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Modlitba za spasení a Ducha svatého 
Kornéliovy a Petrovy modlitby 

Čtení 

Skutky 10 

V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku, zvaného Italský. Byl to člověk 

zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu 

a pravidelně se modlil k Bohu.  

Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu 

vchází a volá na něj: „Kornélie!“ Pohlédl na něj a pln bázně řekl: „Co si přeješ, Pane?“ Anděl 

odpověděl: „Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do 

Joppe, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr. Bydlí u Šimona koželuha, který má dům 

u moře.“  

Když odešel ten anděl, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy a jednoho zbožného vojáka 

ze své stráže, všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Joppe.  

Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby 

se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení 

mysli: Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí 

za čtyři cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci. Tu k němu 

zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Petr odpověděl: „To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl 

nic, co poskvrňuje a znečišťuje.“ Ale hlas se ozval znovu: „Co Bůh prohlásil za čisté, 

nepokládej za nečisté.“ To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do 

nebe.  

Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým 

poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, 

kterému říkají Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: „Jsou tu tři 

muži a hledají tě; sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal.“  

Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: „Já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou 

přišli?“ Oni odpověděli: „Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného 

Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě 

pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci.“ Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes 

noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho 

doprovázelo.  

Nazítří přišli do Cesareje. Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. 

Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej 

přinutil vstát a řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“ Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr 

shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí.  

Promluvil k nim: „Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně 

však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo 

znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký 

jste k tomu měli důvod.“  

Kornélius odpověděl: „Jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě 

odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornélie, Bůh 

vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Joppe a povolej odtud 



Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. ‘Hned jsem tedy pro tebe 

poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet 

vše, co ti Pán uložil.“  

A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je 

mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům 

izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dálo po 

celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta 

Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli 

v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské 

i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu 

zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my 

jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu 

a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni 

proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho 

věří.“  

Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratří židovského 

původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli 

mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: „Kdo může zabránit, aby byli vodou 

pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“  

A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal 

několik dní.  

 

Úvod 

- To nejdůležitější, co by nám mělo zůstat z pásma biblických hodin „O modlitbě“, je 

následující: Modlitba je člověku dána k budování vztahu s trojjediným Bohem Stvořitelem, 

Spasitelem a Posvětitelem.  

- Přičemž platí, že vztah Pána Boha a člověka nezačíná od modlitby, nýbrž od evangelia… 

Modlitba je odpověď,  je to druhý, nikoli první krok. (Pavel Filipi) 

- Což bezezbytku platí i tam, kde se lidé modlí za spásu (svoji či někoho jiného) anebo za 

Ducha svatého (ať už mají na mysli křest, naplnění, zmocnění, pomazání či posvěcení Duchem 

svatým). 

- Máme dnes před sebou dvě modlitby, respektive dva modlitebníky, římského vojáka 

Kornélia a pravověrného žida, který se stal prvním z křesťanských apoštolů, misionáře Petra. 

Jejich modlitby se staly pro církev velikou výzvou, aby se křesťané odvážně a ve velikém 

očekávání modlili za spásu světa a za Ducha svatého, který sestupuje na ty, kteří v Krista uvěří.  

Modlitby Kornéliovy 

- Kornélius, římský důstojník (setník) pluku zvaného Italský. Žil v Cesareji, ve městě, 

které vybudoval Herodes Veliký. Jméno dostalo podle Caesara Augusta. Byla to římská 

metropole Judeje asi 100 km severozápadně od Jeruzaléma. Cesarea byla oficiálním sídlem 

herodovců a římských prokurátorů.   

- Kornélius byl tzv. bohabojný, což znamenalo, že byl pohanem, který ale žil se svou 

rodinou v úzkém kontaktu se synagógou. Předpisům židovského zákona se ale podřizoval jen 

částečně. Na rozdíl od tzv. proselytů, kteří se jim podřídili zcela. Nebyl obřezán, ale přijal 

monotheismus a židovské etické normy. Byl znám svou dobročinností a pravidelnými 

modlitbami. Ačkoli si držel jistý odstup od pravověrných, měl u židů dobrou pověst. 



- Lukáš nezaznamenal konkrétní Kornéliovy modlitby, pouze se zmínil o pravidelnosti 

a vytrvalosti tohoto modlitebníka. Navíc zmínil jeho dobročinnost – almužny. Z čehož plyne, 

že Kornéliova zbožnost byla vyrovnaná, obsahovala obě potřebné stránky – duchovní 

i praktickou. Zdá se, že modlitba jako vztah k Bohu Kornélia zavazovala k činům. 

- Nevíme, za co se Kornélius modlil, ale víme, že Pán Bůh na jeho modlitby a almužny 

odpověděl. To nás vede k úvahám o předpokladech k vyslyšení modliteb.  

- Uvažme následující: Kornélius byl pohan – nebyl Žid ani křesťan. Kornélius byl římský 

voják (důstojník, patrně kapitán) – to znamenalo, že již byl osvědčeným v boji na život a na 

smrt. Věřil v jediného Boha i se svou rodinou, ale držel si určitý odstup od židovského 

pravověří.  

- Pán Bůh přijal Kornéliovy modlitby! Zdá se, že pro Pána Boha opravdu není důležité, 

je-li člověk žid nebo pohan, je-li voják nebo civilista a je-li ve svém projevu víry na 100% 

oddán Hospodinu anebo jestli si z nějakých důvodů ještě drží od pravověří odstup. Patrně je 

pro Pána Boha nejdůležitější opravdovost srdce, upřímnost a víra. Zde budu citovat nejprve 

žalmistu: Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. (Ž 66,18) 

a potom Jakuba: Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový 

člověk nemyslí, že od Pána Boha něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. 

(Jk 1,6-8) Petr nakonec nejen na Kornéliovu adresu pověděl: Bůh nikomu nestraní, ale v každém 

národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. (Sk 10,34n) 

- Nevíme, za co a jak se Kornélius modlil, víme však, jak mu Hospodin odpověděl. Z toho 

usuzujeme, že Kornélius ve svém srdci nepěstoval ničemnosti a nebyl vnitřně rozpolcený. Pán 

Bůh Kornéliovi ukázal na Krista (v tuto chvíli je jedno zda skrze anděla nebo apoštola) a naplnil 

ho Duchem svatým. Výsledkem jeho modliteb nakonec bylo (aniž by to předpokládal), že se 

stal křesťanem, který se zcela (oproti židovství) oddal Bohu. 

Modlitby Petrovy 

- Petr vyšel za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil… (Sk 10,9)  

- Také nevíme, za co se modlil. Mohly to být žalmy a chvalozpěvy. Vždyť před pár dny 

byl osobně účasten Božích divů a zázraků. V Lyddě Kristus uzdravil osm let ochrnutého Eneáše 

a mnozí, kteří to viděli, se obrátili ke Kristu. V Joppe byla zase po Petrových modlitbách 

vzkříšena Tabita. 

- Naše modlitby jsou vždy odrazem toho, co žijeme a odpovědí na to, co s Pánem Bohem 

zakoušíme. Nebylo by divu, kdyby Petr ve svých modlitbách jásal a chválil Hospodina. Nebylo 

by ani divu, kdyby se ve svých modlitbách pokořoval, neboť to nebyl on, kdo uzdravil a vzkřísil 

nemocné a mrtvé, byl to Kristus.  

- Myslím, že každého jen trochu pozorného čtenáře Bible zaujme skutečnost, že Pán Bůh 

jednal zároveň s modlitebníkem Kornéliem a modlitebníkem Petrem, aniž by tito dva lidé 

o sobě vůbec nevěděli, natož aby spolu kdy osobně nejednali. 

- Petr dostal vidění… Nebudeme tuto skutečnost psychologicky ani jinak zkoumat, 

spokojíme se s konstatováním, že tomu tak bylo. Není důležité, že Petr prožil něco 

mimořádného, ale spíše, co bylo obsahem onoho vidění. Obsahem byla zvěst: Co Bůh prohlásil 

za čisté, nepokládej za nečisté. (Sk 10,15) To, že se vidění opakovalo třikrát, vyjadřuje 

v biblické řeči silný akcent. Tak to doopravdy je!!  

- Modlitba a setrvávání v Boží blízkosti znamenaly pro Petra změnu smýšlení, změnu 

pohledu na lidi z nežidovského prostředí. Petrovo setrvání na modlitbách mělo význam nejen 

pro něj, ale následně pro Kornélia, celou církev a dokonce i pro celý pohanský svět!  



- Zřejmě nedovedeme úplně domyslet anebo vnitřně prožít a procítit, co pro věřícího žida 

mělo znamenat vejít do domu pohana. Ona duchovní (a tím i kulturní a sociální) bariéra byla 

nepřekonatelná. My dnes takové překážky řešíme jen sporadicky. V dnešním globálním světě 

jsme spíše vedeni jeden ke druhému. Pro nás mohou být problémem morální bariery. Něco na 

způsob, že slušný člověk se s darebákem nebaví. To je opravdu těžké. Dokonce na naší straně 

nemusí ani figurovat pýcha – stačí strach, obavy, nejistota, opakované zklamání.  

- Modlil se Kornélius a modlitby ho vedly k Petrovi. Podobně se modlil Petr a modlitby 

ho zavedli ke Kornéliovy. Vlastně ne modlitby, ale Pán Bůh, který skrze modlitbu jednal 

s lidmi.  

Modlitby za spasení a Ducha svatého - diskuse 

- Dnešní téma, ke kterému nás vedou modlitby setníka Kornélia a apoštola Petra, je 

modlitba za spasení a Ducha svatého. Obojí spolu úzce souvisí. Dnes není na programu 

vyučování o křtu Duchem svatým anebo o naplnění Duchem, dnes hovoříme o modlitbě. 

A žasneme, že tam, kde se lidé upřímně a opravdově modlí, tam Pán Bůh dává svou spásu, dává 

poznat Krista, a stejně tak sesílá Ducha svatého, který naplňuje přítomné novým svatým 

obsahem.  

- Chceme-li z dnešního biblického textu vytěžit to podstatné, pak toto: Modleme se 

a veďme druhé k modlitbám. Veďme i naše blízké, kteří ještě nejsou oddaní Kristu, aby se 

upřímně modlili k Bohu. Pán Bůh odpovídá na modlitby upřímných. Jednomu muži, který je 

obžalován z velmi těžkého zločinu, jsem pověděl: Prokopejte se svými modlitbami ke Kristu. 

Mám naději, že tak činí.  

- V jisté době (je tomu více než dvacet let) jsem prožil na modlitbách klíčový okamžik. 

Byla to doba všelijak v církvi zmatená ohledně názorů a učení o Duchu svatém. Modlil jsem se 

a najednou přišlo světlo: Jako je spasení v Kristu dáno, tak je dán lidem i Duch svatý. Což mi 

následně potvrdili i zdravé teologické knížky typu Wernera de Boora, kde se píše, že Letnice 

jsou stejně jedinečnou a neopakovatelnou skutečností jako narození Páně, Velký pátek, 

Vzkříšení a Nanebevstoupení. Přesto však je správné se modlit za spasení pro konkrétní lidi i za 

naplnění Božím svatým Duchem. Nic z toho není samozřejmé a už vůbec ne automatické. 

Za obojí je třeba se modlit, obojí je třeba přijmout vírou.   

- Na příběhu modlících se Kornélia a Petra vidíme, že spása v Kristu i křest Duchem 

svatým jedno jest. Ale i tak je třeba se dále modlit, protože musíme s bází a třesením své spasení 

konat a musíme pokorně žádat o další a další zmocnění Duchem svatým.    

- Čteme-li Skutky apoštolské i epištoly, setkáváme se na mnoha místech s faktem, že 

církev musela opakovaně vybojovávat otázky misie (a tedy spasení pro druhé) a opakovaně 

prožívala naplnění svatým Duchem. Tím spíše my se modleme, abychom na modlitbách 

překonávali mezilidské bariery a přijímali nové a nové zmocnění ke službě a víře.  

Modlitební chvíle 

Sbor a sbory – modleme se za jednotu, pokoj a plnost Ducha svatého 

Mladá generace – vztahy, škola, životní orientace… 

Misie – za všechny lidi, kteří jsou v naší blízkosti, za osobní i sborovou evangelizaci, za 

misionáře… 

Církev – volba nové Rady CB 

Nemocní – za mladé i nejstarší 

 

 


