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SPASENI MILOSTÍ PÁNA JEŽÍŠE (SK 15,1-11) 
Obřízka srdce, ne těla! 

 

V dnešním textu se podíváme na problém, který vyvstal, tedy na podstatu 

evangelia, které bylo zároveň řešením celého problému a nakonec se 

zastavíme u Petrova varování a nějakých současných aplikací. 
 

Text Písma – Skutky 15,1-11, ČEP: 
1Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to 
předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.“ 2Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a 
dostali se s nimi do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli 
do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. 3Církev je tedy vyslala na cestu a 
oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratří vyprávěli, jak se i pohané obracejí 
k víře. 4Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak 
je Bůh ve všem vedl. 5Tu povstali někteří bratří z farizeů a prohlásili: „Pohané musí přijmout 
obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon.“ 6Apoštolové a starší se tedy 
sešli, aby celou tu věc uvážili. 7Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: 
„Dobře víte, bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané 
uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. 8A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim 
Ducha svatého tak jako nám 9a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce 
očistil vírou. 10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které 

nemohli unést ani naši otcové ani my! 11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí 
Pána Ježíše.“ 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč maličké přidání ke Kristu znamená jiné evangelium? 

2. Proč je tak důležité rozumět tomu, co je to milost? 

3. Čím mohou křesťané pokoušet Boha podle Petra? 
 

CÍRKEV NA KŘIŽOVATCE 

 Proč bylo nutné, aby církev vyřešila tuto otázku? 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 14,27; Ř 9,4-5; Ef 2,11-13; Sk 11,18; Ř 9,6; Ř 2,28-29 
 



 

 

I. SAMOTNÝ KRISTUS PRÝ NESTAČÍ 

 Proč můžeme věřit, že dílo Pána Ježíše je dostatečné? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 2,12; Sk 11,30; SK 12,25; Ga 2,3-4; Ga 2,15-16; Gn 17,14;  
 

II. SPASENI POUHOU MILOSTÍ! 

 Proč není žádná jiná možnost spasení? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 11,15; Ř 14,23; Tt 3,5; J 3,16; Ef 2,8-9; 1K 2,2; Ga 3,1; Ga 6,15; 2K 5,17; Sk 2,21; Ř 

10,13;  



 

 

III. NEPOKOUŠEJTE BOHA! 

 Proč je vytváření bariér pokoušením Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1K 12,10; Sk 16,31; 1K 9,4.27; Ř 14,1; Ga 2,5; Ř 11,28; Ko 1,21 
 

  

 

 
   ADRESY, ANOA, AUTO, BARKUNA, 

DĚLOSTŘELEC, EMBRYO, EVKA, 

IDOL, JAZYK, KOLIER, KOMOŇ, 

LODĚ, MOLL, MRVIT, NEMRAV, 

NIOB, OBLÍ, OBŘI, ODVETA, ORAN, 

OVCE, PĚCHOVADLO, PEPITO, 

PICHL, PRŮMĚT, RITO, SAZKA, 

SOUKROMNÍK, SPOŘITELNA, 

SVLAK, ŠMÍR, ŠMUDLA, ŠNEK, 

TALM, TOFU, VATY, VĚROZVĚST, 

VYKUPITELÉ, ZEMĚKOULE, ZMOL 

Osmisměrka 

Tajenka 1K 3,17 
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Pákistán: Dvojice křesťanů obviněna z rouhání 

13. února dva muži v pákistánském Láhauru četli nahlas Bibli v místním 

parku, když se proti jejich počínání ohradilo několik muslimů. 

Jednalo se o dvojici evangelikálních křesťanů, Harúna Ajuba Masiha a jeho 

přítele Salamata Manšu Masiha. Zatímco četli, přišel k nim jistý Harún Ahmad s 

několika přáteli a křesťany vyzval, aby toho nechali. Harún Ajub se Salamatem 

jim věnovali křesťanskou knihu nazvanou Voda života. 

Harúnova skupinka odešla a zdálo se, že krátkou konfrontací vše skončilo. 

Záhy se však vrátili a nařkli křesťany z hanobení Mohameda. Následně přivolali 

pracovníky ochranky, kteří odvezli Harúna Ajuba a Salamata na policejní stanici, 

kde s nimi byla sepsána stížnost. Podle policejní zprávy Harún Ahmad prohlásil: 

„[Harún Ajub a Salamat] říkali, že Tóra a evangelia jsou pravdivé a svatý Korán 

pravdu neříká. Poté ještě hanobili islám, čímž urazili naše náboženské cítění. 

Činili tak zcela nepokrytě, navíc na veřejnosti.“ 

Salamata policisté zadrželi. Harún Ajub s rodinou však uprchl a v současné 

době se skrývá. Podle Nasira Saída, ředitele CLAAS-UK, pákistánské zákony 

kázání ani šíření náboženství nijak neomezují. „Naneštěstí je pákistánská 

společnost rozdělená nesnášenlivostí a násilím,“ dodal Saíd, „což má velmi daleko 

do někdejších ideálů tolerantní země.“ 

 

 

 

 

A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 

2. Timoteovi 3,12      


