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V církevním kalendáři začíná 40 dnů před velikonocemi postní doba. 
Je to období, které nám má pomoci připravit se na největší událost, která se na tomto světě stala – 
ukřižování, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. 
 

V postní době má člověk pracovat na proměně a obnově svého života, aby mohl žít opět plně jako 
křesťan. Má v této době obnovit a narovnat své vztahy, navázat znovu dialog s druhými, odpočinout si a 
vrátit se k tomu, co činí život křesťana křesťanským. Nemělo by ale jít pouze o lidské úsilí, protože 
duchovní obnova není otázkou pouhé sebekázně, upřímné snahy, ale je to Boží milost. Člověk naslouchá 
Božímu slovu, které se ho dotýká, mluví k němu a proměňuje jeho postoje, mysl i srdce. A tak je doba 
půstu dobou hledání a očekávání na novou Boží milost. 
 

Na tuto tradici chceme navázat. V tuto středu, 20. února začne 40ti denní období přípravy  na 
velikonoce. Cílem je „přiblížit se k Bohu“. 
Mottem ať je pro nás slovo Jakubovo: přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. 

Jk 4,7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. 
 

Je mnoho věcí, které nás od Boha vzdalují. Postní dobu vnímám jako příležitost: zastavit se, vrátit se 
k čtení a přemýšlení nad Biblí, k hledání Boží vůle pro můj život, k vnitřnímu soustředění se na Krista. 
Nástrojem, který mi v tom pomůže je: Boží slovo, modlitba, půst a chvála.  
 
Jak to bude v praxi probíhat: 
můžeme to dělat každý po svém, ale na druhé straně, pokud máme možnost sjednotit se, věřím, že nám 
to pomůže nejen být blíž Bohu, ale také být blíž sobě. Stmelit se jako církev. A proto každého z Vás zvu: 
připojte se, nejen formálně, ale připojte svá srdce, rozhodněte se: budeme společně hledat Boží tvář! 

 každý den budeme (nejlépe společně v rodinách) číst stejné oddíly Písma (Skutky apoštolů a 
druhou polovinu proroctví Izajáše). O těchto oddílech budeme přemýšlet, hovořit, sdílet se, jak 
skrze ně k nám Bůh mluví.  

 protože máme k dispozici moderní technologie, chceme je využít. Na facebooku je založená 
akce: „40 dnů s Biblí“, kde každý den bude odkaz na biblický text, a několik myšlenek k němu. 
Připojte se a pište, co Vám Bůh ukázal. Věřím, že to může být perfektní nástroj, kde si budeme 
vzájemně pomáhat. 

 Čtení Bible bez modlitby nemá cenu. Potřebujeme, aby nám Duch svatý „otevíral Bibli“ 
abychom nejen vstřebali informace, ale abychom odhalili duchovní rozměr toho, co nám Bůh 
chce sdělit. A proto je třeba, abychom čtení a přemýšlení nad Biblí spojili s modlitbami. 
Věřím, že se nám podaří několikrát za den se v myšlenkách vrátit k přečtenému textu, a třebas 
kratičce se pomodlit. Apoštol Pavel říká:   

Ef 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 
přimlouvejte za všechny bratry i za mne… 

 K společné modlitbě a k uctívání budeme mít příležitost vždy v sobotu večer. Od 18.00 bude 
večer modliteb a chval v modlitebně. První večer – příští sobotu bude mít na starosti skupinka, 
která se schází u Müllerů, pod vedením Mirky Lukešová (chvály) a Vaška Müllera (vedení a 
slovo). 

 Ze soboty na neděli bude probíhat modlitební noc. Tak jak jsme zvyklí, každý si můžete na 
stránkách sboru rezervovat svou „modlitební hodinu“. Modlitební štafeta začíná v sobotu 
v 18.00 a končí v neděli v 9.00 hodin. 

 PŮST. Každý se můžeme také připojit k společnému půstu. Nevím, jestli jste zvyklí se postit, 
někteří půst praktikujete, jiní ne. Někdo má zdravotní problémy a celodenní půst pro něj může 
být problém, jiný nemá odvahu, že to zvládne. A proto jsme připravili tři druhy půstu, ke 
kterému se můžete připojit. 
1. celodenní půst – od sobotního rána do nedělní bohoslužby  
2. půldenní půst – začíná v sobotu v poledne (nebo třeba v jednu po obědě) a končí nedělní 

bohoslužbou 
3. noční půst – začíná v sobotu večer v 18.00 a končí nedělní bohoslužbou.  
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Možná někdo začne nočním půstem, další sobotu bude již mít odvahu k půldennímu, a další 
sobotu ví, že zvládne celodenní půst.  
Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem 
životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém 
životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe… 
Tipy, čeho se v době půstu zřeknout: jídla, pití, sledování televize, práce, nebo surfování na PC, 
nakupování, zábavy, a soustředit se na to: být blíž Bohu. Stále pamatujme na to, že nejde o 
výkon, nejde o to Bohu dokázat, čeho se pro něj zřekneme, ale mottem pro náš půst je: přiblížit 
se k Bohu. A tak místo poslouchání hudby z mp3 přehrávače, či mobilu si zkuste poslechnout 
různá kázání, která si můžete dopředu stáhnout z internetu, nebo chvály. Pak o nich přemýšlejte 
a modlete se…  
Bůh je věrný, přiblíží se k nám, a prožijeme nové duchovní osvěžení. Prožijeme nové setkání 
s Ježíšem, nově poznáme Boha. 

 V neděli, na bohoslužbě se budeme držet textů, které na ten den připadají. Můžete si již 
dopředu tyto texty přečíst, přemýšlet nad nimi, a pokud budete mít něco, čím k Vám Bůh 
promluvil, můžete to pak během bohoslužby povědět ostatním. 
Po bohoslužbě uděláme každou neděli malé občerstvení. Zakončíme tak půst společným jídlem, 
u kterého si můžeme opět povědět, co jsme za uplynulý týden prožili.  

 
Toto není návod na duchovní obnovu. 
Ale je to příležitost, vrátit se k Ježíši, hledat jeho blízkost, prožít novou zkušenost s Bohem. 
A proto Vás zvu: připojte se! 
 
 
Mottem pro čtení Písma na toto 40 denní období je slovo Pána Ježíše: BUDETE MI SVĚDKY 

Sk 1,6 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?" 
7 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 
8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v 
celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 

 
Skutky apoštolů je nádherná kniha. Popisuje odchod Pána Ježíše do nebe, k Otci, seslání Ducha svatého, 
vznik církve a její rozšíření do tehdejšího světa. 
Není to kompletní historie církve. Soustřeďuje se především na Jeruzalémský sbor, pak na obrácení Saule 
z Tarzu, který dostal nové jméno Pavel, a stal se apoštolem pohanů. Popisuje jeho misijní cesty, šíření 
evangelia nejprve v Malé Asii, pak v Evropě, až se dostává do Říma. Sice jako vězeň, ale i vězněný Pavel 
stále neohroženě nese evangelium. 
Skutky tedy popisují jen určitou etapu a určitou lokalitu, kde se evangelium šířilo. Byli další apoštolé, ale i 
obyčejní věřící, kteří šli do jiných zemí, a všude kam přišli, kázali o Ježíši. Není to tedy vyčerpávající 
učebnice historie církve, předkládá nám zlomek toho, co věřící prožívali, jak je Bůh vedl, a jak se skrze 
jejich vliv měnila společnost. Doporučuji: udělat si čas a přečíst si knihu Skutků na jeden zátah. Třeba 
v neděli odpoledne. A pak se k ní během 40 dnů vracet tak, jak máme rozpis textů pro každý den. 
 

Skutky apoštolů jsou knihou s otevřeným koncem. Protože výzva Pána Ježíše: „budete mi svědky“ 
neplatila jen pro 11 apoštolů, nebo pro první generaci křesťanů, ale platí i dnes, pro nás, kteří jsme Pána 
Ježíše přijali do svých životů. 
I nás si chce Bůh použít, v naší zemi, v naší generaci s cílem, aby se lidé mohli setkat s Bohem, a a by tak 
Bůh mohl proměnit jejich životy. 
Jsme svědky toho, že Bůh je živý. A přináší život tam, kde vládne smrt, přináší odpuštění tam, kde vládne 
vina, přináší smíření tam, kde vládne nepřátelství, přináší uzdravení tam, kde vládne nemoc, přináší 
pokoj tam, kde zuří napětí, přináší radost tam, kde procházíme stínem, přináší naději tam, kde vládne 
zoufalství. 
A to vše díky Pánu Ježíši Kristu. Díky jeho smrti a vzkříšení. 
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Biblický text: 
Sk 1,4 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo 
zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 
5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní." 
6 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?" 
7 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 
8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 
Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 
9 Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. 
10 A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu 
11 a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu 
přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." 
12 Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno 
ujít v sobotu. 
13 Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, 
Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. 
14 Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. 
 
BUDETE MI SVĚDKY 
to není výzva k aktivitě.  
Je to důsledek toho, co se událo v našich životech. 
 
Minulou neděli zmiňoval Samuel Gallat příběh Zachea (Lukáš 19,1-9) 

L 19,2 Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; 
3 toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup 
spatřit. 
4 Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. 
5 Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím 
zůstat v tvém domě." 
6 On rychle slezl a s radostí jej přijal. 
7 Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" 
8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem 
někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." 
9 Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. 
10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." 

 
Zacheus – vlivný a bohatý státní úředník v Jerichu. Vrchní celník, kolaborant, člověk, který se zaprodal 
Římanům. Muž, který okrádal lidi i stát. Politik, který zneužíval své postavení a moc. Bral úplatky, 
podporoval korupci, šlo mu jen o vlastní prospěch.  
Setkal se s Ježíšem. A jeho život se změnil. Nečteme ni o tom, že by mu Pán Ježíš nařídil, aby dal do 
pořádku svůj život, aby změnil postoje. Nebylo to tak, že by mu dal ultimátum, podmínku: dej věci do 
pořádku a já pak půjdu s Tebou.  
Bylo to naopak, přítomnost Ježíše v jeho domě způsobila revoluci v jeho životě.  
Setkal se s Ježíšem a to změnilo všechno. Stal se jiným člověkem. Bůh vstoupil do jeho srdce, Bůh změnil 
jeho přirozenost, Boží DNA nahradilo Zacheovo DNA, které bylo zdeformováno hříchem. Je to nový 
člověk. Tělo má stejné, nezměnila se výška jeho postavy, zůstal stále malým, nezměnila se barva jeho 
očí, asi ani jeho temperament, ale změnilo se jeho srdce a mysl. Uvažuje jinak, cítí jinak, vnímá jinak a 
jedná jinak. 
Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to 
čtyřnásobně. 
 

Když to lidé slyšeli, možná se pousmáli – to bude zas nějaký fígl, nová strategie, nová lest jak z nás dostat 
další peníze a přitom udělat dojem čestného člověka. 
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Jenže Zacheus to udělal! To je překvapilo. Ale stejně mu nevěřili. Jeho život byl teď pod drobnohledem. 
Jak se to bude vyvíjet dál? Byl to čin, kterým chtěl udělat dojem na Ježíše? Vrátí se k starému způsobu 
života? Čekají, hlídají, číhají na první selhání, ale nic takového se nekoná. 
Zacheus je novým člověkem. Setkání s Ježíšem ho proměnilo. 
A tak, aniž by to plánoval, aniž by o to usiloval, aniž by se o to cíleně snažil, se stal SVĚDKEM JEŽÍŠE. 
 
BUDETE MI SVĚDKY, říká Pán Ježíš učedníkům. V Jeruzalémě, Judsku Samařsku, a až na sám konec země. 
Jak to zvládnu, by byla moje první myšlenka, kdybych stál spolu s učedníky na Olivové hoře.  
Ale na myšlenky nebyl čas, protože v tu chvíli jim Pán Ježíš mizí z očí, Vstoupá vzhůru, a oblak jim ho 
zastřel. 
Ježíš odchází. Nebo je to nová demonstrace jeho moci? Jako když šel po vodě, nebo se mezi nimi objevil, 
aniž by prošel dveřmi? S napětím se dívají vzhůru, jestli se zase vrátí, nebo se objeví jinde… 
V tu chvíli se vedle nich objeví dva andělé a říkají jim: 

"Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde 
právě tak, jak jste ho viděli odcházet." 

 
Vrací se do Jeruzaléma, jdou do horní místnosti domu, kde se scházeli a modlí se. 
Trvá to deset dnů. Vytrvale se modlí. 
Možná se v modlitbách vrací k tomu, co jim Pán Ježíš řekl, než odešel. Poslední slova jsou vždy důležitá, 
je to odkaz.  
BUDETE MI SVĚDKY – a jak to máme dělat, Pane Ježíši, prosím ukaž nám to. 
Boží odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. 10 dnů a přišla. 
Asi v jiné podobě, než očekávali. Přišla jako zvuk prudkého větru, přišla jako ohnivé plameny, přišla a 
naplnila dům, kde se modlili. Přišla a naplnila jejich životy. 

Sk 2,1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. 
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. 
3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; 
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával 
promlouvat. 

 
Pán Ježíš poslal svého Ducha, který je naplnil. Asi jim to v tu chvíli nedošlo, ale později si na to 
vzpomněli. Jak jsme mohli být tak nechápaví, vždyť nám to Ježíš řekl: 

Sk 1,8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v 
celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 

 
Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky! 
Nejde o rozhodnutí, výkon, aktivitu, sebekázeň, jde o zásah shůry. Jde o naplnění Duchem svatým. 
Jestliže jsme naplnění Duchem svatým, pak se stáváme svědky Ježíše. 
A pak, ať jsme kdekoliv, v Jeruzalémě, Judsku, Samařsku, nebo na Kladně, v Buštěhradu, v Unhošti, 
v Doksech, v Hostivicích… 
doma, v práci, v sousedství, na cestách… 
jsme svědky Pána Ježíše. 
Ať si to uvědomujeme, nebo ne, jsme svědky Pána Ježíše. 
 
Když budeme společně pročítat v této postní době Skutky apoštolů, budeme znovu a znovu vidět, že být 
svědky Krista znamená nechat se vést a naplňovat Duchem svatým. 
 
Vše, co je z naší, byť upřímné snahy, je křečovité, upocené, nepřesvědčivé. 
Ale to, co je z Ducha svatého, je pravdivé, přesvědčující a mocné. 
 
Začíná to tím, že vydáme život Kristu. On nás obmyje svou krví, on nám dá nové srdce. On vstoupí do 
našeho života a promění nás v nové stvoření. 
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A pokračuje to tím, že nás naplní Duchem svatým. 
Pán Ježíš je v nebo, u Otce. Na svět poslal svého Ducha – Ducha svatého. 
Vložil ho do našich srdcí. 
Pokud žijeme pod vládou Ducha, pak se stáváme SVĚDKY PÁNA JEŽÍŠE. 
Pokud žijeme jen ze své síly, jsme nepřesvědčiví. 
 
Naplnění Duchem svatým můžeme prožít dramaticky jako o Letnicích, skrze vichr a oheň, a 
ale také potichu, jemně, decentně, tak jako to prožil Eliáš, když s ním Bůh jednal na hoře Oréb. 
 
Ale jedno je stejné, člověk, který je naplněný Duchem je SVĚDKEM JEŽÍŠE KRISTA. 
V tom jak žije, mluví, jedná, přemýšlí… 
 
BUDETE MI SVĚDKY. 
Platí to o mě? 
Pokud ne, co pro to mohu udělat? 
 
Přijmout Ježíše, a otevřít se Duchu svatému. 
Volat, prosit, modlit se, tak jako učedníci. 
A protože Bůh je věrný, můžeme se spolehnout na to, že dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí, 

L 11,13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá 
Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!" 

 
A v síle Ducha svatého pak můžeme vykročit a staneme se SVĚDKY PÁNA JEŽÍŠE KRISTA všude, kam 
vstoupí naše noha. 
 

Joz 14,9 Onoho dne se zavázal Mojžíš přísahou: »Ano, země, na niž stoupla tvá noha, bude navěky 
patřit tobě a tvým synům jako dědičný podíl, neboť ses cele oddal Hospodinu, mému Bohu.« 

 
 
 
Život v moci (pod vedením) Ducha svatého, jak ho popisuje apoštol Pavel: 
 

Ř 8,10 Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, 
protože jste ospravedlněni. 
11 Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista 
Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. 
12 A tak, bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. 
13 Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete 
žít. 
14 Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 
15 Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v 
němž voláme: Abba, Otče! 
16 Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 
17 A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme 
spolu s ním účastni Boží slávy. 
 
 
 
 


