: „Poprosme Pána, který je mocný v boji, aby nám 
dal vítězství.“ Když z přenosného rádia zazněla tato slova, Bůh 
velmi jasně promluvil k mému duchu a řekl mi: „To je odpověď 
na tvoji modlitbu.“

Tato událost zjevně potvrzuje pravdu o vyvýšení, která 
je zapsaná v Žalmu 75,7-8. Britská vláda vybrala jako veli
tele generála Gotta, ale Bůh ho odstranil a místo něho vy
výšil Montgomeryho, člověka, kterého vyvolil on sám. Bůh to 
udělal, aby oslavil své jméno a aby odpověděl na modlitbu, 
kterou mi již dříve dal z Ducha svátého. Touto intervencí 
však Bůh také ochránil Palestinu, aby se nedostala do moci 
Axisových sil.

Věřím, že modlitbu, kterou mi Bůh tehdy dal, by bylo možno
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se modlit i v jiných vojenských i politických situacích: „Pane, dej 
nám takové vůdce, aby to, že nám skrze ně dáš vítězství, ti 
přineslo slávu.“

Zrození státu Izrael

V roce 1947 se na valném shromáždění OSN projednávala 
budoucnost Palestiny. V té době ještě v zemi vládli britové, podle 
mandátu, který vydala Společnost národů krátce po skončení 
první světové války. Rozdělení země do dvou samostatných států 
odhlasovala OSN 29. listopadu 1947. Malou oblast vymezili pro 
nezávislý židovský stát a zbytek země přidělili arabům (Jeruzalém 
zůstal pod mezinárodní kontrolou). Jako den ukončení britského 
mandátu a počátku nového politického pořádku v Palestině byl 
stanoven 14. květen 1948.

Téměř okamžitě po rozhodnutí OSN o rozdělení Palestiny se 
palestinští arabové, podporovaní a podněcovaní lidmi, kteří do 
Palestiny pronikali z okolních arabských národů, pustili do 
nevyhlášené války proti židovským společenstvím, která žila mezi 
nimi. Několik hlavních oblastí země obsadily ozbrojené arabské 
skupiny, v jejichž působení nebylo ani stopy po normální civilní 
vládě. Na počátku roku 1948 již židovská komunita v Jeruzalémě 
vypadala jako obležené město. Byla téměř úplně odříznuta od 
zásobování potravinami a jiným zbožím, a lidé byli na pokraji 
smrti hladem.

V den vzniku židovského státu vyhlásily všechny okolní 
arabské země téměř současně tomuto novému státu válku. Asi 
650.000 židů s naprostým minimem zbraní a vybavení, bez 
jakékoli oficiální armády, čelilo na všech hranicích nepřátelskému 
arabskému světu s pěti milióny obyvatel, s dobře vycvičenou 
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armádou a množstvím vojenského arzenálu. Vůdci arabských 
národů veřejně vyhlásili svůj záměr - vyhladit nově zrozený 
židovský stát a smést židy do můře.

V té době jsme s mojí manželkou Lýdií a s osmi adop
tovanými dcerami žili v centru židovského Jeruzaléma. Měli jsme 
velký dům na nejjižnějším rohu křižovatky Třídy krále Jiřího 
s ulicí, která vedla na východ k Jafské bráně ve starém městě. 
Lýdie žila v Jeruzalémě a v jeho blízkosti již dvacet let. Na 
vlastní oči viděla dlouhou řadu počátečních konfliktů mezi židy 
a araby v této oblasti. Vzpomínala, že všichni židé byli velmi 
špatně ozbrojeni a špatně připraveni na útoky, kterým měli čelit. 
V této kritické hodině se však zdálo, že přesila, která stála proti 
židům, byla nesrovnatelně větší, než tomu bylo v minulosti, 
a následky porážky by byly tak hrozné, že se člověk bál na to 
i pomyslet.

Společně s Lýdií jsme v Písmu hledali Boží slova, která by 
nám přinesla povzbuzení, nebo ukázala směr. Každý den v nás 
sílilo přesvědčení, že žijeme v době obnovy Izraele, k níž jejich 
proroci a vůdci vzhlíželi během dlouhých let úzkosti a vyhnanství. 
Byla to doba, o které mluví Žalm 102,13-14: „Ty však, Hospo
dine, ty zůstáváš věčně,... Ty povstaneš, slituješ se nad Sijónem, 
je čas smilovat se nad ním, nastala ta chvíle!“

Uvědomili jsme si, že jsme svědky naplnění slibu, který Bůh 
dal Izraeli:

Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od 
východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím: 
„Vydej!“ A jihu: „Nezadržuj!“ Přiveď mé syny zdaleka 
a mé dcery od končin země...

Izajáš 43,5-6
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Tato i jiná místa z Písma nás přesvědčila, že obnova židov
ského národa je Boží vůlí, a že se to právě teď naplňuje. Jestliže 
však je obnovení Izraele Boží vůlí, potom není možné, aby jeho 
vůlí bylo vyhnání nebo zničení židů. To nám dalo víru k modlit
bám za vysvobození Izraele, která nebyla založena na nacionalis
tické zaujatosti, ale na biblickém zjevení Boží vůle.

Když nás Duch svaty takto přivedl k poznání Boží vůle, naše 
modlitby splňovaly podmínku, o níž se mluví v Matoušovi 18,19: 
„Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě 
o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“ Jednou, když 
jsme se společně modlili, Lýdie vyslovila tuto krátkou modlitbu: 
„Pane, ochrom araby!“

Když v Jeruzalémě naplno vypukly boje, náš dům byl 
necelého půl kilometru od frontové čáry, která se víceméně 
shodovala se západní zdí starého města. Během prvních šesti 
týdnů bojů jsme napočítali přibližně 150 okenních tabulek, které 
rozbila kulka. V té době trávila celá naše rodina většinu času ve 
velké prádelně v suterénu domu.

Protože náš dům stál na důležitém strategickém místě, zabraly 
náš dvůr dobrovolné židovské obranné síly Haganah, z nichž se 
později zformovala oficiální izraelská armáda. Na dvoře postavili 
pozorovatelnu, které velel mladý muž Phinehas. Tak jsme se 
celkem dobře seznámili s několika mladými židovskými muži 
a ženami, kteří tvořili posádku pozorovatelny.

Na počátku června 1948 dosáhla OSN čtyřtýdenního zastavení 
palby a dočasného příměří. Jednou, během tohoto dočasného 
příměří, sedělo několik našich mladých židovských přátel v našem 
obývacím pokoji a otevřeně mluvili o svých zkušenostech 
z prvních bojů.

„Děje se něco, čemu nerozumíme,“ řekl jeden mladý muž. 
„Jdeme na území, kde jsou arabové, je jich tam desetkrát více 
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než nás a jsou mnohem lépe vyzbrojeni než my. Přesto se někdy 
zdá, že nejsou schopni cokoli podniknout proti nám. Je to jako 
kdyby byli ochromení!“

Právě tady, v našem obývacím pokoji, tento mladý židovský 
voják zopakoval větu, kterou Lýdie před několika týdny vyslovila 
v modlitbě! Od té doby nevycházím z údivu nad Boží věrností. 
Bůh nejen naplnil naprosto přesně Lýdiinu prosbu, aby „ochro
mil araby“. Dokonce nám o tom přímo v našem bytě opatřil 
objektivní svědectví z první ruky od židovského vojáka. Boží 
záměr, dát Izraeli tuto zemi do trvalého vlastnictví, se tímto 
zázračným způsobem naplnil s daleko menšími ztrátami na 
lidských životech, než by tomu bylo za normálních okolností.

Mnohem početnější a mnohem lépe vyzbrojené arabské 
armády byly poraženy a donuceny k ústupu. Toto počáteční 
vítězství Izraele bylo v následujících dvaceti letech upevněno 
stejně dramatickými vítězstvími ve dvou dalších válkách. Dnes je 
stát Izrael již pevně ustaven a dosáhl úžasného rozvoje téměř ve 
všech oblastech života národa.

To vše je pro mě a Lýdii mnohem víc než pouhý záznam 
neobvyklých vojenských a politických úspěchů. Pokaždé, když se 
dozvíme nějaké čerstvé novinky o pokračujícím vývoji v Izraeli, 
s hlubokým vnitřním uspokojením si řekneme: „Na tom se 
podílejí naše modlitby.“

Konec Stalinovy éry

V letech 1949 až 1956 jsem byl pastorem jednoho sboru v Lon
dýně v Anglii. Stále ještě mám zvláštní zájem o Boží jednání 
s židovským lidem, který jsem získal při svých zážitcích z Jeruza
léma v období zrození státu Izrael. Na počátku roku 1953 jsem 
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ze spolehlivých zdrojů dostal informaci, že Josef Stalin, který 
v té době jako nenapadnutelný diktátor vládl v Sovětském Svazu, 
plánuje systematickou politickou čistku, namířenou proti ruským 
židům.

Když jsem nad touto situací přemýšlel, Pán mi připomenul, 
k čemu Pavel křesťany nabádal ohledně židů:

Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli 
slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli 
v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo 
vám.

Římanům 11,30-31

Nějak jsem cítil, že mi Bůh svěřil zodpovědnost za židy 
v Rusku. Mluvil jsem o tom, co jsem cítil, s několika vedoucími 
malých modlitebních skupin z různých částí Británie, kteří také 
měli zvláštní zájem o židy. Nakonec jsme se rozhodli, že od
dělíme jeden den k modlitbám a půstu za židy v Rusku. Nepa
matuji si přesně, který den to byl, ale myslím, že čtvrtek. Všichni 
členové našich skupin se dobrovolně rozhodli, že v ten den 
nebudou jíst, a že věnují určitý čas modlitbám za to, aby Bůh 
jednal ve prospěch židů v Rusku. Náš sbor se ten večer sešel 
na modlitebním shromáždění, kde jsme se modlili převážně na 
toto téma.

Na tomto shromáždění jsme nedostali žádné konkrétní 
dramatické zjevení, neprožili jsme žádné zvláštní „požehnání“ 
ani emocionální rozjitření. Ale během následujících dvou týdnů 
se stala jedna rozhodující událost, která změnila další běh 
ruských dějin: Zemřel Stalin. Bylo mu 73 let. Ruský lid nevěděl 
předem nic o tom, že by Stalin byl nemocen, nebo že by mu 
hrozila smrt. Šestnáct nejlepších ruských lékařů do poslední 
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chvíle bojovalo o jeho život, ale marně. Jako příčinu smrti uvedli 
krvácení do mozku.

Chci výslovně říci, že nikdo z našich skupin se nemodlil za 
Stalinovu smrt. Pouze jsme celou situaci v Rusku svěřili Bohu 
a důvěřovali jsme, že ve své moudrosti poskytne potřebnou 
odpověď. Jsem však přesvědčen, že Stalinova smrt byla Boží 
odpovědí.

Ve dvanácté kapitole knihy Skutků je zaznamenána podobná 
odpověď na modlitby rané církve. Král Herodes dal popravit 
apoštola Jakuba (Janova bratra). Potom dal zatknout Petra 
a držel ho v žaláři, aby ho popravil hned po svátcích Přesnic. 
Tehdy se církev v Jeruzalémě začala vroucně a vytrvale za Petra 
modlit. V důsledku těchto modliteb Bůh nadpřirozeně jednal, 
poslal anděla a Petr byl vysvobozen ze žaláře. Tímto způsobem 
Bůh vyslyšel modlitby církve za Petra, ale stále ještě bylo třeba, 
aby jednal s králem Herodem.

V posledních verších této kapitoly Lukáš živě popisuje, jak 
Herodes, oblečený ve svém královském hávu, promlouvá k lidu 
Týru a Sidonu. Po skončení jeho proslovu lidé tleskali a volali: 
„To mluví Bůh, ne člověk!“ (Sk 12,22) Domýšlivý Herodes, pyšný 
na svůj úspěch, si potlesk přivlastnil pro sebe. Záznam však 
pokračuje: „A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil 
čest, patřící jen Bohu: zemřel rozežrán červy.“ (Sk 12,23) Moc 
modlitby se někdy může projevit náhlým a strašným způsobem.

Ještě krátce shrnu důsledky Stalinovy smrti. Plánovaná razie 
proti ruským židům se nekonala. Místo toho nastaly ve vnitřní 
politice Ruska změny tak významné a dalekosáhlé, že díky nim 
bylo toto období později označeno jako éra „destalinizace“. 
Stalinův následník a dřívější spolupracovník Chruščev veřejně 
odsoudil Stalina jako krutého a nespravedlivého perzekutora 
ruského lidu. Stalinova dcera, která byla vychována učením 
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ateistického komunismu, uprchla a hledala útočiště v zemi, 
kterou její otec neustále pomlouval. Později vyznala víru 
v ukřižovaného žida, jehož následovníky její otec krůtě pronásle
doval.

Porodní bolesti Keni

V letech 1957 až 1961 jsme s Lýdií sloužili jako misionáři - 
učitelé v Keni ve východní Africe. Byl jsem ředitelem školy 
Teacher Training College v západní části Keni.

Keňa v té době bojovala o to, aby se vzpamatovala z krvavé 
agónie hnutí Mau Mau, které podnítilo nenávist a nedůvěru mezi 
Afričany a Evropany, i mezi některými africkými kmeny. Ve 
stejné době se Keňa spěšně připravovala na ukončení britské 
vlády a vyhlášení národní nezávislosti. K tomu nakonec došlo 
v roce 1963.

V roce 1960 získalo nezávislost Belgické Kongo, které leží 
západně od Keni. Různé africké skupiny, které v Kongu žijí, 
nebyly bez náležité přípravy schopny samy sobě vládnout, a vrhly 
se do řady krvavých a zdlouhavých válek. Mnozí evropští 
obyvatelé Konga utekli na východ do Keni a přinesli svědectví 
o příšerném zápasu a chaosu, který zůstal za nimi.

Na pozadí těchto událostí političtí experti předpovídali Keni 
skutečně temnou budoucnost. Všeobecně se očekávalo, že Keňa 
půjde stejně nešťastnou cestou jako Kongo, přičemž problémy 
budou ještě vážnější, díky vnitřnímu nepřátelství, které zůstalo 
jako dědictví po Mau Mau.

V srpnu 1960 jsem sloužil spolu s mnoha dalšími misionáři na 
týdenní konferenci pro mladé Afričany, která se konala v západní 
části Keni. Bylo tam asi dvě stě mladých Afričanů, většinou 
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studentů nebo učitelů. Mnozí z nich byli buď současní nebo 
dřívější studenti Teacher Training College, na které jsem byl 
ředitelem.

Konference končila v neděli. Na posledním večerním 
shromáždění jsme svědčili o naplnění Jóelova proroctví, které 
Petr citoval v knize Skutků:

A budeť v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha 
svého na všeliké tělo, a prorokovali budou synové vaši, 
i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci 
vaši sny míti budou.

Skutky 2,17 (K)

Jeden misionář z Kanady přednesl závěrečný proslov, který 
mladý muž Wilson Mamboleo, nedávný absolvent naší Teacher 
Training College, překládal do svahilštiny. První dvě hodiny 
shromáždění proběhly normálně, ale poté, co misionář ukončil 
svůj závěrečný projev, Duch svátý jednal svou svrchovanou mocí 
a pozdvihl shromáždění na nadpřirozenou rovinu. V následujících 
dvou hodinách pokračovalo téměř všech dvěstě lidí ve spontán
ním uctívání a v modlitbách bez jakéhokoli viditelného lidského 
vedení.

V určitém okamžiku jsem nabyl přesvědčení, že jsme se dotkli 
Boha, a že jeho moc je nám k dispozici. Bůh mluvil k mému 
duchu a řekl: „Nenech je udělat stejnou chybu, kterou v minulos
ti tak často udělali letniční - že moji moc rozmařile vyplýtvali 
svou duchovní neukázněností. Řekni jim, ať se modlí za budouc
nost Keni.“

Sel jsem na pódium, abych celému shromáždění řekl poselství, 
které jsem od Boha dostal. Když jsem míjel Lýdii, která seděla 
po straně v uličce, natáhla ruku a zastavila mě.
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„Co chceš?“ zeptal jsem se jí.
„Řekni jim, ať se modlí za Keňu.“
„Právě kvůli tomu jdu na pódium,“ odpověděl jsem. Uvědo

mil jsem si, že ve stejné chvíli, kdy Bůh mluvil ke mě, mluvil také 
k mé manželce a přijal jsem to jako potvrzení jeho vedení.

Když jsem přišel na pódium, požádal jsem celou skupinu 
o ticho a předložil jsem jim Boží poselství. Řekl jsem jim: 
„Vy jste budoucími vůdci vašeho lidu v oblasti vzdělání i v oblas
ti náboženství. Bible říká, že jako křesťané máte povinnost 
modlit se za vaši zemi a její vládu. Vaše země teď vstupuje do 
nejkritičtějšího období své historie. Sjednoťme se nyní v modlit
bách za budoucnost Keni.“

Wilson Mamboleo byl se mnou na pódiu a překládal má 
slova do svahilštiny. Když jsme se začali modlit, klekl si vedle 
mě. Vedl jsem modlitby, a téměř všichni lidé se ke mě hlasitě 
připojili. Zvuk těchto mnoha hlasů mi připomněl pasáž ze 
Zjevení 19,6: „A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, 
jako hukot množství vod a jako dunění hromu...“ Zvuk modliteb 
postupně sílil, a potom náhle ustal. Bylo to, jako by nějaký 
neviditelný dirigent spustil taktovku.

Po chvíli ticha se Wilson postavil a promluvil ke shromáždění. 
Řekl: „Chci vám povědět, co mi Bůh ukázal, když jsme se 
modlili.“ Uvědomil jsem si, že když vedle mě Wilson při 
modlitbách klečel, dostal od Boha vidění.

Potom popsal vidění, které dostal. Nejprve v angličtině, 
potom ve svahilštině. „Viděl jsem, jak z východu přijíždí do Keni 
rudý kůň,“ řekl. „Byl velmi divoký a jel na něm černý muž. Za 
tímto prvním koněm jelo několik dalších rudých a divokých koní. 
Zatímco jsme se modlili, viděl jsem, jak se všechny koně otočili 
a odjeli zpět k severu.“

Wilson se odmlčel a po chvíli pokračoval: „Prosil jsem Boha, 
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aby mi význam toho vidění vysvětlil, a on mi řekl toto: ,Pouze 
nadpřirozená moc modliteb mého lidu může odvrátit soužení, 
která přicházejí na Keňu!“‘

Ještě mnoho dní po této události jsem přemýšlel nad tím, co 
nám Wilson řekl. Uvědomil jsem si, že Wilsonovo vidění se 
určitým způsobem podobalo tomu, které je zapsáno v Zacharjá- 
šovi 1,7-17. Zeptal jsem se Wilsona, jestli tuto pasáž z Písma zná, 
a on odpověděl, že ne. Postupně jsem dospěl k přesvědčení, že 
nám Bůh tímto viděním dává ujištění o tom, že naše modlitby za 
Keňu slyšel, a že nějakým konkrétním způsobem zasáhne v její 
prospěch. Následující události z historie Keni potvrzují, že se 
tak stalo.

V období britské vlády byla Keňa jednou ze třech zemí, které 
tvořily Britskou východní Afriku. Dalšími dvěma zeměmi byly na 
západě Uganda a na jihu Tanganika. (Tanganika se později 
přejmenovala na Tanzanii.) Keňa dosáhla nezávislosti 12. pro
since 1963. Druhé dva státy jí dosáhly již o něco dříve. Ihned po 
získání nezávislosti byla řádně zvolena keňská vláda a prvním 
národním prezidentem se stal Jomo Kenyatta.

V lednu 1964 se v dějinách Keni přesně naplnilo vidění, které 
Wilson dostal. V Zanzibaru, který leží poblíž keňského východ
ního pobřeží, vypukla krvavá revoluce. Vedl jí nějaký Afričan 
z Ugandy, který získal revolucionářský výcvik na Kubě, kde v té 
době vládl Fidel Castro. Revoluce byla úspěšná a podařilo se jí 
svrhnout sultána Zanzibaru.

Ve stejném měsíci se revoluční hnutí přeneslo do národní 
armády Tanzanie a ovlivnilo také armádu Keni. Cílem revoluce 
bylo svrhnout řádně zvolenou keňskou vládu a nahradit jí 
komunistickou vojenskou diktaturou.

Keňský prezident Jomo Kenyatta jednal v tomto kritickém 
období moudře a rozhodně. Požádal o pomoc britskou armádu, 
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potlačil revoluční hnutí v keňské armádě a v celé zemi obnovil 
zákon a pořádek. Tak se podařilo zachovat autoritu řádně 
zvolené vlády Keni a zmařit komunistický pokus o vojenský 
převrat.

Ve Wilsonově vidění se rudí koně obrátili z Keni směrem 
k severu. Severně od Keni, podél afrického pobřeží, leží Somál
sko. Komunistický vojenský převrat, který v Keni neuspěl, se 
v Somálsku zdařil. Později kdosi označil Somálsko za „komuni
stický vojenský tábor“.

I ostatní země, které mají společné hranice s Keňou, prožívaly 
vážné politické problémy. Na jihu v Tanzanii přinesl komuni
stický vliv různá omezení politické svobody. Na západě v Ugandě 
byly nestálé vlády, docházelo k potyčkám mezi různými kmeny 
a muslimové se velmi rozhodně snažili ovládnout zemi a učinit 
islám státním náboženstvím. Keni se však uprostřed těchto 
nepokojů do značné míry dařilo spojit pořádek a rozvoj s vyso
kým stupněm politické a náboženské svobody.

Keňská vláda měla ke křesťanství trvale přátelský postoj 
a byla otevřená ke spolupráci. Ačkoli prezident Kenyatta sám 
křesťanem není, pozval oficiálně různé křesťanské skupiny 
v Keni, aby na všech keňských státních školách vyučovaly křes
ťanskou zvěst. Keňa se mnoha způsoby stala strategicky umístě
ným střediskem, ze kterého mohou vycvičení křesťané nést 
evangelium do všech okolních zemí.

Bůh nám někdy opatřuje informace nečekanými prostředky. 
V říjnu 1966 jsem byl v kanceláři cestovní společnosti v Kodani, 
kde jsem si zařizoval let do Londýna. Zatímco jsem čekal, než mi 
připraví letenku, vzal jsem do ruky anglické vydání časopisu 
London Times. Byla v něm zvláštní šestnáctistránková příloha, 
věnovaná Keni. Hlavním tématem přílohy byla skutečnost, že 
Keňa dokázala, že patří k nejpevnějším a nejúspěšnějším z téměř 
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padesáti nových států, které vznikly na africkém kontinentě po 
skončení druhé světové války. Když jsem procházel stránkami 
přílohy, zdálo se mi, jako bych ve svém duchu slyšel neslyšný 
Boží hlas, který říkal: „To vše mohu udělat, když se křesťané ve 
víře modlí za vládu své země.“

Když jsem se rozhodl zařadit tento záznam o Božím jednání 
s Keňou do této knihy, napsal jsem Wilsonovi Mamboleovi do 
Nairobi. Stručně, tak jak jsem si ho pamatoval, jsem popsal 
vidění, které mu Bůh dal v roce 1960 a požádal jsem ho, aby mi 
napsal jakékoli připomínky, které by mohly mé vyprávění 
upřesnit. Také jsem ho požádal, zda by mohl zhodnotit součas
nou situaci Keni. Následuje několik částí dopisu ze 30. června 
1972, ve kterém mi odpověděl:

Děkuji Ti za Tvůj dopis. Duch živého Boha tě vedl, abys 
mě požádal o několik řádek o těchto věcech...

Pán pracuje opravdu úžasně. Společně ještě s jedním 
bratrem, který se rád modlí, jsme Tě v modlitbě přinášeli 
před Pána, a zatímco jsme se modlili, dostal jsem Tvůj 
dopis...

Cítím, že jsi moje vidění z roku 1960 pochopil správně, 
takže není potřeba něco doplňovat...

V současnosti vede Keňa pokojný život. Ekonomika se 
rozvíjí stabilním tempem. Zahraniční investoři se zapojili 
zdravým způsobem. Obchod mezi Afričany prosperuje ve 
všech městech naší země. Za úspěch, kterého Keňa 
dosáhla, vděčíme pevnosti současné vlády, kterou vede jeho 
Excelence prezident „Mzee“ Jomo Kenyatta.

Mohu říci, že Bůh tohoto muže vyvolil, aby v součas
nosti vedl náš národ, a já, i mnozí další věrní křesťané 
v zemipse za něho modlíme, aby mu Bůh dal moudrost.
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Mnozí lidé v zemi si nedokážou představit, kdo by mohl 
být následníkem prezidenta Kenyatty, až jeho dny tady na 
zemi skončí. V očích lidí neexistuje jiný muž takového 
formátu jako Kenyatta, který by jako vůdce tolik impo
noval, a kterého by celý jeho národ přijímal. Já však věřím, 
a také to těm, se kterými se setkám, říkám, že „Bůh 
opatří“ nového muže, avšak pouze jako odpověď na 
vytrvalé modlitby svátých...

Děkujeme Bohu, že v Keni můžeme Boha uctívat tak, 
jak nás on sám vede s větší svobodou, než je tomu v ostat
ních sousedících zemích. V Tanzánii je náboženství a ob
zvláště křesťanství potlačováno. Evangelizační shromáždění 
na otevřeném prostranství je možno pořádat pouze s plat
ným povolením od místních úřadů . . . Vojenská vláda 
v Ugandě, kterou vede muslim generál Amin, nutí všechny 
náboženské společnosti, aby se staly ekumenickými. Sám 
generál Amin nedávno smíchal uctívání, když se jako 
muslim přišel modlit do křesťanského sboru...

Vojenská vláda v Somálsku je určitým typem socialis
tické vlády. Somálsko má těsné svazky s východními 
komunistickými zeměmi - Sovětským svazem a rudou 
Čínou. Přijímá od nich značnou finanční a materiální 
podporu, stejně jako Tanzanie, která pomoc, včetně 
vojenského výcviku a dodávek čínských stíhacích letounů 
MIG, dostává z Číny...

V posledních dvaceti letech se na Keni a okolních národech 
přesně naplňuje vidění, které Bůh dal Wilsonovi v roce 1960. 
Bůh jednal ve prospěch Keni díky skupině křesťanů, kteří se 
sjednotili v modlitbě, a v souladu s Božím slovem se přimlouvali 
za vládu a za osud svého národa.
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Až budete nad tímto záznamem Boží věrnosti přemýšlet, 
vzpomeňte si na slova, kterými Wilsonovo vidění končilo: „Pouze 
nadpřirozená moc modliteb mého lidu může odvrátit soužení, 
která přicházejí na Keňu.“

Což nemáme dobrý důvod, abychom věřili, že tato slova platí 
úplně stejně pro mojí i vaši zemi?



6

Půst posiluje modlitbu

V předcházejících kapitolách jsme se několikrát zmínili o půstu. 
Nyní učení Písma o tomto tématu prostudujeme systematicky. 
Pomůže nám, když začneme jednoduchou definicí. „Půst“ 
chápeme jako dobrovolné odřeknutí se potravy z duchovních 
důvodů. Pokud se jedná také o odřeknutí se vody, nebo jiných 
tekutin, je to obvykle zřejmé z kontextu.

Kristus - jeho učení a příklad

Naši studii o křesťanském půstu začneme nejlépe pasáží Písma 
z kázání na hoře. V Matoušovi 6,1-18 dává Kristus svým učední
kům pokyny o třech souvisejících povinnostech: prokazování 
dobrodiní, modlitbách a půstu. Ve všech případech klade největší 
důraz na motiv a varuje před náboženskou okázalostí, která se 
snaží udělat dojem na lidi. Předpokládá, že všichni jeho učedníci 
budou vykonávat všechny tyto tři povinnosti, a že je budou 
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vykonávat se správnými motivy. To je zřejmé z toho, jakým 
způsobem o těchto věcech mluví.

Ve 2. verši říká: „Když prokazuješ dobrodiní...“ V 6. verši 
říká: „Když ty se modlíš...“ (v soukromí); a v 7. verši: „Při 
modlitbě nebuďte ...“ (společná modlitba). V 16. verši říká: 
„A když se postíte...“ (společně); a v 17. verši: „Když ty sé 
postíš.. . (individuálně). V žádném z těchto případů Kristus 
nepoužívá podmiňovací způsob když bys, ale vždy když. Je jasné-, 
jaký z toho plyne závěr. Kristus očekává, že všichni jeho učedníci 
budou vykonávat všechny tyto tři povinnosti. Obzvláště paralela 
mezi modlitbou a půstem je přesná. Jestliže Kristus očekává, že 
se jeho učedníci budou pravidelně modlit, pak kromě toho 
očekává, že se také budou pravidelně postit.

V Kristových dnech židé přijímali půst jako součást nábožen
ských povinností. Zachovávali půst již od dob Mojžíšových. 
Farizeové i Janovi učedníci se pravidelně postili. Lidé byli 
překvapeni, že Ježíšovi učedníci to nedělali a ptali se ho proč. 
Jejich otázka a Kristova odpověď jsou zaznamenány v Markově 
evangeliu:

Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu 
a ptali se: „Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů 
postí, ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim řekl: „Mohou 
se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud 
mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však 
dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom, v ten den, se 
budou postit.

Marek 2,18-20

Ježíš jim odpovídá jednoduchým podobenstvím. Je důležité, 
abychom toto podobenství správně vyložili. Ženich, stejně jako na 
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všech ostatních místech Nového zákona, je Kristus sám. Hosté na 
svatbě jsou Kristovi učedníci (těch se ona otázka týkala). Období, 
ve kterém je ženich s nimi, jsou dny Kristovy služby na zemi, kdy 
byl v hmotném těle se svými učedníky. Období popsané slovy: 
dny, kdy od nich bude ženich vzat, započalo Kristovým ná
vratem do nebe a bude pokračovat až do jeho příchodu pro 
církev. Mezitím církev, jako nevěsta, očekává návrat ženicha. 
V tomto období nyní žijeme a o tomto období Ježíš velmi jasně 
řekl: „... potom, v ten den, se budou (učedníci) postit.“ Tedy 
pro období, ve kterém nyní žijeme, ustanovil Ježíš půst jako 
jeden ze znaků pravého křesťanského učednictví.

Půst je schválen nejen Ježíšovým učením, ale také jeho 
osobním příkladem. Ihned poté, co byl Ježíš pokřtěn Janem 
Křtitelem v Jordánu, vedl ho Duch svátý na poušť ke čtyřiceti- 
dennímu půstu. To je zaznamenáno v Lukášově evangeliu:

Plný Ducha svátého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho 
vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch 
dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl.

Lukáš 4,1-2

Tento text Písma říká, že Ježíš během těchto čtyřiceti dní 
nejedl, ale neříká, že nepil. Také říká, že „vyhladověl“, ale 
neříká, že měl žízeň. Je tedy pravděpodobné, že byl bez jídla, ale 
ne bez vody. Během těchto čtyřiceti dní se Ježíš dostal do 
přímého duchovního konfliktu se satanem.

Ve výrazech, které Lukáš používá při popisu Ježíše před 
půstem a po půstu, je důležitý rozdíl. Na začátku, v Lukášovi 4,1, 
čteme: „Plný Ducha svátého vrátil se Ježíš od Jordánu .. 
Na konci, v Lukášovi 4,14, čteme: „Ježíš se vrátil v moci Ducha 
do Galileje..
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Když šel Ježíš na poušť, byl již plný Ducha svátého. Když však 
po půstu přišel z pouště zpět, vrátil se v moci Ducha. Zdá se, že 
potenciál moci Ducha svátého, který Ježíš přijal, když byl 
v Jordánu pokřtěn, se mohl plně projevit pouze poté, co Ježíš 
dokončil půst. Půst byl poslední fází přípravy, kterou musel projít, 
než vstoupil do veřejné služby.

Stejné duchovní zákony, které platí v Kristově službě, platí 
i ve službě jeho učedníků. V Janovi 14,12 Ježíš říká: „... Kdo věří 
ve mne, i on bude činit skutky, které já činím...“ Těmito slovy 
Ježíš umožňuje učedníkům jít ve šlépějích jeho vlastní služby. 
V Janovi 13,16 však Ježíš dále říká: „...sluha není větší než jeho 
pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.“ To platí také 
o přípravě na službu. Byl-li půst nezbytnou součástí Kristovy 
přípravy, jistě má nějakou úlohu i v přípravě učedníků.

Praxe prvotní církve

V tomto ohledu byl Pavel pravým Ježíšovým učedníkem. Půst 
měl v jeho službě důležité místo. Bezprostředně po svém prvním 
setkání s Kristem na cestě do Damašku strávil Pavel tři dny bez 
jídla a pití (viz. Sk 9,9). Odtud víme, že půst byl pravidelnou 
součástí jeho duchovní kázně. Ve 2. Korintským ■ 6,3-10 Pavel 
vypočítává, kolika různými způsoby prokázal, že je pravým Božím 
služebníkem. V 5. verši vyjmenovává, mimo jiné, tyto dva: 
„v bděních, v postech“ (K). Bdění označuje období bez spánku, 
půst období bez jídla. Oba tyto prostředky Pavel čas od času 
používal k tomu, aby dosáhl plné účinnosti své služby.

Ve 2. Korintským 11,23-27 se Pavel k tomuto tématu vrací 
znovu. Mluví o jiných lidech, kteří se staví jako jeho soupeři ve 
službě a říká: „Jsou služebníky Kristovými? ...já tím víc!“ Potom 
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podává dlouhý výčet různých skutečností, jimiž prokázal, že je 
pravým Kristovým služebníkem. Ve 27. verši říká: „...v námaze 
do úpadu, často v bezesných nocích (bděních K), crhladu a žízni, 
v častých postech . ..“ Opět zde Pavel staví bdění do těsné 
souvislosti s postem. Množný tvar v častých postech ukazuje, že 
v Pavlově životě byla často období půstu. Výraz o hladu a žízni 
označuje období, kdy neměl jídlo ani pití. Půst označuje období, 
kdy Pavel potravu sice měl, kdy se však dobrovolně z duchovních 
důvodů rozhodl, že nebude jíst.

Křesťané, o kterých se píše v Novém zákoně, se postili nejen 
individuálně jako součást své osobní kázně, postili se také 
společně, jako součást své veřejné služby Bohu. To potvrzuje 
Lukášovo vyprávění zaznamenané ve Skutcích:

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 svátý: „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.

Skutky 13,1-3

Ve shromáždění v Antiochii se společně modlilo a postilo pět 
předních služebníků, o nichž se mluví jako o prorocích a učite
lích. To je popsáno slovy konali bohoslužbu Pánu. Většina 
současných křesťanských vedoucích a sborů o této stránce služby 
ví velmi málo. V Božím řádu však služba Pánu stojí před službou 
lidem. Při službě Pánu přináší Duch svátý pokyny a moc, kterých 
je třeba k účinné službě lidem.

Tak to bylo v Antiochii. Když se těchto pět vedoucích 
společně modlilo a postilo, Duch svátý zjevil, že pro dva z nich,
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Barnabáše a Saula (který měl později jméno Pavel) má zvláštní 
poslání. Řekl: „Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž 
jsem je povolal.“ Tímto způsobem byli tito dva muži povoláni ke 
zvláštnímu úkolu.

Nebyli však ještě připraveni ujmout se tohoto úkolu. Ještě 
žádali o zvláštní milost a moc, které potřebovali k jeho splnění. 
Proto se všech pět mužů společně modlilo a postilo podruhé. Po 
tomto druhém půstu vložili ostatní vedoucí na Barnabáše a Pavla 
ruce a vyslali je k dílu.

Tak Barnabáš a Pavel při společných modlitbách a půstu 
nejprve přijali zjevení o zvláštním úkolu, potom přijali milost 
a moc, které potřebovali ke splnění tohoto úkolu. V době, kdy 
se společně modlili a postili, se o Barnabášovi a Pavlovi, stejně 
jako o dalších třech, vědělo, že jsou proroky a učitely. Avšak poté, 
co byli vysláni k dílu, se o nich mluví jako o apoštolech (viz 
Sk 14,4.14). Můžeme proto říci, že apoštolská služba Barnabáše 
a Pavla se zrodila při společných modlitbách a společném půstu 
pěti vedoucích církve v Antiochii.

Barnabáš a Pavel tuto praxi společných modliteb a půstu 
později přenesli do shromáždění nových učedníků, která v růz
ných městech vznikla jako výsledek jejich služby. Nové spole
čenství bylo založeno aktem ustanovení starších. To je popsáno 
v knize Skutků:

Potom se vraceli přes Lystru, Ikonium a Pisidskou 
Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, 
aby vytrvali ve víře... V každé té církvi ustanovili starší 
a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého 
uvěřili.

Skutky 14,21b-23
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Ve Skutcích 14,22 se o těchto skupinách mluví pouze jako 
o učednících. V následujícím verši však o nich autor knihy Skutků 
mluví jako o církvích. Ze skupiny „učedníků“ se stala „církev“ 
tak, že pro každé společenství byli ustanoveni místní vedoucí, 
o kterých se mluví jako o „starších“. Pokaždé, když byli starší 
ustanoveni, se „modlili a postili“. Můžeme proto říci, že usta
novení starších místní církve v jednotlivých městech bylo dopro
vázeno společnými modlitbami a půstem.

13. a 14. kapitola knihy Skutků ukazuje, že společné modlitby 
a půst měly v růstu a vývoji novozákonní církve důležitou úlohu. 
Při společných modlitbách a postech první křesťané přijímali 
pokyny a moc od Ducha svátého ke všem důležitým rozhodnutím 
a úkolům. V případech, o kterých jsme mluvili, se jednalo: 
1. o ustanovení a vyslání apoštolů; 2. o jmenování starších a usta
novení místních církví.

Jak půst působí

Půst křesťanům různými způsoby usnadňuje přijetí pokynů 
a moci od Ducha svátého. V určitém smyslu je půst jakousi 
formou vyjádření zármutku (lkáni, truchlení). Nikdo není přiro
zeně nadšený ze zármutku a stejně je tomu s půstem. Nicméně 
jsou období, kdy jak zármutek, tak půst přinášejí užitek. Zármu
tek je zařazen ve výčtu blahoslavenství. V Matoušovi 5,4 Ježíš 
říká: „Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.“ 
V Izajášovi 61,3 Pán zaslibuje zvláštní požehnání těm, kdo 
„truchlí na Siónu“. Slibuje jim „místo popela čelenku, olej veselí 
místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje.“

Truchlení na Siónu nejsou soběstředné výčitky, ani to není 
beznadějný zármutek nevěřících. Je to odpověď na puzení Ducha 
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svátého, který věřícího vede k tomu, aby s Bohem sdílel malou 
část jeho zármutku nad hříchem a bláznovstvím lidstva. Když se 
zamyslíme nad selháními a nedostatky nás křesťanů, a potom 
odhlédneme od sebe a podíváme se na bídu a bezbožnost světa 
kolem nás, vidíme, že je takový zármutek skutečně odůvodněný. 
Ve 2. Korintským 7,10 Pavel proti sobě staví Boží zármutek 
věřících s beznadějným zármutkem nevěřících: „Zármutek podle 
Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, 
zármutek po způsobu světa však působí smrt.“ Zármutek podle 
Boží vůle je v pravý čas vystřídán olejem veselí a závojem chvály.

Ve Staré smlouvě Bůh určil Izraeli jeden den v roce, 
v němž měli „ponižovati duší svých“ (K). Byl to Den smíření. 
V Leviticu 16,31 dává Pán Izraeli pokyny ohledně tohoto dne: 
„Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se 
pokořovat. To je provždy platné nařízení.“ Od dob Mojžíše to 
židé vykládali jako příkaz k půstu. Ve Skutcích 27,9 je tento 
každoroční Den smíření nazván „čas postu“.

O devatenáct století později ortodoxní židé na celém světě 
tento Den smířeni stále ještě zachovávají pod jeho hebrejským 
jménem Yom Kippur jako den půstu.

Podobně mluví o půstu také David ve dvou ze svých žalmů. 
V Žalmu 35,13 říká: „... pokořoval jsem se postem.“ Výraz, 
který je zde přeložen slovem pokořoval, je tentýž, jako výraz, 
který je v kapitole o Dni smíření přeložen slovem ponižovati. 
A v Žalmu 69,11 David říká: „Plakal jsem a pokořoval svou duši 
postem...“ (KJV). Můžeme spojit různé výrazy, které jsou zde 
použity a říci, že půst, jak je zde prováděn, je určitou formou 
zármutku a prostředkem k sebepokoření.

Půstem také věřící podmaňuje své tělo. V 1. Korintským 9,27 
Pavel říká: „Ale podmaňuji tělo své, a v službu podrobuji, abych 
snad jiným káže, sám nebyl nešlechetný.“ (K). Naše tělo s jeho 
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tělesnými orgány a sklony je úžasným nástrojem, ale hrozným 
pánem. Proto je nezbytné, abychom ho stále podmaňovali. Jeden 
Boží služebník tuto pravdu velmi dobře vyjádřil následujícími 
slovy: „Můj žaludek mi neříká, kdy mám jíst, naopak, já říkám 
svému žaludku, kdy je třeba jíst.“ Kdykoli se křestan postí, říká 
tím svému tělu: „Jsi služebník, ne pán.“

V Galatským 5,17 Pavel odhaluje přímý protiklad mezi svátým 
Božím Duchem a tělesnou přirozeností člověka: „Touhy lidské 
přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti nim. 
Jde tu o naprostý protiklad..Půst jedná se dvěma velkými 
překážkami, které proti Duchu svátému staví tělesná přirozenost 
člověka. Jsou to tvrdohlavá umíněnost duše a tvrdošíjné sklony 
těla k uspokojování svých vlastních žádostí. Je-li půst prováděn 
správně, podmaňuje tělo i duši Duchu svátému.

Je důležité, abychom věděli, že půst promění člověka, ne 
Boha. Duch svátý, který je Bůh, je všemohoucí a nezměnitelný. 
Půst boří hradby v tělesné přirozenosti člověka, které se staví do 
cesty všemohoucnosti Ducha svátého. Jsou-li tyto tělesné 
překážky odstraněny, může Duch svátý skrze naše modlitby plně 
působit.

V Efezským 3,20 se Pavel snaží vyjádřit nevyčerpatelné 
možnosti modlitby: „Tomu pak, který působením své moci mezi 
námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme...“ Moc, která 
působí v našich modlitbách, je Duch svátý. Půst odstraněním 
tělesných překážek umožňuje Duchu svátému, aby ve své 
všemohoucnosti učinil „neskonale víc“ toho, co Bůh zaslíbil.

Skutečně existuje pouze jediné omezení Boží všemohoucnosti, 
a tím je Boží věčná spravedlnost. Půst nikdy nezmění spravedlivé 
Boží požadavky. Pokud něco Boží vůlí není, půst nezpůsobí, aby 
se to Boží vůli stalo. Je-li něco zlé a hříšné, zůstane to takové 
bez ohledu na to, jak dlouho se člověk za danou věc postí.
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Ve 2. Samuelově ve 12. kapitole je zapsán příběh, který tuto 
zásadu ilustruje. David spáchal cizoložství. Z tohoto hříchu se mu 
narodilo dítě. Bůh řekl, že součástí soudu bude i smrt dítěte. 
David se sedm dní postil, ale dítě stejně zemřelo. Sedmidenní 
půst nezměnil Boží spravedlivý soud, kterým postihl Davidův 
hřích. Pokud je něco zlé, půst to nepromění v dobré. To se nikdy 
nestane.

Půst není ani trik, ani všelék. Takovým způsobem Bůh 
nejedná. Bůh připravil všechno pro to, aby jeho lid mohl mít 
v každé oblasti svého života - duchovní, tělesné i materiální - 
vše, co potřebuje. Půst je jednou částí tohoto úplného zaopatření. 
Půst není náhradou za jakoukoli jinou část Božího zaopatření. 
A naopak, žádná část Božího zaopatření nemůže nahradit půst.

V Koloským 4,12 čteme, že se Epafras modlil za své spoluvě
řící, aby „stáli pevně a věrně plnili Boží vůli.“ Tím je pro nás 
všechny stanovena velmi vysoká norma. Půst je jedním z biblic
kých prostředků, které nám Bůh dal, abychom této normy mohli 
dosáhnout.

Vztah mezi Boží vůlí a půstem můžeme ilustrovat jedno
duchým diagramem:
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Celý trojúhelník ABC představuje úplnou Boží vůli pro 
každého věřícího. Komolý kužel DBCE představuje oblast Boží 
vůle, kterou si můžeme přivlastnit v modlitbě bez půstu. Menší 
šrafovaný trojúhelník ADE představuje oblast Boží vůle, kterou 
je možno si přivlastnit pouze modlitbou a půstem.

Je-li něco mimo oblast ABC, není to Boží vůlí. Neexistují 
biblické prostředky, kterými bychom toho mohli dosáhnout. Je-li 
něco v oblasti DBCE, můžeme toho dosáhnout modlitbou bez 
půstu. Je-li něco v oblasti ADE, můžeme to obdržet pouze skrze 
modlitbu a půst.

Mnohé nejvybranější Boží dary, které Bůh připravil pro svůj lid, 
jsou v oblasti menšího šrafovaného trojúhelníku ADE.





7

Půst přináší vysvobození 
a vítězství

Podíváme-Ii se do historických záznamů Starého zákona, 
nalezneme mnoho příběhů o tom, jak společný půst a společné 
modlitby způsobily dramatickou a mocnou Boží intervenci. Čtyři 
takové případy teď prozkoumáme.

Jóšafat vítězí bez boje

Náš první příklad je zapsán ve 2. Paralipomenon 20,1-30. Judský 
král Jóšafat dostal zprávu, že od východu táhne na jeho králov
ství velká armáda z oblasti Moábu, Amónu a hory Seir. S vědo
mím, že nemá takovou armádu, se kterou by se proti tomuto 
útoku mohl postavit, se Jóšafat obrátil o pomoc k Bohu. Jeho 
první rozhodný krok je popsán ve 3. verši: „Vyhlásil také po 
celém Judsku půst.“ Takto svolal Boží lid k veřejnému společ
nému půstu a k modlitbám za Boží intervenci. Verš 13 ukazuje, 
že se postili muži, ženy i děti.

Po vyhlášení půstu dostaly události rychlý spád a vedly 
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k dramatickému vyvrcholení. První výsledek vyhlásení půstu je 
zapsán ve 4. verši: „Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od 
Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat Hospo
dina.“ Společné nebezpečí přimělo celý Boží lid, aby se shromáž
dil. Nebezpečí, které ohrožovalo jedno společenství či jedno 
město, bylo hrozbou pro celý národ. Mezi některými z těchto 
měst byla bezpochyby rivalita a žárlivost. Ale tváří v tvář 
nepřátelské invazi musely jít tyto věci stranou. Boží lid byl 
svolán, aby místo prosazování individuálních rozdílů chránil své 
společné dědictví.

Když se Boží lid takto v jednotě shromáždil, Jóšafat je vedl 
v modlitbě, ve které Bohu připomněl jeho smlouvu s Abraha
mem a jeho zaslíbení o milosrdenství, které je v této smlouvě 
zakotveno. Bůh na Jóšafatovu modlitbu okamžitě nadpřirozeným 
způsobem odpověděl, a tato odpověď je zaznamenána ve verších 
14 až 17. Duch svátý vyslovil skrze Jachziela, jednoho z přítom
ných Levitů, mocné proroctví, které obsahovalo povzbuzení, 
ujištění a pokyny.

Jóšafat a všechen lid reagovali na Jachzielovo proroctví 
spontánním uctíváním a chválou. Potom Jóšafat ustanovil 
zpěváky, aby pokračovali ve chválení Hospodina, zatímco on 
povede lid do boje. To je zaznamenáno ve dvacáté kapitole 
2. Paralipomenon:

Nato Jóšafat padl na kolena tváří k zemi a všichni Judejci 
i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli 
se mu. v. 18

Potom povstali lévijci z Kehatovců a Kórachovců, aby 
chválili Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice mocným.

v. 19
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Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, 
aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před ozbrojenci 
a provolávali: „Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrden
ství je věčné.“ v. 21

Výsledek je popsán ve verších 22 až 30. Boží lid vůbec 
nemusel použít vojenský arzenál. Celá nepřátelská armáda se 
sama zničila, nikdo nepřežil. Boží lid strávil tři dny sbíráním 
kořisti, potom se všichni vítězně vrátili do Jeruzaléma a hlasitě 
děkovali Bohu a chválili ho. Navíc všechny okolní národy pocítily 
vliv tohoto úžasného nadpřirozeného vítězství. Od té doby se 
žádný národ neodvážil pomýšlet na nepřátelství vůči Jóšafatovi 
a jeho lidu.

Z Jóšafatova vítězství se můžeme naučit tři praktické lekce, 
které platí pro všechny křesťany i v tomto věku.

Za prvé-, antikřesťanské síly, které dnes ve světě působí, jsou 
stejně nepřátelské a stejně hrozné jako armáda, která za dnů 
Jóšafata ohrožovala Judu. Tyto síly jsou spojeny nenávistí 
a nepřátelstvím vůči všem, kdo opravdově milují Pána Ježíše 
Krista a slouží mu. Nezajímají je vnitřní denominační rozdíly 
mezi křesťany. Nemají nařízeno ušetřit baptisty na úkor meto
distů, ani katolíky na úkor letničních. Proto není čas na to, aby 
křesťané zdůrazňovali sektářské a denominační rozpory, kte
ré nás v minulosti rozdělily. Naopak, je třeba, aby se všechen 
Boží lid poučil z příkladu Judy, a aby se sjednotil v modlitbě 
a půstu.

Za druhé', příběh o Jóšafatovi zjevuje potřebu duchovních 
darů. V hodině krize dostal Juda povzbuzení a pokyny prostřed
nictvím daru proroctví. Stejně i dnešní církev potřebuje nadpřiro
zené dary Ducha svátého. Bible neříká, že by Bůh měl kdy 
v úmyslu tyto nadpřirozené dary církvi vzít.
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V 1. Korintským 1,7-8 Pavel děkuje Bohu za korintské 
křesťany a říká: „. . . takže nejste pozadu (nemáte žádného 
nedostatku K) v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš 
Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste 
v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.“ Z toho 
je zřejmé, že Pavel očekává, že dary Ducha svátého budou 
v církvi působit až do návratu Ježíše Krista na konci věků a touží 
po tom.

Podobně ve Skutcích Petr cituje Jóelovo proroctví a vztahuje 
ho na náš současný věk:

A budeť v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha 
svého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, 
i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci 
vaši sny míti budou. A zajisté na služebníky a na služebnice 
své v těch dnech vyleji z Ducha svého a budou prorokovati. 
Sk 2,17-18 (K)

Tato Jóelova slova, která Petr cituje, potvrzují Pavlova slova 
z 1. Korintským. Není tu ani náznak toho, že by nadpřirozené 
dary Ducha svátého měly být církvi odňaty, spíše se tu říká, že 
se tyto dary budou projevovat tím více, čím více se přibližujeme 
ke konci tohoto věku.

Třetí lekce,, kterou se z příběhu o Jóšafatovi máme naučit, je 
to, že duchovní moc je nadřazená tělesné moci. Ve 2. Korint
ským 10,4 Pavel říká: „Zbraně našeho boje nejsou tělesné, nýbrž 
mají od Boha sílu bořit hradby.“ Existují dva druhy zbraní - 
duchovní a tělesné. Jóšafatovi nepřátelé spoléhali na tělesné 
zbraně; Jóšafat a jeho lid použili pouze duchovní zbraně. 
Výsledek konfliktu ukazuje absolutní nadřazenost duchovních 
zbraní nad tělesnými.
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Jaké duchovní zbraně Jóšafat s takovým velkým účinkem 
použil? Můžeme je krátce shrnout takto: 1. společný půst; 2. 
společná modlitba; 3. nadpřirozené dary Ducha svátého; 4. 
veřejné uctívání a veřejná chvála. Budou-li dnešní křesťané tyto 
zbraně používat biblickým způsobem, získají jimi stejně mocná 
a dramatická vítězství, jako bylo vítězství Judského lidu za dnů 
Jóšafata.

Ezdráš získává z nebe bezpečnou cestu

Pro náš druhý příklad společného půstu a společných modliteb 
se obrátíme k Ezdrášovi:

Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před 
svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro 
své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu. Ostýchal 
jsem se totiž žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, 
aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli; řekli jsme králi: 
„Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho 
hledají...“ Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci 
svého Boha, a on naše prosby přijal.

Ezdráš 8,21-23

Ezdráš udělal něco, co někdy děláme i my. Svědčil králi 
a dostal se tak do situace, kdy své svědectví musel potvrdit svým 
životem. Řekl králi: „Jsme služebníci živého Boha. Náš Bůh nás 
chrání a naplňuje všechny naše potřeby.“ O něco později se 
Ezdrášovi otevřela příležitost vést skupinu vracejících se vyhnanců 
zpět do Jeruzaléma. Museli podniknout dlouhou cestu zemí, 
v níž bylo mnoho divokých kmenů a banditů. Kromě svých žen 
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a dětí měli s sebou také posvěcené chrámové nářadí v ceně 
několika set tisíc dolarů. To by byla pro bandity skvělá kořist.

Šlo o to, jakou budou mít na cestě z Babylóna do Jeruzaléma 
ochranu. Měl by Ezdráš jít ke králi a požádat o ozbrojený 
doprovod a jízdu? Král by této prosbě bezpochyby vyhověl, ale 
Ezdráš se styděl to udělat, protože již dříve králi svědčil o tom, 
že jejich Bůh, pravý a živý Bůh, bude chránit ty, kdo mu slouží.

V této chvíli Ezdráš a vracející se vyhnanci udělali důležité 
rozhodnutí: Odmítli spoléhat se na ochranu vojáků a jízdy, ale 
spolehli se na nadpřirozenou Boží moc. Kdyby od krále přijali 
ozbrojený doprovod, nebylo by na tom z morálního hlediska nic 
špatného, ale byli by závislí na tělesných prostředcích. Raději se 
rozhodli, že svoji pomoc a ochranu budou společně, na modlit
bách a v půstu, hledat výhradně v nadpřirozené Boží moci.

Ezdráš postupoval stejně jako Jóšafat. Jako vůdce Božího lidu 
„vyhlásil půst“. Uvedl pro to tento důvod: „...abychom se před 
svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své 
dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu.“ V před
cházejících kapitolách jsme viděli v Davidových žalmech a také 
v nařízeních, která Bůh vydal ohledně Dne smíření, že židé půst 
uznávali, a Bůh ho schválil, jako prostředek, kterým se Boží lid 
může pokořit a uznat svojí naprostou závislost na Bohu. Ezdráš 
končí slovy: „Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého 
Boha, a on naše prosby přijal.“

Společný půst a modlitby Ezdráše a jeho lidu měly stejně 
nepopiratelný výsledek, jako půst a modlitby Jóšafata a judského 
lidu. Vracející se skupina vyhnanců dokončila svou dlouhou 
a nebezpečnou cestu v naprostém pokoji a bezpečí. Nebyli 
napadeni ani bandity, ani divokými kmeny, neutrpěli žádné ztráty 
na životech, ani na majetku. Lekce, kterou demonstroval Jóšafat, 
je tedy potvrzena Ezdrášem: Prvořadé je vítězství v duchovní
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oblasti. Takové vítězství získáme duchovními zbraněmi. Výsledky 
tohoto vítězství se potom projeví ve všech oblastech přirozeného 
a materiálního světa.

Ester proměňuje katastrofu v triumf

Třetí příklad společného půstu a společných modliteb nalezneme 
ve čtvrté kapitole knihy Ester. Píše se tu o největší krizi, jaké kdy 
židovský lid čelil v průběhu celé své historie až do dnešních dnů; 
dokonce větší, než byla ta, kterou prožíval za Adolfa Hitlera. 
Hitler měl v rukou pouze jednu třetinu všech židů. Perský 
monarcha měl ve své moci celý židovský národ. Byl vydán připiš, 
podle něhož měli být v určitý den všichni židé vyhlazeni. Satanův 
advokát proti židům se jmenoval Haman.

Tato událost dala vznik slavnosti, kterou židé nazývají Purim. 
Purim znamená „losy“. Tato slavnost se tak jmenuje proto, že 
den, v který měl být židovský národ zničen, určil Haman pomocí 
losů. Vrhání losů byl určitý druh věštění. Haman hledal infor
mace u okultních sil. Spoléhal na to, že ho neviditelné duchovní 
síly povedou při vyhlazení židů. Tím se celý konflikt dostal do 
duchovní roviny. Nestálo tu tělo proti tělu, byl tu duch proti 
duchu. Satan vlastně skrze Hamana vyzval moc samého Boha. 
Kdyby se mu podařilo židy zničit, způsobil by tak Božímu jménu 
věčnou ostudu.

Když byl vydán zákon o zničení židů, Ester a její dívky výzvu 
přijaly. Chápaly, že konflikt se odehrával na duchovní rovině 
a na stejné rovině také odpověděly. Dohodly se na třídenním 
půstu, při němž ve dne i v noci nebudou jíst ani p,ít. Dohodli se 
s Mordokajem, že on shromáždí všechny židy, kteří žili v hlavním 
městě Šúšanu, aby se i oni tři dny společně postili. (Ještě jednou 
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si povšimněte, že Boží lid se v hodině krize „shromáždil“, stejně 
jako za dnů Jóšafata.) Tak se všichni židé v Šúšanu, společně 
s Ester a s jejími dívkami, tři dny - sedmdesát dvě hodiny - 
modlili a postili bez jídla a pití.

Co se díky společnému půstu a společným modlitbám stalo, 
je zapsáno v následující kapitole knihy Ester. Stručně bychom to 
mohli shrnout takto: celá politika Perské říše se úplně změnila 
ve prospěch židů. Haman a jeho synové zahynuli. Nepřátelé židů 
v celé říši utrpěli naprostou porážku. Mordokaj a Ester se stali 
dvěma nejvlivnějšími osobnostmi v perské politice. Židé prožívali 
ve všech oblastech v jedinečné míře přízeň, pokoj a prosperitu. 
Za tím vším vidíme jednu přímou příčinu: společný půst a modlitby 
Božího lidu.

Ninive je ušetřeno, Samaří zničeno

První tři příklady společného půstu a modliteb jsme vzali z dějin 
Izraele. Pro náš čtvrtý a poslední příklad se obrátíme k jednomu 
pohanskému národu. Kniha proroka Jonáše zaznamenává, jak 
Bůh jednal s Ninive, hlavním městem Asýrie, která v té době 
byla nejmocnější říší starověkého světa. Bible popisuje Ninive 
jako kruté, násilnícke, modlářské město, zralé pro Boží soud. 
Bůh povolal Jonáše, aby Ninive varoval, že soud je již připraven.

Jonáš to nejprve odmítl. Byl občanem severního království 
Izrael. Věděl, že v té době byla Asyrská říše národním nepří
telem jeho vlastního lidu. Soud nad Ninive by oslabil asýrskou 
hrozbu vůči Izraeli. Naopak, milostí vůči Ninive by nebezpečí pro 
Izrael vzrostlo. Proto se Jonáš zdráhal vyřídit Ninive jakékoli 
poselství, které by mohlo odvrátit hrozící Boží soud nad tímto 
městem.
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Avšak na druhé povolání, poté, co prošel přísnou Boží 
výchovou, Jonáš do Ninive šel. Jeho poselství bylo nesmírně 
jednoduché: . Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“
(Jonáš 3,4) Obyvatelé Ninive okamžitě dramatickým způsobem 
reagovali. To je popsáno v následujících pěti verších:

I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si 
žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to 
slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, 
odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do 
popela. Potom dal v Ninive rozhlásit: „Podle vůle krále 
a jeho mocných rádců! Lidé ani zvířata, skot ani brav ať 
nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do 
žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. 
Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu 
lpí na rukou. Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí 
a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.“

Jonáš 3,5-9

V dějinách Starého zákona již není žádný další případ tak 
hlubokého a všeobecného pokání celého společenství. Všechny 
normální činnosti se zastavily. Král a jeho šlechtici vyhlásili 
půst a sami šli příkladem. Jejich příklad následovali nejen 
všichni lidští obyvatelé Ninive, ale dokonce i stáda. Celé 
město se upnulo na Boží milost. Těžko bychom mohli vykreslit 
živější obraz. Všeobecný a veřejný půst se stal nejúplnějším 
a nejsprávnějším vyjádřením hlubokého vnitřního zármutku 
a sěbepokoření.

Jak Bůh odpověděl na půst Ninive, je zapsáno v posledním 
verši této kapitoly: „I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí 
od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. -
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A neučinil tak.“ Historické knihy zaznamenávají, že v poslední 
chvíli zachráněné Ninive žilo ještě dalších 150 let jako více
méně pevné a prosperující město, než bylo nakonec zničeno 
v roce 612 před Kristem, jak předpověděli pozdější proroci 
Nahum a Sofonjáš.

Dnes platné zásady

To, jak Bůh prostřednictvím Jonáše jednal s Ninive, ilustruje 
zásadu, která je ve větší plnosti vyjádřena v knize Jeremjáše, kde 
Pán říká:

Jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je 
vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátí-li se onen 
pronárod od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, 
budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco 
zlého.

Jindy promluvím o pronárodu a o království, že je 
vybuduji a zasadím. Budou-li se však dopouštět toho, co je 
zlé v mých očích, a nebudou mě poslouchat, budu litovat 
toho, že jsem slíbil prokázat jim dobré věci.

Jeremjáš 18,7-10

Když Bůh jedná s národy, jsou jeho zaslíbení, po
žehnání i jeho varování o soudu podobným způsobem pod
míněná. Soud může být dokonce i „v hodině dvanácté“ odvrá
cen pokáním. Naopak neposlušností mohou národy o požehnání 
Přijít.

Porovnáme-li další dějiny Asýrie a severního království Izrael, 
můžeme objevit zásady, podle kterých Bůh jedná s národy i dnes.
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V osmém století před naším letopočtem dostalo pohanské 
město Ninive jedno varování o přicházejícím soudu od jednoho 
proroka - Jonáše.

Nato všichni obyvatelé Ninive činili pokání. Ve stejném 
období slyšeli obyvatelé severního království Izrael opakované 
Boží napomenutí nejen od Jonáše, ale přinejmenším od čtyř 
dalších proroků - Ámose, Ozeáše, Izajáše a Micheáše. Oni však 
tyto proroky zavrhli a odmítli činit pokání.

K čemu potom došlo? Asyrská říše (Ninive bylo jejím hlavním 
městem) se stala nástrojem Božího soudu nad Izraelem. V roce 
721 před n. 1. asyrští králové dobyli a zničili hlavní město Izraele 
Samaří a všechny obyvatele severního království odvlekli do 
zajetí.

Zdá se, jako by tragický konec severního království Izraele 
přímo potvrzoval rčení: „Příliš důvěrnosti škodí.“ Izrael, která 
měla dlouhou historii zvláštního Božího zjevení, slyšela mnoho 
proroků a zamítla je. Ninive, které před tím nemělo žádné 
zjevení od Boha, slyšelo jednoho proroka a přijalo ho. Tato lekce 
z dějin přináší zvláštní varování pro nás, kteří žijeme v zemích 
s dlouhou historií křesťanského vlivu a vyučování. Bděme a nedo
volme, aby skutečnost, ze toto poselství důvěrně známe, nám 
zabránila uznat jeho naléhavost!

Dnes Bůh ještě jednou mluví skrze své posly a skrze Ducha 
svátého k městům a národům. Volá je k pokání, půstu, k poko
ření se. Ty, které poslechnou (jako Ninive), navštíví svým 
milosrdenstvím. Na ty, které odmítnou (jako Izrael), přijde 
jeho hněv.





8

Půst urychluje příchod 
Božího jarního deště

V celém Písmu je jemná vyváženost mezi naplněním Božích 
předurčených záměrů a svobodnou vůlí člověka. Na jedné straně, 
věčné Boží záměry, které zjevil skrze proroctví a zaslíbení Písma, 
se naprosto jistě naplní. Na druhé straně však Bůh v některých 
případech vyžaduje spolupráci lidské vůle a lidské víry, jako 
nepostradatelnou podmínku pro naplnění svých záměrů. Poro
zumění této vyváženosti a její aplikování v modlitbě je základem 
pravé přímluvy.

Danielova přímluva jako vzor

Příklad, který tuto pravdu dobře osvětluje, nalezneme v přímluv
né službě proroka Daniele. Prorok říká:

...v tom prvním roce jeho kralování (vlády Darjaveše) jsem 
já Daniel porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo 
slovo Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že 
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Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách. Obrátil jsem 
se k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou 
a prosbami o smilování v postu, žíněném rouchu a popelu.

Daniel 9,2-3

Daniel nebyl pouze prorokem, on také proroctví studoval. Při 
studiu Jeremjášových proroctví objevil zaslíbení, o kterém tu 
mluví: „Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedmdesát let 
Babylóna, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že 
vás přivedu zpět na toto místo (t.j. do izraelské země).“ 
(Jeremjáš 29,10) Daniel věděl, že určená doba sedmdesáti let již 
téměř uplynula. Proto porozuměl, že zaslíbené vysvobození 
a obnovení je již blízko.

Ve 4. kapitole této knihy jsme mluvili o Danielově modlitbě 
zapsané v Danielovi 6,10. Z této pasáže je zřejmé, že již v té 
době se Daniel pravidelně třikrát denně přimlouval za to, aby se 
Izrael vrátil do své země. Teď, při studiu Jeremjášových pro
roctví, dostal zjevení, které mu ukázalo, že nastal čas, kdy Bůh 
odpoví na jeho modlitby. Při studiu Danielovy reakce na toto 
zjevení se můžeme mnoho naučit o službě přímluvy. Tělesně 
smýšlející lidé by si toto zaslíbení z proroka Jeremjáše mohli 
vyložit tak, že již není třeba se dále modlit. Jestliže Bůh zaslíbil, 
že v tento čas obnoví Izrael, proč bychom se za to ještě měli 
modlit?

Daniel reagoval přesně opačně. Nevyložil si Boží zaslíbení 
tak, že se už nemusí modlit, ale přijal ho jako výzvu k tomu, aby 
Boha hledal intenzivněji a s větší horlivostí než kdykoli předtím. 
Tato nově získaná rozhodnost je nádherně popsána jeho 
vlastními slovy: „Obrátil jsem se k Panovníku Hospodinu“ 
(doslova „obrátil [nastavil] jsem svou tvář“; Daniel 9,3). V modli
tebním životě každého z nás jsou období, kdy musíme „obrátit 
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svou tvář“. Od tohoto okamžiku nesmíme žádnému zastrašování, 
rozptylování, žádné opozici dovolit, aby nám zabránily vytrvat 
v modlitbách, dokud nedostaneme plné ujištění o odpovědi, na 
něž nám Boží slovo dává právo.

V tomto okamžiku, kdy Daniel intenzívně hledal Boha, 
porozuměl, že je třeba, aby své modlitby podpořil půstem. Říká: 
„Obrátil jsem svou tvář k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal 
modlitbou a prosbami o smilování v postu, žíněném rouchu 
a popelu.“ Žíněné roucho a popel byly všeobecně přijímaným 
znamením zármutku. Znovu vidíme, jak úzká je souvislost mezi 
půstem a zármutkem.

Při dalším studiu Danielovy modlitby, zaznamenané v násle
dujících verších, uvidíme, jak se půst a zármutek pojí se sebepo- 
kořením. Podle všech lidských měřítek byl Daniel jedním 
z nejspravedlivějších a nejbohabojnějších lidí, o nichž se píše 
v Písmu, avšak ani na okamžik se nevydával za spravedlivějšího 
než jsou ti, za které se přimlouval. Naopak, ztotožnil se se 
svým lidem v jejich vzpouře a odpadlictví. Volá: „Zhřešili jsme 
a provinili se .. . Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, 
na nás je zjevná hanba ...“ (v. 5 a 7). Vždy používá slova 
my a nás, nikdy oni a je. Daniel se modlí jako jeden z těch, 
kdo spravedlivě trpí pod Božím soudem, který dopadl na 
jeho lid.

Danielova modlitba získala účinnost tím, že se do ní Daniel 
cele zapojil. To je vyjádřeno třemi projevy, které spolu úzce 
souvisí: půstem, zármutkem, sebepokořením.

Ve 2. Paralipomenon Bůh stanovuje podmínky, které jeho lid 
musí splnit, aby byla jejich země uzdravena:

... a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří 
a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých 

103



zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich 
hřích a uzdravím jejich zemi.

2. Paralipomenon 7,14

Bůh stanovil čtyři požadavky: jeho lid se musí pokořit, modlit, 
vyhledávat ho a odvrátit se od svých zlých cest. Bůh zaslíbil, že 
budou-li tyto podmínky splněny, vyslyší modlitby svého lidu 
a uzdraví jejich zemi.

Na Danielově příkladu, který teď studujeme, vidíme, co každý 
z těchto čtyř požadavků znamená. Daniel se pokořil, modlil se, 
obrátil se, aby hledal Boha, ztotožnil se s hříchy svého lidu, zřekl 
se těchto hříchů a odvrátil se od nich. Výsledek ukazuje, že 
kdykoli jsou podmínky splněny, Bůh svá zaslíbení věrně naplní, 
neboť díky Danielovým přímluvám byl Izrael obnoven a jejich 
země byla uzdravena.

Jasněji, než kterákoli jiná velká biblická postava, je Daniel 
příkladem služby, která je ústředním tématem této knihy: 
modlitba a půst mění dějiny. Když Daniel přišel jako mladík do 
Babylóna, změnily jeho modlitby (spolu s darem zjevení) srdce 
krále Nebúkadnesara a přinesly přízeň a vyvýšení židům v Baby
lóně. Později, ke konci Danielova života, když na místo Baby
lónské říše nastoupila říše Médsko-Perská, otevřely Danielovy 
modlitby cestu k návratu Izraele do jejich země. V období téměř 
sedmdesáti let můžeme v pozadí hlavních změn v osudu Božího 
lidu vidět Danielovy modlitby.

Z této studie Danielovy přímluvy nám vyplývá jedno poučení, 
které je v souvislosti s naším tématem obzvláště důležité. 
Proroctví a zaslíbení obsažená v Božím slovu nemohou nikdy 
sloužit jako omluva pro to, že se přestaneme modlit. Naopak, 
mají nás povzbudit, abychom se modlili s větší horlivostí a 
s větším porozuměním. Bůh nám své záměry, na nichž pracuje, 
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nezjevuje proto, abychom mohli být pasivními diváky běhu dějin, 
ale proto, abychom se s jeho záměry mohli osobně ztotožnit 
a aktivně se tak podílet na jejich naplnění. Zjevení s sebou nese 
spoluzodpovědnost.

Jóelovo třikrát vyslovené povolání

Toto poučení se vztahuje obzvláště na vylití jarního deště Ducha 
svátého, jehož vliv na všechny oblasti křesťanství v současnosti na 
celém světě vzrůstá. Velkým prorokem tohoto vylití Ducha je 
Jóel. V Jóelově proroctví Bůh zjevuje svůj svrchovaný záměr vylít 
Ducha svátého na celé lidstvo:

I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši 
synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou 
mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.

Jóel 2,28

Petr tento verš cituje v den letnic, kdy byl Duch svátý vylit 
poprvé:

Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: „A stane 
se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na 
všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou prorokovat, 
vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít 
sny.“

Skutky 2,16-17 (Upraveno podle originálu)

Mezi textem, který je zaznamenaný v Jóelovi, a tím, který je 
ve Skutcích, je jeden důležitý rozdíl. Tam, kde Jóel říká: „I stane 
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se potom...,“ tam Petr říká: „A stane se v posledních dnech...“ 
Petr tato slova vztáhl na události, které právě probíhaly. Z toho 
můžeme vyvodit, že dnem letnic začalo období, které je v Písmu 
označeno termínem „poslední dny“. Toto období „posledních 
dnů“ stále ještě trvá a bude trvat až do skončení současného 
věku. Tak nám Petrova slova označují biblický začátek období 
posledních dnů.

V této souvislosti je také nutno poznamenat, že vylití Ducha 
svatého, které Jóel předpověděl, má být rozděleno do dvou 
hlavních částí: „podzimní déšť“ a „jarní déšť“. To je zapsáno 
v Jóelovi 2,23: „... a jako na začátku vám sešle (Bůh) hojnost 
dešťů podzimních i jarních.“ Déšť je typ a vylitý Duch svátý je 
jeho antityp. V klimatických podmínkách Izraele přichází 
podzimní déšť na počátku zimy (někdy v listopadu) a jarní déšť 
na konci zimy (v březnu nebo v dubnu). Jarní déšť se tedy 
víceméně kryje se Svátkem přesnic, který se podle židovského 
náboženského kalendáře slaví uprostřed „prvního měsíce“ 
(viz Exodus 12,2).

Přeneseme-li toto zjištění z typu na antityp, dojdeme k logic
kému závěru: podzimní déšť Ducha svatého označuje začátek 
posledních dnů a jarní déšť Ducha svatého označuje blížící se 
konec posledních dnů. Bůh své jednání s církví na zemi začíná 
i uzavírá všeobecným vylitím svého Ducha svatého. Podzimní 
déšť Ducha svatého přišel na prvotní církev. Jarní déšť Ducha 
svatého prší na církev po celém světě v našich dnech. To je 
význam Petrova termínu „poslední dny“.

Nyní se vrátíme k původní verzi tohoto proroctví, jak je 
zapsáno v knize Jóel 2,28: „I stane se potom: Vyleji svého ducha 
na každé tělo.“ Tam, kde Petr použil slova v posledních dnech, 
má Jóel slovo potom. Abychom celému Jóelovu proroctví správně 
porozuměli, musíme slovo potom správně vyložit. Co Jóel mínil 

106



slovem „potom“? Po „čem“? Zřejmě se to týká něčeho, co ve 
'svém proroctví řekl již dříve.

Podíváme-li se na počátek Jóelova proroctví, vidíme obraz 
naprosté zkázy. Všechny oblasti dědictví Božího lidu jsou 
postiženy. Vše je zničeno, nic nepřináší užitek. Ani jiskřička 
naděje, žádné lidské řešení. A co říká Bůh svému lidu, aby 
udělal? Předepisuje jako lék společný půst.

Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte 
starší, všechny obyvatele země, do domu Hospodina, svého 
Boha, a úpějte k Hospodinu.

Jóel 1,14

Uložit (anglicky sanctify - světit pozn. překl.) na tomto místě 
znamená oddělit. Boží povolání k půstu musí mít přednost před 
vším ostatním. Každou jinou činnost, ať už náboženskou nebo 
světskou, je nutno odsunout na druhé místo. Zvláštní důraz je tu 
položen na starší. Vedoucí Božího lidu mají v tomto ohledu 
zvláštní zodpovědnost. Týká se to však všech obyvatel země. Nikdo 
z toho nesmí být vyňat. Od Božího lidu se žádá, aby se tváří 
v tvář své těžké situaci sjednotil; je povolán k tomu, aby se 
shromáždil k půstu, jako za dnů Jóšafata, Ezdráše nebo Ester.

V Jóelovi 2,12 se povolání opakuje: „Nyní tedy, je výrok 
Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči 
a nářku.“ Ve chvíli takové krize samotná modlitba nestačí. Je 
třeba spojit modlitbu s půstem, pláčem a nářkem. (Opět si 
můžeme povšimnout úzké souvislosti mezi půstem a nářkem.')

V Jóelovi 2,15 se povolání k půstu opakuje potřetí: „Trubte 
na polnici na Sijónu, uložte půst, svolejte slavnostní shromáž
dění!“ Sijón je shromáždění Božího lidu. „Troubení na trumpety“ 
je nejveřejnější forma proklamace, jaká je možná. Na půstu, který 
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je vyhlášen tímto způsobem, nemůže být nic tajného. Bible jasně 
prohlašuje, že jsou období, kdy má být všechen Boží lid veřejně 
svolán k půstu.

Text pokračuje:

Shromážděte lid, posvěťte sbor, sezvěte starce, shromážděte 
pacholátka i kojence od prsů ... Ar mezi chrámovou 
předsíní a oltářem pláčou kněží, sluhové Hospodinovi

v. 16-17

Ačkoli se povolání k půstu týká všech lidí, opět je tu položen 
důraz na vedoucí: kněží, sluhové, starci. V 6. kapitole této knihy 
jsme viděli, že povinnost vedoucích, jít v půstu příkladem, je 
přenesena do novozákonní církve.

V těchto verších knihy Jóel Bůh třikrát volá svůj lid k půstu. 
Pak následuje zaslíbení: „Potom vyleji svého ducha na každé 
tělo.“ Po čem? Po tom, co Boží lid poslechl jeho volání k půstu 
a k modlitbě. Dnes je Duch svátý částečně vyléván. Máme více 
než postačující důkaz, že nadešel čas Božího „jarního deště“. 
Dosud však vidíme pouze malou část úplného vylití Ducha, které 
Bible jasně předpovídá. Bůh čeká, až splníme jeho požadavky. 
Modlitby a půst v jednotě urychlí závěrečné plné vylití jarního 
deště.

V tomto ohledu je naše postavení velmi podobné tomu, které 
měl Daniel na počátku vlády krále Darjaveše. Viděl, že Bůh 
jedná v politické situaci. Z Písma porozuměl, že nadešel čas, kdy 
Bůh obnoví svůj lid. Puzen tímto dvojím svědectvím se oddal 
modlitbě a půstu. Jenom tak mohly Boží záměry dosáhnout 
svého předurčeného naplnění.

V Danielových dnech bylo ústředním Božím záměrem 
obnovení. Bůh pracoval na tom, aby svůj lid přivedl zpět do 
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dědictví, které ztratili v důsledku své neposlušnosti. Totéž se děje 
i dnes. Prostřednictvím vylití Ducha svátého Bůh obnovuje svůj 
lid. Bůh sám v Jóelovi 2,25 prohlašuje: „Tak vám nahradím, co 
po léta požíraly kobylky..

Před 350 lety církev prožila reformaci. Dnes již Bohu nejde 
o reformaci. Jeho záměrem je obnovení. Bůh pracuje na tom, aby 
všechny oblasti dědictví svého lidu obnovil do původní podoby. 
„Podzimním deštěm“ se zrodila církev, která uspokojila Boží 
požadavky na čistotu, moc a řád. „Jarní déšť“ opět obnoví církev 
do tohoto stavu. Jedině tehdy bude církev schopna naplnit své 
poslání ve světě. A to je cíl, ke kterému dnes Bůh směřuje.

Izajášova slavná kapitola o půstu

Naši studii o půstu ve Starém zákoně nejlépe uzavřeme 58. kapi
tolou knihy Izajáš. To je slavná starozákonní „kapitola o půstu“. 
Izajáš v ní popisuje dva různé způsoby půstu. Ve 3. až 5. verši 
popisuje pust, který není pro Boha přijatelný. Potom ve verších 
6-12 popisuje půst, který se Bohu líbí.

Nepřijatelnost prvního způsobu půstu spočívá hlavně v moti
vech a postojích těch, kdo se postí.

... Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám 
a honíte všechny své dělníky.

Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli 
svévolně udeřit pěstí...

Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk 
pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos...

Izajáš 58,3-5
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Pro lidi, o kterých se zde píše, byl půst pouze součástí 
náboženského rituálu, který přijali. Tak se v Ježíšových dnech 
postili farizeové. Nečinili skutečné pokání, nepokořili se. Právě 
naopak, dál se věnovali všem svým světským činnostem a podrželi 
si všechny zlé postoje jako nenasytnost, sobectví, pýchu a utisko
vání. „Sklánět hlavu jako rákos“, to je velmi svěží popis určité 
formy modlitby, kterou někteří ortodoxní židé dodnes používají 
a při níž kývou svými hlavami nahoru a dolů, a při tom opakují 
naučené modlitby, jejichž význam jen zřídka chápou.

Naopak půst, který se Bohu líbí, pramení z naprosto odliš
ných motivů a postojů. V 6. verši Izajáš popisuje motivy, které 
charakterizují tento druh půstu: „Rozevřít okovy svévole, rozvázat 
jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít.“ Písmo i zkušenost 
potvrzují, že existují mnohá pouta, která nebudou rozvázána, 
mnohá břemena, která nebudou odložena, mnohá jha, která 
nebudou zlomena a mnoho utlačovaných, kteří nikdy nebudou 
osvobozeni, jestliže Boží lid, a obzvláště jeho vedoucí, neposlech
nou Boží povolání k půstu a k modlitbám.

V 7. verši Izajáš popisuje postoje vůči druhým lidem a obzvláš
tě postoje vůči potřebným a utlačovaným, které jsou součástí 
půstu, jenž se Bohu líbí. „Cožpak nemáš lámat svůj chléb 
hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez pří
střeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlast
ní krvi?“ Tento půst musí být spojen s upřímnou a prak
tickou láskou prokazovanou v našem jednání s lidmi ko
lem nás, obzvláště s těmi, kteří potřebují finanční a mate
riální pomoc.

Znovu Izajáš varuje před těmito špatnými postoji, které 
souvisí s půstem, jenž se Bohu nelíbí, a staví tyto postoje do 
kontrastu se skutečnou praktickou láskou.
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...Jestliže vyvržeš z prostřed sebe jho, a vztahování prstů, 
a mluvení nepravosti, a vyleješ-li lačnému duši svou 
a strápenou duši nasytíš-li...

Izajáš 58,9-10 (K)

„Jho, vztahování prstů a mluvení nepravosti“ můžeme shrnout 
těmito třemi slovy: zákonictví, kritika, neupřímnost.

Nyní se podívejme na všechna požehnání, která jsou v Izajá- 
šovi zaslíbena těm, kdo se postí tak, jak se to Bohu líbí. Tato 
požehnání jsou vyjmenována ve verších 8 - 12. První požehnání, 
která Izajáš popisuje, jsou uzdravení a spravedlnost:

Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá 
rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude 
ubírat Hospodinova sláva.

v. 8

To je v souladu se zaslíbením, které je zapsáno v Mala- 
chiášovi 4,2: „Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce 
spravedlnosti se zdravím na paprscích.“ Z kontextu, ve kterém je 
tento verš vysloven, je vidět, že má zvláštní vztah k období, které 
těsně předchází zakončení současného věku.

V 9. verši Izajáš popisuje další požehnání - vyslyšené 
modlitby: „Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o po
moc a on se ozve: ,Tu jsem!* Tady se Bůh dává člověku k dis
pozici, je připraven vyslyšet každou žádost a naplnit každou 
potřebu.

Další požehnání, která Izajáš popisuje, jsou vedení a plodnost.

„... vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak 
poledne.“ Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit 
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i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš 
jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody 
neztrácejí.

v. 10-11

Poslední požehnání, které Izajáš popisuje, je obnovení:

Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe 
vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou 
tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.

v. 12

Izajáš, stejně jako Jóel, ukazuje úzkou souvislost mezi půstem 
a obnovením Božího lidu. Izajáš své poselství o půstu tímto 
tématem zakončuje: „Co bylo v troskách, vybudují. . . zazdí 
trhliny... obnoví stezky k sídlům.“ Toto dílo obnovení je sou
časným Božím záměrem pro jeho lid. Prostředky, které Bůh určil 
k dosažení tohoto cíle, jsou modlitba a půst.

Ve světle tohoto jasného a logického poselství Božího slova 
je každý z nás postaven před osobní rozhodnutí. V Ezechielovi 
22,30 Bůh říká: „Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval 
zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji 
neuvrhl do zkázy...“ Dnes Bůh opět hledá takového člověka. 
Odevzdáš se Bohu pro tento záměr? Vydáš se modlitbám 
a -půstu? Připojíš se k obecenství ostatních, kteří mají stejnou vizi 
a stejné odhodlání a sjednotíš se s nimi v konkrétních mod
litebních a postních obdobích?

Uložme půst! Svolejme slavnostní shromáždění! Shromáž
děme se!



9

Praktické pokyny k půstu

Pro mnohé, ne-li pro všechny dnešní křesťany, je půst něčím 
neznámým a poněkud děsivým. Když kážu o půstu na veřejných 
shromážděních, často za mnou po shromáždění přijdou lidé 
s otázkami: „Jak se mám začít postit?“ „Jsou v půstu nějaká 
zvláštní nebezpečí, na která bych si měl dát pozor?“ „Mohl byste 
mi dát nějaké praktické rady?“

Půst se podobá modlitbě

Téměř všichni, kdo mi kladou tyto otázky, již do určité míry vědí, 
jak se modlit. Bude proto užitečné začít tím, že ukážeme, v čem 
se půst podobá modlitbě.

Každý zodpovědný křesťan musí budovat pravidelný osobní 
modlitební život. Většina křesťanů si pro osobní modlitby oddělí 
konkrétní část dne. Celkem často je to brzo ráno, ještě před tím, 
než začnou normální každodenní světské činnosti. Jiní si pro 
modlitbu oddělí raději závěr dne. Někteří se modlí ráno i večer.
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Každý věřící si to stanoví podle svých možností a podle toho, jak 
ho vede Duch svátý.

Téměř všichni křesťané však ví, že kromě těchto pravidelných 
modliteb jsou období, kdy nás Duch svátý volá ke zvláštnímu 
modlitebnímu nasazení. K tomu může dojít v důsledku nějaké 
naléhavé krize nebo nějakého vážného problému, který nebyl 
vyřešen během pravidelných každodenních modliteb. Často jsou 
tato zvláštní modlitební období intenzivnější a delší než pravi
delné každodenní modlitby.

Stejná zásada platí pro půst. Každý křesťan, který se rozhodl 
učinit půst součástí své duchovní kázně, udělá dobře, když pro 
tento účel oddělí jedno či více konkrétních období v týdnu. Tak 
se půst stane součástí pravidelné duchovní kázně stejným 
způsobem jako modlitba. Je však pravděpodobné, že kromě 
těchto pravidelných postních období budou také zvláštní příleži
tosti, kdy vás Duch svátý povolá k intenzivnějšímu a delšímu 
půstu.

Je pozoruhodné, jak rychle se tělo přizpůsobí pravidelnému 
půstu. V letech 1949 až 1956 jsem byl pastorem jednoho 
společenství v Londýně v Anglii. Během těchto let jsme se 
s manželkou postili každý čtvrtek. Zjistili jsme, že naše žaludky 
se „nařídily“ na tento den téměř tak, jako když nastavíme budík 
na zvonění v určitou hodinu. Ve čtvrtek náš žaludek nevyžadoval 
potravu, i když jsme náhodou zapomněli, který den právě je. 
Pamatuji si, jak mi jednou Lýdie řekla: „Dnes je určitě čtvrtek, 
nemám vůbec chuť k jídlu!“

V počátcích metodistického hnutí kladli metodisté silný důraz 
na pravidelný půst. Pro Johna Wesleye byl půst součástí jeho 
osobní kázně. Vyučoval, že prvotní církev se každý týden ve 
středu a v patek postila a vyzýval všechny tehdejší metodisty, aby 
to dělali také. Za metodistického kazatele neustanovil nikoho, 
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kdo nebyl ochoten postit se každou středu a každý pátek do 16. 
hodiny odpoledne.

Samozřejmě se v modlitbě i v půstu musíme vyhnout jakému
koli zákonictví. V Galatským 5,18 Pavel říká: „Dáte-li se však 
vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.“ Pro křesťana, 
který je veden Duchem svátým, by se modlitba ani půst neměly 
stát pevným požadavkem zákona, jaký byl uložen Izraelcům, kteří 
žili pod Mojžíšovým zákonem. Křesťan má naprostou svobodu 
kdykoli změnit období modliteb a půstu, podle toho, jak to 
vyžadují okolnosti a jak ho vede Duch svátý. Nikdy by se tím 
neměl nechat obviňovat či odsuzovat.

V 6. kapitole této knihy jsme viděli, že v kázání na hoře 
mluvil Ježíš o půstu stejným způsobem jako o modlitbě. Pos
kytuje v něm pokyny pro osobní modlitby: „Když ty se modlíš 
(singulár) . . .“, i pro společné modlitby: „Při modlitbě pak 
nemluvte (plurál). . .“ Podobně stanovil pravidla pro osobní 
i společný půst. „Když ty se postíš (singulár)...“ se týká jed
notlivce. „A když se postíte (plurál)..se týká shromáždění.

Křesťané se schází ke společným modlitbám. Ve většině sborů 
jsou „modlitební shromáždění“ normální součástí sborového 
života. Stejně jasný model nám však Písmo poskytuje pro postní 
shromáždění. V 7. a 8. kapitole této knihy jsme prozkoumali 
celou řadu případů ze Starého zákona, kdy Bůh povolal svůj lid 
ke společnému veřejnému půstu. V 6. kapitole jsme z Nového 
zákona ukázali, že také v prvotní církvi se celé sbory shromaž
ďovaly ke společnému půstu a vedoucí jim v tom šli příkladem.

Lidé někdy namítají, že Ježíš své učedníky napomínal, aby se 
nepostili na veřejnosti. K tomu citují Matouše:

Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou 
umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci,
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který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti 
odplatí. Matouš 6,17-18

Již jsme upozornili na to, že zde Ježíš mluví v jednotném 
čísle, tedy k jednotlivcům. To je logické. Není třeba, aby věřící, 
který se postí sám, se postil veřejně.

V předcházejícím verši však Ježíš mluví v množném čísle 
o společném půstu:

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti 
zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; 
amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

Matouš 6,16

V tomto verši Ježíš varuje před nepotřebnou okázalostí, ale 
nevyžaduje, aby se lidé postili ve skrytosti. To je také logické. 
Lidé se nemohou sejít ke společnému půstu, pokud jeho konání 
není nějakou formou veřejně oznámeno. To nutně znemožní 
konání půstu ve skrytosti.
O Za touto teorií, že křesťan se smí postit pouze v soukromí, 
bezpochyby stojí ďábel. Připravil tak Boží lid o nejmocnější zbraň 
z celé jeho zbroje - společný veřejný půst. Ti, kdo mluví proti 
veřejnému půstu, obvykle zdůrazňují, že musíme být „pokorní“. 
V tomto kontextu je však tato takzvaná pokora velmi zdvořilým 
názvem pro nevěru a neposlušnost.

Stanovili jsme tedy tyto základní zásady, které se týkají 
modlitby i půstu a můžeme se zaměřit konkrétně na půst. Během 
let jsem si na základě osobních zkušeností vypracoval několik 
praktických pravidel, která mají sloužit k tomu, abychom z půstu 
vzali co největší užitek. Krátce je zde popíšu. Nejprve se budeme 
zabývat půstem jednotlivce a potom kolektivním půstem.
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Pokyny pro individuální půst

1. Začněte se postit s pozitivní vírou. Bůh takovou víru vyžaduje 
od všech, kdo ho hledají. „Bez víry však není možné zalíbit 
se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že 
se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ (Židům 11,6) Pokud se 
rozhodneš usilovně hledat Boha v půstu, Bible ti dává právo 
očekávat, že se ti Bůh odmění. Věřícímu, který se postí se 
správnými motivy, dává Ježíš v Matoušovi 6,18 toto zaslíbení: 
„... a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“

2. Nezapomeňte, že: „...víra je z slyšení, slyšení pak skrze slovo 
Boží.“ (Římanům 10,17 K) Postit byste se měli na základě 
přesvědčení, že podle Božího slova je půst součástí normální 
kázně křesťana. Věřím, že předcházející tři kapitoly vám 
pomohly získat toto přesvědčení.

3. Nečekejte na to, až vás nějaká naléhavá záležitost do
žene k půstu. Je lepší začít se postit, když jste duchovně 
„nahoře“, než když jste „dole“. V Božím království platí 
tento zákon rozvoje: „od síly k síle“ (Žalm 84,8 KJV); 
„od víry k víře“ (Římanům 1,17 KJV); „od slávy v slávu“ 
(2. Korintským 3,18 K).

4. Nezačínejte s příliš dlouhým půstem. Postíte-li se popr
vé, začněte tak, že vynecháte jedno nebo dvě jídla. Potom 
půst postupně prodlužujte na jeden až dva dny. Je lepší 
stanovit si za cíl kratší období a tohoto cíle dosáhnout. 
Začnete-li s příliš dlouhým půstem a nepodaří se vám ho 
dokončit, mohlo by vás to odradit a možná byste to úplně 
vzdali.

5. Během půstu hodně čtěte Bibli. Pokud je to možné, přečtěte 
si něco z Písma pokaždé před tím, než se budete modlit.
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Velmi užitečné jsou žalmy. Čtěte je nahlas a ztotožněte se 
s modlitbami, chválami a vyznáními, které jsou v žalmech 
obsaženy.

6. Často nám pomůže, když si stanovíme a napíšeme určité 
konkrétní cíle, kterých chceme půstem dosáhnout. Uschováte - 
li si tento zápis a po určitém čase se k němu vrátíte, uvidíte, 
kolika ze stanovených cílů jste již dosáhli, a vaše víra vzroste.

7. Vyhněte se náboženské okázalosti a vychloubačnosti. Kromě 
zvláštních modlitebních chvil či jiných duchovních činností by 
váš život i vaše chování v době půstu měly být natolik 
normální, a nenápadné, nakolik je to jen možné. To je 
podstata napomenutí, které Ježíš vyslovil v Matoušovi 6,16-18. 
Nezapomeňte, že „chlouba byla vyloučena zákonem víry“ 
(viz Římanům 3,27). Půstem si od Boha nevysloužíte žádný 
odznak za zásluhy. Jste-li odevzdaným křesťanem, patří půst 
k vašim povinnostem. Nezapomínejme na Ježíšova slova 
z Lukáše 17,10: „Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo 
přikázáno, řekněte: ,Jsme jenom neužiteční služebníci, učinili 
jsme to, co jsme byli povinni učinit/“

8. Kdykoli se budete modlit, pečlivě prověřte své postoje. 
Udělejte si čas na to, abyste si ještě jednou přečetli Izajáše 
58,1-12. Všimněte si motivů a postojů, které se Bohu nelíbí. 
Potom studujte motivy a cíle, které se Bohu líbí. Vaše vlastní 
motivy a cíle by se měly shodovat s těmi, které se Bohu líbí.

Tělesné stránky půstu

Postíme-li se rozumně a s patřičnou péčí, přinese půst užitek 
i našemu hmotnému tělu. Zde je několik pokynů, které je třeba 
zachovávat, pokud chcete mít z půstu fyzický užitek:
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1. Pamatujte na to, že „vaše tělo je chrámem Ducha svátého“ 
(1. Korintským 6,19). Bohu se líbí, když se o své tělo řádně 
staráte a usilujete o to, aby bylo čistým a zdravým chrámem 
pro jeho Ducha. Jedním ze zaslíbených užitků, které přinese 
správně vykonávaný půst, je zdraví (Izajáš 58,8).

2. Užíváte-li pravidelně nějaké léky nebo trpíte-li nějakou 
zhoubnou chorobou, jako např. cukrovkou či tuberkulózou, 
a chcete se postit déle, než přes jedno či dvě jídla, je moudré 
poradit se před započetím půstu s lékařem.

3. Na počátku půstu budete možná prožívat nepříjemné tělesné 
symptomy jako malátnost, bolest hlavy, zvedání žaludku 
a podobně. Tyto symptomy jsou obvykle známkou toho, že 
půst byl již dávno potřeba, a že v různých částech těla 
probíhá fýzické pročišťování. Nenechte se tímto tělesným 
nepohodlím odradit. „Obraťte svou tvář“ a projděte tím. 
Dodržte půst, který jste si stanovili. Po jednom či dvou dnech 
tyto nepříjemné tělesné reakce obvykle ustoupí.

4. Uvědomte si, že hlad je částečně věc zvyku. Na počátku půstu 
dostanete pravděpodobně hlad pokaždé, kdy je normálně čas 
k jídlu. Když však vydržíte, pocit hladu pomine, aniž byste se 
najedli. Někdy svůj žaludek můžete oklamat tím, že místo 
jídla vypijete sklenici vody.

5. Pozor na zácpu. Před půstem a po něm jezte jídla, která vám 
v tomto ohledu pomohou, například: čerstvé ovoce, ovocné 
šťávy, sušené fíky, sušené švestky nebo meruňky, ovesnou 
kaši, atd.

6. Někteří lidé pijí během půstu pouze vodu. Jiní pijí různé 
druhy tekutin, například ovocné šťávy, masový vývar, odstře
děné mléko a podobně. Je dobré vystříhat se pilných povzbu
zujících nápojů jako je čaj a káva. Ale nenechte se zotročit 
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teoriemi jiných lidí. Vypracujte si pro půst svá vlastní pravid
la, která vám budou nejlépe vyhovovat.

7. Také se někdy můžeme postit bez tuhé stravy i bez tekutin 
a i tento půst je biblický. Nikdy však nebuďte bez tekutin déle 
než 72 hodin. Tento limit stanovila Ester se svými dívkami 
(Ester 4,16). Půst bez tekutin, který trvá déle než 72 hodin, 
by mohl mít katastrofální tělesné následky. Je pravda, že 
Mojžíš strávil dvakrát čtyřicet dní bez jídla a pití (Deutero
nomium 9,9-18). Ale Mojžíš byl v té době v nadpřirozené 
rovině, v bezprostřední Boží přítomnosti. Nejste-li v téže 
nadpřirozené rovině, nepokoušejte se Mojžíšův příklad 
napodobit.

8. Půst přerušujte postupně. Začněte se snadno stravitelnými 
jídly. Čím déle jste se postili, tím opatrněji je třeba půst 
přerušit. V této fázi budete potřebovat mnoho sebeovládání. 
Jestliže se po půstu příliš najíte, může to způsobit vážné 
tělesné nepříjemnosti a úplně zmařit pozitivní tělesné účinky 
půstu.

9. Během půstu, který je delší než dva dny, se váš žaludek 
smrskne. Neroztahujte ho opět příliš. Pokud jste byli zvyklí 
hodně jíst, usilujte o to, abyste se k tomuto zvyku nevrátili. 
Učíte-li se jíst méně, váš žaludek se tomu postupně při
způsobí.

Pokyny pro společný půst

Všechny pokyny, které jsme výše uvedli o individuálním půstu, 
platí i v období společného veřejného půstu. Navíc je ještě třeba 
dbát na několik dalších pokynů:
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1. V Matoušovi 18,19 Ježíš zdůrazňuje, že když se věřící 
společně sjednotí v modlitbách, uvolní se zvláštní moc. 
Všichni, kdo se podílejí na společném půstu, by měli udělat 
všechno pro to, aby dosáhli této jednoty a udrželi ji.

2. Lidé, kteří se účastní společného půstu, by se měli rozhod
nout, že se budou po dobu půstu modlit za sebe navzájem.

3. Je třeba vybrat místo, kde by se účastníci půstu mohli 
v dohodnutý čas sejít.

Záznam o Boží věrnosti

Tuto kapitolu uzavřeme osobním svědectvím o Boží věrnosti. 
V posledních třiceti letech jsem si čas od času oddělil určité 
zvláštní období pro modlitby a půst. Pro některá z těchto období 
jsem si stanovil konkrétní modlitební předmět, tyto modlitební 
předměty jsem si zapsal a záznamy mám dosud uschovány.

Když pročítám tyto záznamy, jsem často udiven tím, jak 
mnohokrát a jak mnohými způsoby Bůh odpověděl na tyto moje 
modlitby. Někdy uplynula dlouhá doba od zapsání prosby do 
jejího vyslyšení. Často jsem si nějaké prosby zaznamenal a potom 
na ně zapomněl. Když ale pročítám své záznamy, zjišťuji, že Bůh 
nezapomněl. Svým způsobem a ve svůj čas vyslyšel i ty prosby, na 
které jsem já sám již zapomněl.

Teď, když píšu, mám před sebou záznamy o jednom období 
půstu a modliteb z roku 1951. Podle mých záznamů tento půst 
trval od 24. července do 16. srpna, což je celkem 24 dní. V té 
době jsem sloužil na plný úvazek jako pastor. Vykonával jsem 
všechny své normální povinnosti včetně služby na pěti shromáž
děních týdně, a také na třech pouličních shromážděních.

Jsem pobaven tím, že jsem si v tomto období půstu zazna
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menal všechny modlitební předměty v novozákonní řečtině. Věci, 
za které jsem se modlil, pro mě byly tak intimní a svaté, že 
jsem chtěl, aby o nich nevěděl nikdo jiný než já a Bůh. Z toho 
důvodu jsem si je zapsal v jazyce, kterému většina dnešních lidí 
nerozumí!

Tento seznam jsem rozdělil do pěti hlavních oddílů: A - mé 
vlastní duchovní potřeby; B - potřeby mojí rodiny; C - potřeby 
církve; D - potřeby mé země (Velké Británie); E - potřeby světa.

Mnohé z toho, za co jsem se modlil, je pro mě stále ještě 
příliš osobní, než abych to prozradil. O určitých věcech však již 
mohu svobodně psát.

Když pročítám různé prosby, které jsem předkládal za svou 
rodinu, vidím, že všechny byly vyslyšeny. Poslední prosba, zapsaná 
v tomto oddílu, byla prosba za spasení mé maminky. To se stalo 
asi o 14 let později.

Mezi prosbami, které jsem Bohu předkládal za sebe, byla 
prosba o to, aby se skrze mě projevovaly čtyři konkrétní duchovní 
dary. V té době jsem příliš nechápal podstatu darů, o které jsem 
prosil. Přesto dnes mohu říci, že všechny tyto čtyři dary se v mé 
službě pravidelně projevují.

Prosby, které se týkaly církve a světa, jsou ve velké míře 
naplňovány skrze vylití Ducha, které v současnosti probíhá na 
celém světě. Věřím však, že když Boží lid půjde dál, bude-Boha 
horlivěji hledat, bude se více modlit a postit, zažijeme v celém 
světě takové působení Ducha svátého, jaké historie ještě neza
znamenala. Ano, uvidíme naplnění proroctví z Abakuka 2,14: 
„Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody 
pokrývají moře.“

Z mých proseb za Británii byla dosud vyslyšena jen malá část. 
Avšak v roce 1953 - dva roky po tomto půstu - mě Bůh jednou 
v noci probudil a mluvil ke mně slyšitelným hlasem. Nejprve mi 
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dal toto zaslíbení: „Ve Spojených státech amerických a ve Velké 
Británii bude probuzení.“ Probuzení ve Spojených státech již 
probíhá a jsou i známky toho, že začíná také ve Velké Británii. 
Nepochybuji o tom, že se Boží zaslíbení o Británii naplní 
a očekávám, že z jeho milosti budu moci být svědkem jeho 
naplnění.

Když nad těmito osobními zážitky s Boží mocí a věrností 
znovu přemýšlím, spontánně ve mě zaznívají Pavlova slova:

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může 
učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme 
představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši 
po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Ef 3,20-21





10

Poutníci položili 
základy v půstu

V roce 1970 a 1971 oslavovalo město Plymouth ve státě Mas
sachusetts třistapadesáté výročí vylodění poutníků na pobřeží 
Ameriky. Správa města zřídila zvláštní výbor, který u příležitosti 
této události organizoval různé oslavy. Tento výbor mě poctil 
pozváním k tomu, abych přednesl proslov v několika sborech 
církve Church of the Pilgrimage ve městě Plymouth. Během mé 
návštěvy v Plymouthu mi dva členové výboru ukázali hlavní 
historická místa, a také mě seznámili s některými původními 
záznamy z období poutníků. Tak jsem se poprvé seznámil 
s historickou knihou Of Plymouth Plantation od Williama Brad- 
forda.

Pozadí poutníků

Ačkoli jsem vystudoval v Británii, nevzpomínám si, že bych se ve 
škole učil něco o poutnících. Termín „Pilgrim Fathers“ (Otcové 
poutníci), který Američané běžně používají, vytvořil v mé mysli 
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nejasnou představu o přísných starých mužích s dlouhým bílým 
plnovousem, oblečených v tmavých společenských oděvech, 
podobných rouchům, jaká nosí kněží. Byl jsem překvapen, když 
jsem zjistil, že většina poutníků, kteří připluli do Ameriky, byli 
mladí muži a mladé ženy. Například Williamovi Bradfordovi bylo 
v roce 1621, kdy se poprvé stal guvernérem kolonie, 31 let. 
Většina poutníků byla ve stejném nebo v mladším věku. Bradford 
a jeho společníci, jak jsou vyobrazeni na voskové historické scéně 
na palubě kopie lodi Mayflower kotvící v Plymouthském přístavu, 
mi nemálo připomínali „Jesus People“ - hnutí, které na tomto 
kontinentě vzniklo v šedesátých letech.

Když jsem studoval Bradfordovo vyprávění o tom, jak 
zakládali kolonii Plymouth a jakými boji na počátku procházeli, 
získal jsem silný dojem, že mám k němu a k jeho společníkům 
duchovně velmi blízko. Zjistil jsem, že celý jejich způsob 
života byl založen na systematickém studiu Písem a uznání 
jejich hodnoty. Také jsem zjistil, že naprosto souhlasím 
s hlavními závěry, ke kterým došli, a s přesvědčením, kte
ré na základě tohoto studia získali, a které se vlastně 
velmi přesně shoduje s některými tématy, která rozvíjím v této 
knize.

Protože jsem vystudoval na University of Cambridge a post
graduálně také na King‘s CoIIege v Cambridge, zajímal jsem se 
obzvláště o to, kolik duchovních vůdců poutníků získalo své 
vzdělání v Cambridge. Richard Clyfton, John Robinson a William 
Brewster patří k mužům, jejichž životy jsou velmi těsně spjaty 
s poutníky. Clyfton byl starším původního společenství v Scrooby 
v Anglii. Robinson byl starším společenství poutníků v Leyden 
v Holandsku. Brewster byl starší, který připlul na Mayflower 
a stal se hlavním duchovním vůdcem kolonie v Plymouthu. 
Všichni tito tři muži studovali v Cambridge.
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Během následujících měsíců po mé návštěvě v Plymouthu 
jsem hodně cestoval a pořádal shromáždění na různých místech 
ve Spojených státech. Začal jsem hovořit s lidmi, se kterými jsem 
se setkal, o některých ze svých podnětných objevů z Bradfordovy 
knihy Of Plymouth Plantation. Ke svému překvapení jsem se 
téměř všude setkával s naprostou neinformovaností o tomto 
předmětu. Mnozí lidé, kteří měli přinejmenším průměrné 
vzdělání, narodili se a byli vychováni ve Spojených státech, mi 
řekli, že o této knize nikdy neslyšeli. Někteří připustili, že o ní 
slyšeli, ale nečetl ji nikdo.

Cítím proto, že je správné, abych citoval některé pasáže 
z Bradfordovy knihy, které se týkají našeho tématu. Všechny 
následující citáty pocházejí z výtisku vydaného společností 
Modern Library Books s úvodem a poznámkami od Samuela 
E. Morisona.

Celý Bradfordův život byl určován jeho duchovními zkuše
nostmi, které získal jako chlapec a mladý muž. V Morisonově 
úvodu k jeho vydání Bradfordovy knihy jsou tyto první zkušenosti 
stručně popsány:

William Bradford se narodil v Austerfieldu, Yorkshire, na 
jaře roku 1590... Ve dvanácti letech začal vytrvale studovat 
Bibli - překlad Ženeva, který většinou cituje - a již jako 
mladík byl Božím slovem tak pohnut, že se připojil ke 
skupině puritánů, kteří se scházeli k modlitbám a roz
hovorům v domě Williama Brewstera v blízké vesnici 
Scrooby. Když se tato skupina, inspirována reverendem 
Richardem Clyftonem, v roce 1606 zformovala a oddělila 
jako samostatná Congregational Churčh, Bradford se k ní 
připojil navzdory „hněvu svého strýce“ a „posměchu svých 
sousedů“. Od toho dne až do jeho smrti o půl století 
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později byl Bradfordův život úzce spjat s životem jeho 
církve, nejprve v Scrooby, potom v Low Countries a nako
nec v New England.

Obnovení, ne reforma

Ačkoli byli poutníci a puritáni původně spojeni, byly mezi nimi 
závažné rozdíly. Obě skupiny viděly potřebu náboženské reformy, 
ale lišily se v názorech na to, jakými prostředky má být reforma 
provedena. Puritáni byli rozhodnuti zůstat v již existujících 
církvích, prosadit reformu zevnitř a pokud by to bylo nutné, 
použít při tom i nátlaku. Poutníci pro sebe hledali svobodu, ale 
odmítali použít struktury světské vlády k tomu, aby své názory 
vnutili druhým. Tato rozdílná stanoviska jsou vyjádřena v násle
dující pasáži z knihy Leonarda Bacona Genesis of the New 
England Churches'.

Puritán ve starém světě, na druhé straně oceánu, byl nacio
nalista, věřil, že křesťanský stát je totožný s křesťanskou 
církví a požadoval důkladnou reformu anglické církve. 
Poutník byl separatista; odděloval se nejen od anglikánské 
modlitební knihy a od biskupství královny Alžběty, ale i od 
všech státních církví... Poutník chtěl pro sebe, svou ženu, 
své děti a pro své bratry svobodu, aby mohli žít křesťanský 
život s Bohem v souladu s pravidly a motivy života, které 
mu byly zjeveny z Božího slova. Proto odešel do exilu, 
proto se přeplavil přes oceán, proto se usídlil v poušti. 
Puritánovým záměrem nebyla svoboda, ale správná vláda 
v církvi i ve státě, která by mu nejen umožnila žít správným 
způsobem, ale také k tomu donutila druhé.
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Rozdíl mezi puritány a poutníky bychom mohli vyjádřit 
těmito dvěma slovy: reforma a obnova. Puritáni chtěli reformovat 
církev, která v jejich době existovala. Poutníci věřili, že konečným 
Božím záměrem je obnovení církve do její původní podoby, jak 
je popsána v Novém zákoně. To můžeme vyčíst v prvním odstavci 
první kapitoly Bradfordovy knihy (strana 3), kde Bradford 
vyjadřuje vizi poutníků o obnovení následujícími slovy:

... Boží církve se vrátí ke své původní čistotě a obnoví svůj 
původní řád, svobodu a krásu.

O něco dále v této kapitole (strana 6) se Bradford k tomuto 
tématu vrací a vyslovuje záměr poutníků:

(Usilovali) o to, aby v církvi uchovali správné uctívání Boha 
a správnou Kristovu kázeň v souladu s jednoduchostí 
evangelia a bez příměsi lidských výmyslů, a o to, aby církev 
měla zákony Božího slova a řídila se jimi, aby tyto zákony 
byly zachovávány v úřadech pastorů, učitelů, starších atd. 
a skrze ty, kdo tyto úřady zastávají, aby se to vše dělo 
podle učení Písem.

S tímto záměrem na zřeteli se původní věřící v Nottingham
shire, Lincolnshire a Yorkshire:

. . . spojili (smlouvou v Pánu) do církevního stavu, ve 
společenství evangelia, aby podle svého nejlepšího úsilí 
a s pomocí Boží chodili po všech jeho cestách, které jim 
oznámil a které jim oznámí, bez ohledu na to, co by je to 
mohlo stát (viz. strana 9).
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Když se později společenství přestěhovalo do Leyden 
v Holandsku, Bradford popisuje jejich způsob života takto:

... svým životem se přiblížili zvykům prvotní církve víc 
než kterákoli jiná církev, jež v té době existovala, (viz 
strana 19)

Ve čtvrté kapitole (na sraně 25) Bradford znovu popisuje 
hlavní motivy, které poutníky vedly k tomu, že podstoupili cestu 
do Ameriky:

Konečně (ne však na posledním místě) velká naděje 
a vnitřní horlivost, s níž toužili položit dobré základy... 
pro šíření a postup evangelia království Kristova v těchto 
odlehlých částech světa; a to i tehdy, kdyby oni sami 
neměli být v provedení tohoto velkého díla ničím víc, než 
jen odrazovým můstkem pro jiné.

Vyhlášení veřejných postních dnů

Pro poutníky bylo charakteristické, že k dosažení svých duchov
ních cílů používali mimo jiné také veřejných modliteb a půstů. 
V Bradfordově knize se o tom několikrát mluví. Jedna z nej
dojemnějších pasáží popisuje, jak se poutníci připravovali na 
odjezd z Leyden:

Když byli připraveni k odjezdu, oddělili jeden den, ve kte
rém se pokořovali. Jejich pastor (John Robinson) přijal text 
z knihy Ezdráš 8,21: „Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, 
abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u ně
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ho pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek pří
mou cestu.“ Nad tímto textem, který byl velmi užitečný a 
dobře se hodil do jejich situace, (Robinson) strávil značnou 
část dne. Po zbytek dne s velkou vřelostí a s mnohými 
slzami vylévali před Pánem své modlitby, (viz strana 47).

Bradfordovo použití slova pokoření ukazuje, že poutníci 
chápali biblické souvislosti (vysvětlené v 6. až 8. kapitole této 
knihy) mezi půstem a sebepokořením. Text z Ezdráše, který si 
Robinson vybral, podivuhodně zapadá do situace. Jak v motivaci, 
tak ve zkušenosti, je velmi úzká paralela mezi poutníky, kteří se 
vydali na cestu do Nového světa, a Ezdrášovou společností 
vyhnanců, kteří se vraceli z Babylóna do Jeruzaléma, aby 
pomohli při obnově chrámu.

Závěr poděkování Robinsonovi, které přednesl Edward 
Winslow, je uveden v knize Christian History of the Constitution 
od Věrna M. Halia str. 184:

Zakrátko se rozdělíme a jen Pán ví, zda bude (Robinson) 
žít, zda ještě někdy znovu spatří naši tvář. Ať už však 
k tomu z Božího rozhodnutí dojde či nikoli, před Bohem 
a před jeho požehnanými anděly nás (Robinson) napo
mínal, abychom ho následovali jen tak daleko, jak daleko 
on následoval Krista, a jako jsme vždy byli připraveni 
přijmout jakoukoli pravdu skrze jeho službu, abychom byli 
připraveni přijmout cokoli, co by nám Bůh chtěl zjevit 
skrze jiné nástroje než skrze něho, protože byl pevně 
přesvědčen o tom, že Pán má ještě více pravdy a světla, 
které zjeví ze svého svátého Slova. Při této příležitosti také 
naříkal nad stavem Reformovaných církví, které došly do 
slepé uličky (mrtvého bodu) v náboženství a nedostaly se 
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dále než nástroje jejich reformace (to je ti, kdo byli vůdci 
reformace).

Například luterány nebylo možno přimět k tomu, aby 
šli dále, než kam došel Luther. Raději by zemřeli, než 
by přijali jakoukoli část Boží vůle, kterou Bůh zjevil 
Kalvínovi. A podobně je tomu s kalvinisty, uvázli tam, kam 
je (Kalvín) dovedl. Je toho mnoho, nad čím bychom mohli 
naříkat, protože ačkoli byli (Luther a Kalvín) ve svých 
dnech drahocenným zářícím světlem, přece jim Bůh nezjevil 
celou svoji vůli, a kdyby teď žili, byli by připraveni a ochot
ni přijmout další světlo stejně, jako to, kterého se jim 
dostalo.

Znovu nám zde připomíná náš církevní slib, alespoň tu 
část, kterou my slibujeme, a také naši smlouvu s Bohem 
a s ostatními, že přijmeme jakékoli světlo nebo jakoukoli 
pravdu, kterou poznáme z jeho psaného Slova. Ale mimoto 
nás nabádal, abychom dbali na to, co přijímáme jako 
pravdu, a dříve, než to přijmeme, abychom to dobře 
prozkoumali, a porovnali a poměřili to s jinými pravdami 
Písma. Neboř říká, že není možné, aby se křesťanskému 
světu okamžitě rozzářilo plné a dokonalé poznání, když 
teprve nedávno vyšel z tak husté antikřesťanské temnoty.

Poselství Johna Robinsona, které přednesl při této příležitosti, 
shrnuje podstatu teologie poutníků. Ta je naznačena již jejich 
jménem poutníci. Netvrdili, že již dosáhli plného poznání pravdy. 
Byli na pouti, na níž hledali další zjevení pravdy, které leželo 
před nimi, když žili v poslušnosti pravdy, kterou již přijali.

Bradford sám pevně věřil, že on a jeho společníci šli po 
stejné duchovní cestě, po které putovali starozákonní i novozá
konní svati a často se uchyloval k biblickému jazyku, když chtěl 
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vyjádřit své pocity a reakce. V 9. kapitole popisuje příjezd lodi 
Mayflower k mysu Cod a mnohá nebezpečí a úskalí, kterým 
poutníci čelili. Tuto kapitolu uzavírá takto:

Co jiného je teď mohlo podpírat než Boží Duch a jeho 
milost? Kéž mohou děti těchto otců právem říci: „Naši 
otcové byli Angličani, kteří se sem přeplavili přes tento 
velký oceán a byli připraveni zahynout v této poušti. Volali 
však k Pánu a on slyšel jejich hlas a shlédl na jejich 
neštěstí.“ (To je Bradfordova parafráze textu z Deutero
nomia 26,5.7) „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je 
dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Ano, ať ti, kdo byli 
Hospodinem vykoupeni, zjevují, jak je vykoupil z ruky toho, 
kdo je utlačoval. Když bloudili po poušti, chodili cestou 
pustou, a nenalézali žádné město k bydlení, hladověli 
a žíznili, jejich duše v nich švadla. Ať vyznávají před 
Hospodinem jeho milosrdenství, jeho podivuhodné skutky 
před lidskými syny.“ (To je Bradfordova parafráze 
Žalmu 107,1-5.8).

Není možno citovat všechny případy vyslyšených modliteb, 
které Bradford zaznamenává, avšak alespoň jeden další příklad 
společného půstu je třeba zmínit. V létě 1623 byla ohrožena 
sklizeň obilí, které poutníci pečlivě zaseli:

... z velkého sucha, které trvalo od třetího květnového 
týdne až do poloviny července, kdy nepršelo a bylo vět
šinou velké horko, začalo obilí usychat... obilí začalo 
vadnout a některé sušší pozemky byly sežehnuty jako 
zvadlé seno... Proto vyhlásili den pokoření, aby hledali 
Pána v pokorné a vřelé modlitbě... A on jim dal štědrou 
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a rychlou odpověď, k údivu jich samých i indiánů... Neboř 
celé dopoledne a po velkou část dne bylo jasné počasí a 
velmi horko, a nebylo vidět žádný mrak nebo jiné znamení 
deště, avšak k večeru se začalo zatahovat a krátce poté 
začal padat velmi jemný a něžný déšť, z čehož se radovali 
a dobrořečili za to Bohu...

Za normálních okolností, pokud by déšť vůbec přišel, bylo by 
to ve formě bouře, která by potloukla obilí a zničila poslední 
naději na úrodu. Ale v tomto případě Bradford dále vypravuje:

Déšť přišel postupně, bez jakéhokoli větru či hromu, bez 
násilí a v takové hojnosti, že země důkladně nasákla. Bylo 
úžasné sledovat, jak se do zničeného obilí a jiných plodin 
vrací život, a když to spatřili indiáni, byli ohromeni. 
A potom jim Pán seslal velmi příhodné deště, jejichž 
vlivem se změnilo značně teplé počasí, a skrze jeho 
požehnání to přineslo plodnou a štědrou žeň... Za tuto 
milost oddělili v příhodný čas jeden den jako den díkůči- 
nění. (viz. str. 131-132).

Tato praxe oddělování zvláštních dnů jako dnů modlitby 
a půstu se stala všeobecně přijímanou součástí života Plymouth- 
ské kolonie. Dne 15. listopadu 1636 byl vydán zákon, který 
guvernérovi a jeho ministrům dovoloval „vyhlásit den pokoření 
a půstu atd., a také den díkůčinění, podle toho, jak si to vyžádá 
situace.“

V 8. kapitole této knihy jsme prozkoumali zaslíbení, která 
Bůh dal Izajášovi a těm, kdo se postí způsobem, který se Bohu 
líbí, a viděli jsme, že tato zaslíbení vrcholí v následujícím verši:
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Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe 
vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou 
tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.

Izajáš 58,12

Historie ukazuje, že poutníci dosáhli výsledků,_ které jsou 
půstu zaslíbeny. Jak duchovně, tak politicky „položili základy pro 
mnoho generací“. O 350 let později lidé ve Spojených státech 
stále staví na základech, které položili poutníci.





11

Veřejné půsty vyhlášené 
v dějinách Ameriky

Praxi veřejně vyhlašovaných dnů půstu, kterou poutníci zavedli, 
přijali v následujících generacích jak civilní vlády, tak nejslavnější 
vůdci amerického lidu. Následuje několik doložených příkladů 
této praxe.

George Washington a shromáždění ve Virgínii

V květnu 1774 přijali ve Williamsburgu ve Virgínii zprávu, že 
britský parlament nařídil embargo na přístav v Bostonu, Mas
sachusetts, které mělo nabýt účinnosti od 1. června toho roku. 
Poslanci Virgínie okamžitě vydali rezoluci, ve které proti tomuto 
rozhodnutí protestovali a 1. červen, den, ve kterém mělo 
embargo nabýt účinnosti, vyhlásili jako den půstu, pokoření 
a modlitby.

Následuje podstatná část rezoluce, jak je zaznamenaná 
v Journals Of The House Of Burgesses Of Virginia, 1773-1776, 
(parlamentní protokoly poslanců Virginie) kterou vydal John 
Pendleton Kennedy:
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Úterý 24. května 1774
Tato sněmovna, hluboce pohnuta vědomím velkých nebezpečí, 

která mají na britskou Ameriku dolehnout v důsledku nepřátelské 
invaze na město Boston v naší sesterské kolonii Massachusetts Bay, 
jehož obchod a provoz přístavu má být od prvního červnového dne 
zastaven ozbrojenými silami, považuje za nesmírně nutné, aby 
zmíněný první červnový den byl členy této sněmovny oddělen jako 
den půstu, pokoření a modlitby, abychom upřímně a naléhavě prosili 
o božskou intervenci, která by odvrátila těžkou kalamitu, jež hrozí 
zničením našich občanských práv a občanskou válkou; aby nám Bůh 
dal jedno srdce a jednu mysl, abychom se všemi spravedlivými 
a správnými prostředky postavili na odpor proti jakémukoli 
poškození amerických práv. . .

Nařizuje proto, aby se členové této sněmovny v deset hodin 
dopoledne zmíněného prvního červnového dne dostavili na svá 
místa, aby se spolu s řečníkem a žezlem připojili k církvi v tomto 
městě, za účely, o kterých jsme mluvili již dříve, a aby reverend 
Mr. Price byl pověřen předčítáním modlitby, a aby reverend 
Mr. Gwatkin přednesl kázání vhodné pro tuto příležitost.

Že Američané tuto rezoluci dodrželi, dosvědčuje sám George 
Washington, který má ve svém deníku 1. června napsáno: „Sel 
jsem do sboru a celý den jsem se postil.“ (The Diaries Of George 
Washington, 1748-1799 [Deníky George Washingtona] vydané 
Johnem C. Fitzpatrickem.)

Sbor, o kterém se mluví v rezoluci i ve Washingtonově 
deníku, byl Parish Church of Bruton ve Williamsburgu.

Washington nejen věřil, že je dobré modlit se za Boží 
intervenci, věřil také, že je dobré ocenit takovou intervenci, když 
byla modlitba vyslyšena. Washington ve funkci prezidenta 
Spojených států vydal 1. ledna 1795 prohlášení, ve kterém oddělil
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19. únor 1795 jako den veřejného díkůčinění a modliteb. 
Následuje část textu z Washingtonova prohlášení:

Když se ohlédneme do minulosti na pohromy, které postihly 
mnohé jiné národy, skýtá současný stav Spojených států mnoho 
útěchy a uspokojení. . . Za tohoto stavu událostí máme jako národ 
zvláštní povinnost uznat se zbožnou úctou a láskyplnou vděčností 
naše mnohé a velké závazky vůči všemohoucímu Bohu a prosit Ho, 
aby nám i nadále dával požehnání, která prožíváme, a potvrzoval 
je-

Já, GEORGE WASHINGTON, prezident Spojených států, hluboce 
zasažen těmito myšlenkami, doporučuji všem náboženským společ
nostem a denominacím a všem, kdo žijí na území Spojených států, 
aby čtvrtek devatenáctého února oddělili a slavili jako den veřejného 
děkování a modlitby; aby se toho dne shromáždili a vzdávali 
upřímné a srdečné díky velkému Vládci národů za očividná a mimo
řádná milosrdenství, kterými se vyznačuje úděl našeho národa. . . 
a současně pokorně a horlivě prosili laskavého Dárce těchto 
požehnání, aby nám je štědře daroval i nadále, aby do našich srdcí 
vtiskl hluboké a vznešené pochopení pro naše závazky za ně, které 
máme vůči Němu, aby nás naučil správně ocenit jejich nezměři
telnou hodnotu, aby nás ochránil od domýšlivosti na úspěchy a od 
hazardování s požehnáním, kterého užíváme, tím, že bychom 
sledovali falešné cíle; aby nás přiměl cenit si jeho nepřestávající 
přízně, nezneužívat ji, být za ni vděčni, a jednat jako občané a lidé 
v souladu s nimi; aby tuto zemi stále více formoval v bezpečné 
a příhodné útočiště pro nešťastníky z jiných zemí; aby mezi námi 
rozšířil pravé a užitečné poznání; aby mezi námi rozšířil a upevnil 
střízlivost, řád, morálku, zbožnost a konečně aby veškeré požehnání, 
které máme nebo které pro sebe žádáme, dal celému lidstvu. 
(Dodatek č. 5 ze svazku 11 Sbírky zákonů Spojených států.)
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Posty vyhlášené Adamsem a Madisonem

V období vlády dalšího prezidenta, Johna Adamse, se Spojené 
státy dostaly na pokraj otevřené války s Francií. Proto 23. března 
1798 prezident Adams ustanovil 9. květen 1798 za den pokoření, 
půstu a modlitby. Následuje část jeho prohlášení.

Protože na bezpečnost a prosperitu národů má základní 
a rozhodující vliv ochrana a požehnání všemohoucího Boha 
a protože uznání této pravdy národem není pouze nepostradatelnou 
povinností, ke které jsou Mu lidé zavázáni; nýbrž povinností, 
která přirozeně podporuje takovou morálku a zbožnost, bez jaké 
společnost nemůže být šťastná, ani se nemůže těšit z požehnání 
svobodné vlády ... a protože se Spojené státy americké v sou
časné době nacházejí v nebezpečné a skličující situaci díky 
nepřátelskému charakteru, chování a nepřátelským požadavkům cizí 
síly (t.j. Francie)... Domnívám se, že za těchto okolností jé nutné, 
aby obyvatelé Spojených států věnovali této povinnosti zvláštní 
pozornost a vyprošovali milost a požehnání nebe pro naši zemi.

Vidím proto jako správné doporučit, a také tímto doporučuji, 
aby byla středa 9. května oddělena v celých Spojených státech jako 
den pokoření, půstu a modlitby; aby obyvatelé těchto států nevyko
návali toho dne svá běžná světská zaměstnání, ale aby obětovali 
Otci milosrdenství své zbožné modlitby ve shodě s formami a meto
dami, které každý osobně přijali jako nejvhodnější a nej náležitější; 
aby všechna náboženská shromáždění s nejhlubší pokorou uznala 
před Pánem mnohé hříchy a přestoupení, kterými jsme vinni jako 
jednotlivci i jako národ, abychom Ho společně naléhavě prosili 
o jeho nekonečnou milost, danou skrze Vysvoboditele světa, aby 
hojně vymazal všechny naše viny a vedl nás skrze svého Ducha 
svátého k upřímnému pokání a proměně, které nám mohou poskyt
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nout příčinu k naději na jeho neocenitelnou přízeň a nebeské 
požehnání; abychom přinášeli konkrétní a opravdové prosby za 
ochranu naší země od všech nebezpečí, která ji ohrožují; aby naše 
občanské i náboženské výsady byly zachovány neznásilněny a trvaly 
až do posledních generací... (Dodatek č.7 ze svazku 11 Sbírky 
zákonů Spojených států.)

V době působení čtvrtého prezidenta, Jamese Madisona, byly 
Spojené státy ve válce s Británií. Tváří v tvář této situaci vydaly 
dvě sněmovny kongresu společnou rezoluci, ve které požadovaly 
ustanovení veřejného dne pokoření, půstu a modlitby. Nato 
Madison oddělil pro tento účel 12. leden 1815. Jeho prohlášení 
začíná takto:

Protože dva národní zákonodárné sbory vyjádřily společným 
prohlášením přání, aby v současné situaci válečného ohrožení bylo 
doporučeno, aby všichni obyvatelé Spojených států oddělili jeden den 
jako den veřejného pokoření, půstu a modliteb všemohoucímu Bohu 
za bezpečnost a blahobyt těchto států, za jeho požehnání jejich 
zbraním a rychlé obnovení míru; považuji za správné doporučit tím
to prohlášením, aby byl čtvrtek 12. ledna oddělen jako den, v němž 
by všichni lidé současně mohli ve svých náboženských shromáždě
ních přinášet dobrovolné oběti a pokorně uctívat velkého svrchova
ného Vládce vesmíru, vyznávat své hříchy a přestoupení a potvrdit 
své závazky, že budou činit pokání a usilovat o nápravu...
(Dodatek číslo 14 svazku 11 Sbírky zákonů Spojených států.)

Výsledek tohoto národního dne půstu a modliteb je histo
rickým naplněním zaslíbení, které Bůh dal v Izajášovi 65,24: 
„Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už 
vyslyším.“
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Čtyři dny před dnem, který Madison ustanovil, byl v New 
Orleans vybojován poslední boj této války, který znamenal 
vítězství pro Spojené státy. Krátce na to bylo dosaženo míru. Dvě 
sněmovny kongresu proto prezidenta Madisona požádaly, aby 
vyhlásil veřejný den díkůčinění. Pro tento účel byl ustanoven 
druhý čtvrtek v dubnu 1815. Následuje část Madisonova pro
hlášení:

Senát a sněmovna reprezentantů Spojených států vyjádřily 
spojeným prohlášením přání, aby byl oddělen jeden den, jenž by 
obyvatelé Spojených států s náboženskou úctou zachovali jako den 
díkůčinění a upřímného uznání všemohoucímu Bohu za jeho velikou 
dobrotu zjevenou v tom, že jim obnovil požehnání míru.

Snad žádný národ by neměl cítit větší závazek k oslavování 
dobroty Toho, který utváří dějiny a osudy národů, než obyvatelé 
Spojených států. Jeho laskavá péče je nejprve přivedla na jedno 
z nejlepších míst k bydlení určenému pro velkou rodinu lidstva. 
Ochraňoval je a opatroval ve všech těžkostech a zkouškách, kterým 
byli na počátku vystaveni. Pod jeho péčí je jejich zvyky, city i cíle 
připravily na to, aby v pravý čas vytvořili nezávislý stát se samostat
nou vládou. V namáhavém boji, kterým toho bylo dosaženo, je Bůh 
odlišil mnohonásobnými znameními svých laskavých zásahů. Během 
následujícího období je budoval v síle a obdařil je prostředky, které 
jim umožnily prosazovat jejich národní práva a zkrášlit jejich 
národní charakter v jiném obtížném konfliktu, který je teď tak 
štastně ukončen mírem a usmířením s těmi, kdo byli našimi 
nepřátely...

Doporučuji nyní, aby za tato požehnání a obzvláště za obnovené 
požehnání pokoje, byl druhý dubnový čtvrtek oddělen jako den, 
v němž lidé všech náboženských denominací budou moci ve svých 
slavnostních shromážděních spojit svá srdce a své hlasy v dobrovol
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ných obětech děkovných poct a písní chvály svému nebeskému 
Dobrodinci. (Dodatek č. 16 svazku 11 Sbírky zákonů Spojených 
států.)

Tři půsty vyhlášené Lincolnem

V období činnosti prezidenta Abrahama Lincolna byly vyhlášeny 
tři národní dny pokoření, modliteb a půstu. Základním důvodem 
pro jejich vyhlášení byla občanská válka a ústředním tématem 
proseb bylo obnovení míru a jednoty národa.

Lincolnovo první prohlášení si vyžádal společný výbor obou 
sněmoven kongresu a jako postní den byl oddělen poslední 
čtvrtek v září 1861. Následuje část tohoto prohlášení:

Protože společný výbor obou sněmoven kongresu očekával na 
prezidenta Spojených států a požádal ho, aby ,,vyhlásil veřejný den 
pokoření, modliteb a půstu, který by obyvatelé Spojených států 
zachovali se zbožnou úctou a v němž by všemohoucímu Bohu 
přinášeli horlivé prosby za bezpečnost a blahobyt těchto států, za 
jeho požehnání jejich zbraním a za rychlé obnovení pokoje;“

A protože pro všechny lidi ve všech dobách je náležité a správ
né, aby uznávali a ctili svrchovanou Boží vládu; aby se skláněli 
v pokorné poddanosti jeho výchově; vyznávali své hříchy a svá 
přestoupení a litovali jich, plně přesvědčeni o tom, že bázeň 
Hospodinova je počátkem moudrosti, a aby se modlili se vší 
vroucností a kajícností za odpuštění svých předchozích přestoupení 
a za požehnání pro jejich současné a budoucí jednání. . .

Proto já, ABRAHAM LINCOLN, prezident Spojených států, 
ustanovuji pro všechny obyvatele tohoto národa poslední čtvrtek 
v září letošního roku jako den pokoření, modliteb a půstu. A všem 
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lidem, obzvláště všem služebníkům a učitelům náboženství všech 
denominací a všem hlavám rodin naléhavě doporučuji, aby tento den 
zachovali a světili v souladu se svými zásadami uctívání, ve vší 
pokoře, zbožně a slavnostně, aby jednotné modlitby národa mohly 
vystoupit ke trůnu milosti a přinést naší zemi hojné požehnání. 
(Dodatek č. 8. svazku 12 Sbírky zákonů Spojených států.)

Protože se Lincoln ve svém prohlášení konkrétně zmiňuje 
o „hlavách všech rodin“, zjevně předpokládal, že se lidé po celé 
zemi budou modlit a postit ve svých domovech, že se rodiče 
s dětmi sjednotí v uctívání a v prosbách. V tomto i v jiných 
ohledech je jak jazyk, tak duch jeho prohlášení v naprostém 
souladu s Písmem.

Lincolnovo druhé prohlášení je uvedeno v plném znění na 
začátku této knihy.

Lincolnovo třetí prohlášení si vyžádala souhlasná rezoluce 
obou sněmoven kongresu a jako den pokoření byl ustanoven 
první čtvrtek v srpnu 1864. V závěrečném odstavci tohoto 
prohlášení Lincoln vznesl zvláštní požadavek na spolupráci všech, 
kdo stáli v postavení autority ve všech oblastech života národa:

Dále proto zvu a žádám vedoucí výkonných oddělení této vlády, 
spolu se všemi členy zákonodárného sboru, všechny soudce 
a policejní soudce a všechny ostatní osoby, které mají v zemi 
autoritu... a všechny ostatní obyvatele Spojených států, kteří ctí 
zákony, aby se v tento den shromáždili na místech, kde se scházejí 
k veřejnému uctívání, a přinášeli všemohoucímu a milosrdnému 
Vládci vesmíru pocty a vyznání a obětovali mu prosby, jaké přinášel 
a obětoval kongres Spojených států... tak slavnostně, naléhavě 
a uctivě, jak je to doporučeno. (Dodatek č. 17 ve svazku 13 Sbírky 
zákonů Spojených států.)
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Netvrdím, že výše uvedený seznam veřejných postních dnů je 
v jakémkoli ohledu vyčerpávající a úplný. Spojíme-li ho však 
s materiálem o poutnících, obsaženým v předcházející kapitole, 
je dostatečný k tomu, abychom jednu historickou skutečnost 
mohli prohlásit za prokázanou: Od počátku sedmnáctého století až 
do druhé poloviny devatenáctého století měly veřejné dny modliteb 
a půstu neustále důležitou úlohu při utváření osudu Spojených států.

Ve světle těchto oficiálních státních záznamů by si přemýšliví 
Američané měli položit tuto otázku: Kolik požehnání a výsad, 
kterých teď užíváme, nám získaly modlitby našich vůdců a vlád 
v předcházejících generacích?

Když se dnes ohlédneme na něco více než 350 let americké 
historie, získáme dojem komplikovaného vzoru, utkaného 
z vláken různých barev a různého složení. Každé vlákno předsta
vuje odlišné pozadí a pojí se s různými motivy a cíli. V celé délce 
tohoto vzoru můžeme'rozpoznat jasné a silné vlákno Božího 
záměru. Tento záměr se zrodil z obecenství poutníků a jejich 
společných modliteb a půstů. V každé následující generaci byl 
tento záměr podpírán a udržován vírou, modlitbami a půstem 
podobně smýšlejících věřících. Plné a závěrečné dokončení 
tohoto záměru je stále ještě před námi. O tom budeme mluvit 
v poslední kapitole této knihy.





12

Vyvrcholení: Slavná církev

V úvodních kapitolách této knihy jsme viděli, že v tomto věku je 
církev Ježíše Krista ve které přebývá Duch svaty, hlavním 
představitelem Boha na zemi a hlavním vykonavatelem Božích 
záměrů ve světě. Později, v osmé kapitole, jsme viděli, že jarním 
deštěm Ducha svátého nyní Bůh obnovuje církev, aby splňovala 
Jím určené normy čistoty, moci a řádu. Takto obnovená církev 
bude schopna naplnit své poslání ve světě, které pro ni Bůh 
stanovil, a dovést Boží cíle pro závěr tohoto věku k triumfálnímu 
vyvrcholení.

Pavlův obraz dokončené církve

Pavel ve svém dopisu Efezským popisuje, jak bude církev 
dokončena, a jak bude po svém dokončení vypadat. V Efez
ským 1,22-23 říká, že církev je Kristovo tělo, a že Kristus je 
jedinou a svrchovanou hlavou tohoto těla. Dále, ve čtvrté 
kapitole, Pavel vyjmenovává hlavní služebnosti, které Kristus dal 
své církvi, a popisuje jejich účel:
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A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za 
proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře 
a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby 
- k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli 
jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého 
lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

Efezským 4,11-13

Pět hlavních služebností je vyjmenováno v 11. verši: apoštolé, 
proroci, evangelisté, pastýři a učitelé. Ve 12. verši je popsán účel 
těchto služebností: budování Kristova těla. Ve 13. verši jsou čtyři 
znaky dokončeného těla. Tento verš by mohl být doslovně 
přeložen takto: „. . . až bychom všichni dosáhli jednoty víry, 
a poznání Syna Božího, zralého lidství, míry postavy, která 
představuje Krista v jeho plnosti.“

Příliš často chápeme církev, jako by byla ve statickém stavu. 
To není správné. Církev roste a vyvíjí se. Úvodní slovo 13. verše 
až (anglicky dokud ne-), ukazuje, že se pohybujeme směrem 
k předurčenému cíli. To je potvrzeno i výrazem „dosáhli jednoty 
víry“. Ještě nejsme v jednotě víry. Letmým pohledem na různé 
skupiny a denominace kolem nás se o tom snadno přesvědčíme. 
Ale směřujeme do této jednoty. Přichází čas, kdy budou všichni 
praví křesťané sjednoceni ve víře.

Cesta, která vede k této jednotě, je naznačena dalším 
Pavlovým termínem: „poznání Syna Božího“. Všechny novozákon
ní doktríny mají těžiště v osobě a díle Ježíše Krista. Učení 
o spasení má svůj střed ve Spasiteli. Učení o uzdravení má střed 
v Uzdraviteli. Učení o posvěcení má těžiště v osobě, která pos
věcuje. Učení o vysvobození má těžiště ve Vysvoboditeli. A tak 
je tomu se všemi ostatními velkými křesťanskými doktrínami. 
Pravé a plné vyjádření každého učení nalezneme v osobě a díle 
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Ježíše Krista. Historie dokázala, že křesťané nedosáhnou jednoty 
tím, že budou čistě teoreticky rozebírat jednotlivá učení. Ale 
kdykoli jsou křesťané ochotni poznat Krista v jeho plnosti 
a poskytnout mu ve svých životech a sborech místo, které mu po 
právu náleží, všechny křesťanské doktríny v něm do sebe 
zapadnou jako paprsky zapadají do náboje kola. Tedy cesta 
„do jednoty víry“ vede skrze „poznání Syna Božího“.

To vede také ke „zralému lidství“. Církev roste do zralého 
lidství. Tento muž, vzrostlý do plné postavy, bude schopen 
reprezentovat Krista v celé jeho plnosti. V pravém slova smyslu 
bude ztělesněním Krista. On bude vyvrcholením Božích záměrů 
pro církev jako Kristovo tělo - dokonalým zjevením Krista. Tato 
dokončená církev, vybavena každou milostí, všemi dary, všemi 
služebnostmi, představí světu úplného Krista.

V 5. kapitole listu Efezským Pavel doplňuje svůj obraz církve 
v závěru tohoto věku. Již dříve církev představil jako Kristovo 
tělo. Tady církev představuje jako Kristovu nevěstu, a Kristův 
vztah k jeho církvi přirovnává ke vztahu muže k jeho manželce:

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev 
a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody 
a slovem...

Efezským 5,25-26

V těchto verších Pavel představuje Krista ve dvou hlavních 
polohách: jako vykupitele a jako toho, kdo posvěcuje. Prostřed
kem vykoupení je Kristova krev. Prostředkem posvěcení je Boží 
slovo. Nejprve Kristus vykoupil církev svojí krví, prolitou na kříži, 
aby ji potom mohl posvětit svým slovem. Posvěcující působení 
Božího slova je přirovnáno k omytí čistou vodou. K dokončení 
církve je třeba obou těchto Kristových služeb.
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To se'shoduje s obrazem Krista, který je předložen v 1. Ja
nově 5,6: „To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. 
Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom 
vydává svědectví, neboť Duch jest pravda.“

Skrze svoji krev, kterou prolil na kříži, je Kristus vykupitelem 
církve. Skrze čistou vodu Božího slova ji posvěcuje. Duch svátý 
vydává svědectví o obou těchto aspektech Kristovy služby. 
V současném vylití „jarního deště“ Duch svátý opět klade veškerý 
důraz své božské autority na tyto dva Boží dary církvi: vykoupení 
Kristovou krví a posvěcení Božím slovem. Oba jsou pro dokon
čení církve nezbytné.

V Efezským 5,27 Pavel pokračuje a popisuje výsledky, kterých 
Kristus dosáhne v církvi touto dvojí službou: „...tak si On sám 
připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podob
ného, aby byla svátá a bezúhonná.“

Prvním a nejnápadnějším rysem církve, jak je zde popsaná, je 
to, že bude slavná. To znamená, že bude prostoupena Boží 
slávou. Slovo sláva označuje osobní Boží přítomnost zjevenou 
lidským smyslům. Po vysvobození Izraele z Egypta na sebe tato 
sláva vzala podobu oblaku, který zastínil Stánek na poušti, a který 
také naplnil a osvětloval Svatyni svátých uvnitř stánku. Podobným 
způsobem bude dokončená církev zastíněna, naplněna a ozářena 
zjevenou Boží slávou. V důsledku toho bude církev také svátá 
a bez poskvrny.

Církev, kterou Pavel popisuje v listu Efezským, bude naplně
ním Kristovy modlitby, kterou se modlil k Otci za své učedníky 
v Janovi 17,22: „Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli 
jedno; jako my jsme jedno ...“ Tato sláva dokončí jednotu, 
a naopak, pouze sjednocená církev může zjevit Boží slávu. 
V předcházejícím verši Ježíš říká: „...aby svět uvěřil...“, 
a v následujícím verši říká: „. . . aby svět poznal . . .“ 
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Sjednocená, oslavená církev bude Kristovým svědkem celému 
světu.

Spojíme-li Pavlův obraz církve z Efezským 4,13 s obrazem 
z Efezským 5,27, vyplyne nám z toho sedm charakteristických 
rysů, které bude mít církev na konci tohoto věku:

1. Církev bude jednotná ve víře.
2. Církev uzná Krista jako svoji hlavu ve všech aspektech 

jeho osoby a jeho díla.
3. Církev bude plně vzrostlá.
4. Dokončená církev představí světu dokonalého Krista.
5. Církev bude prostoupena Boží slávou.
6. Církev bude svátá.
7. Církev bude bez poskvrny.

První čtyři z těchto sedmi rysů popisují církev jako Kristovo 
dokončené tělo. Poslední tři popisují církev jako Kristovu 
dokonalou nevěstu.

Izajášův portrét církve posledních dnů

Tento novozákonní obraz církve na konci tohoto věku je potvr
zen různými starozákonními proroctvími. Jedno z nejkrásnějších 
proroctví na toto téma nalezneme v knize Izajáš od 19. verše 
59. kapitoly do 5. verše 60. kapitoly. Na pozadí temnoty, bídy 
a zmatku světa popisuje Izajáš církev posledních dnů, která 
přichází ve slávě a v moci:

I budou se báti na západ jména Hospodinova, a na 
východu slunce slávy jeho, když se přivalí jako řeka 
nepřítel, jejž duch Hospodinův preč zažene. 59,19 (K)
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Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jákobovi 
odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův. 59,20 

„Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin: 
Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti 
vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého 
potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od ny
nějška až na věky,“ praví Hospodin. 59,21

„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad 
tebou Hospodinova sláva. 60,1

Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale 
nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho 
sláva. 60,2

K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž 
nad tebou vzejde. 60,3

Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí 
a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé 
budou v náručí chovány. 60,4

Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se ra
dostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, 
přijde k tobě bohatství pronárodů.“ 60,5

V první části 19. verše 59. kapitoly Izajáš proklamuje ko
nečný Boží záměr, kterého bude dosaženo událostmi popsa
nými v dalších verších: „I budou se báti na západ jména Ho
spodinova, a na východu slunce slávy jeho...“ Po celém světě 
bude zjevena Boží sláva, což způsobí bázeň a údiv mezi všemi 
národy.

Druhá polovina tohoto verše zjevuje, že satan, „nepřítel“, 
„se přivalí jako řeka“, aby se pokusil zmařit Boží záměry, avšak 
Duch svátý tuto opozici překoná. Z historického hlediska je to 
nejtemnější hodina lidstva, která volá po nejmocnější Boží 
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intervenci, „...kde se rozmohl hřích, tam se ještě více rozhojnila 
milost,...“ (Římanům 5,20)

Duch svaty je zde Izajášem představen jako nositel korouhve 
Boží armády. V okamžiku, kdy je Boží lid v nebezpečí napros
tého rozprášení a naprosté porážky, pozvedá Duch svaty Boží 
korouhev. Povzbuzen tímto důkazem o tom, že jim Bůh přijde na 
pomoc, shromažďuje se Boží lid ze všech stran kolem této 
vyzdvižené korouhve a šikuje se k novému útoku.

Jakou korouhev zde Duch svaty pozvedá? V Janovi 16,13-14 
Ježíš mluvil o příchodu Ducha svátého a prohlásil: „On mě 
oslaví...“ Duch svaty má pozvednout pouze jedinou korouhev. 
Nevyzdvihne instituci, ani denominaci, ani učení. Vyzdvihne 
osobu - „Ježíše Krista, který je stejný včera i dnes i na věky.“ 
(viz Židům 13,8) Každý pravý věřící bude věrný této korouhvi - 
Ježíši Kristu. Sebevydání čemukoli jinému - instituci, denominaci 
nebo učení - je druhořadé. Takoví věřící se shromáždí všude tam, 
kde uvidí, ze je Kristus pravdivě vyvýšen Duchem svátým.

V období po skončení druhé světové války se přesně naplnilo 
toto proroctví ze druhé části Izajáše 59,19. Za prvé: „nepřítel se 
přivalil jako řeka“. Satanův vliv v každé oblasti života - nábožen
ské, morální, společenské i politické - vzrostl jako nikdy předtím. 
Za druhé: „Duch Hospodinův pozdvihne korouhev proti němu“ 
(KJV). Každá oblast křesťanstva začíná zakoušet svrchované 
a nadpřirozené navštívení Ducha svátého. Toto navštívení se 
nesoustřeďuje kolem nějaké instituce, nebo lidské osobnosti, ale 
pouze kolem Pána Ježíše Krista. Boží lid ze všech oblastí se teď 
soustřeďuje kolem Ježíše Krista, vyvýšeného Duchem svátým.

Izajáš 59,19-20 popisuje různé důsledky tohoto navštívení: 
Boží lid se v pokání obrací k Bohu. Kristus opět působí ve své 
církvi, přináší vykoupení a vysvobození. Obnovuje svoji smlouvu 
a plnost svého Ducha svátého. Boží lidé se opět stali jeho 
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svědky. Jejich rty proklamují Boží slovo s pomazáním Ducha 
Svatého.

Toto navštívení se týká všech věkových skupin. Týká se 
rodičů, dětí i vnuků. Zvláštní důraz je položen na mladé lidi. 
Toto vylití Ducha je předpovězeno v Jóelovi 2,28 a ve Skutcích 
2,17: „Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery 
budou prorokovat... vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“

Toto navštívení nebude krátké a dočasné. Bude „od nynějška 
až na věky“. Plnost Ducha svátého, která je nyní obnovována 
v Božím lidu, nebude již nikdy odňata.

První dva verše 60. kapitoly Izajáše zdůrazňují rostoucí 
kontrast mezi světlem a tmou. „Hle, temnota přikrývá zemi, 
soumrak národy...“ Ale nad Božím lidem se v okolní temnotě 
tím jasněji rozzáří světlo slávy Boží přítomnosti. Temnota bude 
stále temnější, ale světlo bude stále jasnější. To je hodina 
rozhodnutí, rozdělení cest. Nikdo nebude moci zůstat neutrální, 
nikdo nebude moci žít v kompromisu: „... Co má společného 
spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?“ 
(2. Korintským 6,14)

Ve 3. verši Izajáš popisuje, jaký vliv bude mít zjevení círk
ve v její slávě na svět. Národy a jejich vládci se obrátí a bu
dou hledat pomoc. O této hodině Ježíš mluvil v Lukášovi 21,25: 
„... na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít. ..“ 
Narůstající problémy posledních desetiletí způsobily, že se vládci 
národů již neodvažují tvrdit, že mají pro tyto problémy řešení. 
Proto se celé národy obrátí ke Kristu, který svoji moudrost 
a moc zjeví skrze církev.

Ve 4. verši 60. kapitoly své knihy vyzývá Izajáš církev, aby 
se podívala na velký příliv lidí, kteří k ní budou přicházet. 
Opět je tu zvláštní důraz na mladé lidi: „tví synové“ a 
„dcery tvé“.
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Verš 5. přináší vyvrcholení této části proroctví. „Uvidíš to 
a půjdeš v jednotě“ (KJV) Vize toho, co Bůh dělá, přivede jeho 
lid k jednotě. Ze všech historických pozadí, ze všech částí křes
ťanství, poplynou proudy probuzení, které se nakonec spojí do 
jediné neodolatelné řeky. „Tvé srdce se bude bát a rozšíří se.“ 
(KJV) Spolu se zjevením Boží moci a slávy sestoupí na Boží lid 
svátá bázeň. Dojde však také k rozšíření srdce - rozšíření 
schopnosti chápat a naplňovat Boží záměry.

Takto nově shromážděný, sjednocený a zmocněný Boží lid 
dostane k dispozici rozsáhlé finanční a materiální prostředky: 
„... neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě 
bohatství pronárodů.“ Bůh tyto prostředky odložil a rezervoval 
pro závěrečný úkol, který má církev naplnit.

Poslední velký úkol

V Matoušovi 24,3 položili učedníci Ježíšovi otázku: „...jaké bude 
znamení tvého příchodu a skonání věků?“ Jejich otázka byla 
konkrétní. Neptali se na znamení v množném čísle, ale na jedno 
jediné znamení - na konečnou indikaci toho, že se přiblížilo 
skonání věků.

Ve verších 5-13 jim Ježíš řekl různá znamení - různé 
události nebo trendy, které budou charakterizovat závěrečné 
období. Avšak odpověď na jejich konkrétní otázku jim dal až ve 
14. verši: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém 
světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“

To je konkrétní odpověď na konkrétní otázku. Kdy přijde 
konec? Až bude toto evangelium království kázáno po celém 
světě a všem národům. To potvrzuje myšlenku, kterou jsem 
v této knize zdůrazňoval: Iniciativa ve světských záležitostech je 
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v rukou Boha a jeho lidu. K vyvrcholení tohoto věku nedojde 
působením nějaké světské vlády nebo vojenské moci, ani díky 
záplavě satanského klamu a nezákonnosti. Konečnou rozhodující 
činností bude kázání evangelia království. Tento úkol může 
naplnit pouze církev Ježíše Krista.

Písmo velmi přesně stanovuje, jaké poselství má být kázáno. 
Má to být „evangelium království“. Stejné poselství kázal Kristus 
a první učedníci. Ono představuje Krista v jeho královském 
vítězství a královské moci. „Vždyť královo slovo má moc...“ 
(Kazatel 8,4). „Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.“ 
(1. Korintským 4,20) Evangelium království je nadpřirozeně 
potvrzováno „znameními, divy i rozličnými projevy Boží moci 
a rozdílením Ducha svátého.“ (viz Židům 2,4) To bude pravým 
a účinným „svědectvím všem národům“.

Dnes je připraveno dějiště pro poslední velké jednání 
dramatu církve. Poprvé v lidských dějinách může být úkol kázat 
evangelium všem národům naplněn během jedné generace. 
Technika nám připravila potřebné prostředky k cestování i ke 
komunikaci. Použití těchto prostředků bude stát obrovské 
množství peněz, ale v Izajášovi 60,5 Bůh zaslíbil církvi posledních 
dnů „dary hučícího moře“ a „bohatství pronárodů“. To jsou jím 
ustanovené zdroje zaopatření. Finanční a technické prostředky 
národů mají být dány k dispozici církvi, pro naplnění jejího 
závěrečného úkolu zde na zemi.

Současně, jak je zaslíbeno v Jóelovi, přivede podzimní déšť 
oddanou armádu mladých mužů a žen, kteří budou připraveni 
naplnit velké Ježíšovo poslání ze Skutků 1,8: „... ale dostanete 
sílu Ducha svátého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky 
v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec 
země.“ To je generace, kterou David vyhlížel v Žalmu 22,31: 
„Potomstvo bude mu sloužit. O Panovníku budou vyprávět 
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dalšímu pokolení.“ Je to také období, o kterém Ježíš mluvil 
v Matoušovi 24,34: „Amen, pravím vám, že nepomine toto 
pokolení, než se to všechno stane.“

Takto Bůh shromažďuje různé prostředky, potřebné pro 
dovršení jeho záměrů: lidské zdroje - Duchem naplněné mladé 
lidi, a materiální zdroje - bohatství a techniku. V obou těchto 
aspektech mají zvláštním dílem přispět Spojené státy. K prvnímu 
hromadnému vylití Ducha svátého na dnešní mládež došlo ve 
Spojených státech, a toto vylití stále ještě pokračuje v celé zemi. 
Současně disponují Spojené státy největšími finančními a tech
nickými prostředky v moderním světě. Národ, jehož lidé jako 
první přistáli na Měsíci, je jedinečným způsobem kvalifikován 
k tomu, aby rozeslal posly evangelia království do všech národů 
země. Poskytnutím svých lidských i materiálních zdrojů k zvěsto
vání evangelia království po celém světě dokončí Spojené státy 
vlákno božského určení, které se jeho dějinami vine po více než 
tři a půl století.

Tento zvláštní Boží záměr se Spojenými státy se zrodil 
z obecenství poutníků. Bůh jim dal vizi o obnovení církve. Oni 
se tomuto úkolu odevzdali v namáhavé práci a v obětech, 
v modlitbách a v půstu. Ti, kdo dnes sdílí vizi poutníků, mohou 
vidět, že se blíží její naplnění. Církev Ježíše Krista stojí připra
vena donést evangelium království všem národům na zemi. 
Naplněním tohoto závěrečného úkolu bude sama církev přive
dena k dokonalosti.

Studiem Písma se poutníci naučili dvě velké pravdy, které 
odkázali svým duchovním potomkům ve své vlastní zemi i 
v jiných zemích. Za prvé: Boží záměr pro poslední dobu je 
obnovení a dokončení církve. Za druhé: zdrojem moci k dosažení 
tohoto záměru je modlitba a půst v jednotě.





Váženy čtenáři,

přejeme Vám hodně požehnání při četbě této knihy, kéž se 
skrze ni Pán Bůh oslaví. Nabízíme Vám i další knihy a brožury 
vydané v našem vydavatelství:

Derek Prince: Milost poddání se
Derek Prince: Desátky
Derek Prince: Setkání v Jeruzalémě
Floyd McClung: Boží otcovské srdce
Floyd McClung: Otče, sjednof nás
Ulrich Bäumer: Chceme jen tvoji duši
Robert A. Cook: Nyní, když jsem uvěřil
Wolfhard Margies: Přemožen Boží dobrotou
Wolfhard Margies: Jak zacházet s poraženým nepřítelem
Wolfhard Margies: Osvobození
Wolfhard Margies: Milost
Kenneth E. Jlagin: Autorita věřícího
Kenneth E. Hagin: Nové narození/Boží lék
Kenneth E. Hagin: Vedení Duchem Božím
John Osteen: Můžeš změnit svůj osud
Renata Ferstová: O Kmínkovi, Lupínkoví a Rozmarýnce
Claudia Můhlanová: Jen klid, maminko
C. Peter Wagner: Teritoriální duchové
Jiří Dohnal: Příručka pro vedoucí skupinek

Pokud máte o některou z uvedených knih zájem, nebo žádáte 
další informace, zašlete objednávku, nebo napište na naši adresu. 
Na požádání zašleme informace o Klubu čtenářů Logosu. Při odběru 
většího množství poskytujeme rabat.

Vydavatelství LOGOS, U Pekařky 1, 180 00 Praha 8







Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, 
modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 
za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc... 
Je tento biblický požadavek ještě aktuální?
Očekává Bůh od křesťanů společné modlitby a půst? 
Derek Prince vydává svědectví o konkrétním 
významu modliteb a půstu v dějinách starověkých 
i moderních národů a ukazuje jaká odpovědnost 
v této oblasti Kristově církvi náleží. Na konci věku 
se zjeví církev svátá, bez poskvrny, vrásky 
a čehokoli podobného. Vyvrcholení dějin 
s tématem knihy úzce souvisí.
Nechybí ani praktické pokyny pro jednotlivce 
i společenství.

DEREK PRINCE se narodil v Indii Britským rodičům. 
Vystudoval řečtinu a latinu na Eton College a Cambridge 
University. V letech 1940-1949 byl stálým profesorem 
starověké a moderní filosofie na King‘s College 
v Cambridge. Hebrejštinu a aramejštinu studoval na 
Cambridge University a Hebrew University v Jeruzalémě. 
Mluví mnoha moderními jazyky.
V prvních letech druhé světové války prožil jako nemoc
niční zřízenec v britské armádě, setkání s Ježíšem Kris
tem, které změnilo celý jeho život. Sám o tom píše: 
„Na základě tohoto setkání jsem dospěl ke dvěma závě
rům, které jsem od té doby nemusel měnit: rvní, že 
Ježíš Kristus je živý; druhý, že Bible je pravdivá, věcná 
a moderní kniha. Tyto dva závěry radikálně a trvale 
změnily celý můj život. “
Na konci druhé světové války zůstal tam, kam ho britská 
armáda umístila - v Jeruzalémě. Svatbou se svou první 
manželkou Lýdií se stal otcem osmi dětí, které Lýdie 
adoptovala. Společně prožili znovuzrození státu Izrael 
v roce 1948. Během pobytu v Keni, kde Derek pracoval 
jako instruktor, adoptovali jako deváté dítě africké děv
čátko. Po smrti Lýdie (1975) se Derek v roce 1987 oženil 
se svojí nynější manželkou Ruth.
Derek Prince sloužil jako pastor, pedagog, kazatel a po
radce na několika kontinentech a je mezinárodně uzná
ván jako jeden z předních současných vykladačů Bible. 
Napsal řadu knih, které vyšly v mnoha jazycích a je vel
mi žádaným řečníkem na konferencích.
Derek Prince má nedenominační a nesektářský přístup 
a s prorockým vhledem ukazuje význam současných 
událostí ve světle biblických proroctví.


