
Římanům 12:1-2  Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami 
sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá 
bohoslužba. 2  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 
obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, 
Bohu milé a dokonalé. 

Žalmy 35:13  Já, když byli nemocni, jsem chodil v rouchu žíněném a pokořoval 
jsem se postem. Ale moje modlitba se mi do klína vrátí. 

Daniel 10:1-3  V třetím roce vlády Kýra, krále perského, bylo Danielovi, který 
byl pojmenován Beltšasar, zjeveno slovo. A to slovo je pravdivé; týká se velké 
strasti. Pochopil to slovo. Pochopení mu bylo dáno ve viděních. 2  V těch 
dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé tři týdny. 3  Chutný chléb jsem nejedl, 
maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí 
celých tří týdnů. 



1. Pokoření se – Lukáš 14:11  Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, 
a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

2. Přiblížení se k Bohu 

3. Snaha o porozumění Božímu slovu 

4. Hledání Boží vůle a správné cesty v našem životě – Ezdráš 8:21  Tam 
u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, bychom se před svým Bohem pokořili 
a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky a i pro všechen svůj majetek 
přímou cestu. 

5. Touha po uzdravení – Marek 9:29  Řekl jim: "Takový duch nemůže vyjít 
jinak, než modlitbou a postem." 

6. Boží zásah v nějaké konkrétní krizi – 2 Paralipomenon 20. kap. 

7. Přímluva a modlitba za druhé 



Matouš 6:16-18  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. 17  Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou 
umyj, 18  abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává 
skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.  

Židům 11:6 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. 

Izajáš 58:8-12  Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. 
Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. 
9  Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: »Tu 
jsem!« Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,  
10  budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě 
světlo a tvůj soumrak bude jak poledne." 11  Hospodin tě povede neustále, 
bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako 
zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 12  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. 



Matouš 17:14-21  Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na 
kolenou prosil: 15  "Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je 
na tom zle: často padá do ohně a často do vody. 16  A přivedl jsem ho k tvým 
učedníkům a nemohli ho uzdravit." 17  Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící 
a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? 
Přiveďte mi ho sem!" 18  Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; od té chvíle 
byl chlapec zdráv. 19  Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu 
a řekli: "Proč jsme ho nemohli vyhnat my?" 20  On jim řekl: "Pro vaši 
malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, 
řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné." 
21  Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. 

Lukáš 10:19-20  Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré 
síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. 20  Ale neradujte se z toho, že se 
vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." 



Skutky 13:1-4  V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon 
zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy 
Heroda, a Saul. 2  Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: 
"Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." 3  A tak po 
modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. 4  Posláni tedy Duchem 
svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. 


