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NAPLNĚNÍ STAROZÁKONNÍCH ZASLÍBENÍ (SK 2,14-36) 
Vysvětlení události vylití Ducha svatého 

 

Dnes projdeme záznamem Petrova kázání, v němž vysvětluje, že se 

naplnilo Písmo a Bůh poslal Mesiáše, krále, který je potomkem Davida, 

který byl ukřižován, zemřel a byl pohřben, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých 

a posadil ho na věčný trůn po své pravici, odkud vládne na nebi i na zemi. 
 

Text Písma – Skutky 2,14-36, ČEP: 
14Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo 

bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: 15Tito lidé nejsou, jak se 
domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno. 16Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka 
Jóele: 17‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové 
vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši 

starci budou mít sny. 18I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého 
Ducha, a budou prorokovat. 19A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a 

oheň a oblaka dýmu. 20Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, 
velký a slavný; 21a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.‘ 22Muži izraelští, slyšte tato 
slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, 

která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. 23Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste 
ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. 24Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a 

smrt ho nemohla udržet ve své moci. 25David o něm praví: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, je 
mi po pravici, abych nezakolísal; 26proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i 

tělo mé odpočine v naději, 27neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý 
rozpadl v prach. 28Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.‘ 

29Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme 
až dodnes. 30Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka 
nastolí na jeho trůn; 31viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že 
nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. 32Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my 

všichni to můžeme dosvědčit. 33Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého 
Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. 34David nevstoupil na nebe, ale sám 
říká: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, 35dokud ti nepoložím nepřátele pod 

nohy.‘ 36Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh 
Pánem a Mesiášem.“ 

  

Otázky ke kázání:  

1. Na co se Petr soustředí ve svém kázání? 

2. Na čem Petr ve svém kázání staví a z čeho vychází? 

3. Proč je Kristovo zmrtvýchvstání tak zásadní? 
 



 

 

 

DEN LETNIC 

 Co je pro Petra nejdůležitější na letnicích? 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 2,40; 2Pt 1,4nn 
 

I. VĚK MESIÁŠE 

 Kdy začala poslední doba? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 15,7; Lk 4,21; Jl 3,5; Sk 4,11-12; Zj 6,12-14.17;  
 

II. VZKŘÍŠENÍ MESIÁŠE 

 Proč musel být Mesiáš vydán pohanům? 
 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 2,5.11; Iz 53; Sk 3,15; J 10,18; J 11,25; Ž 16,8-11; Ž 110,1; J 8,56 



 

 

 

III. VLÁDA MESIÁŠE 

 Jak se dnes projevuje Kristova vláda? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  2S 7,12-16; 2S 12,24-25; 1Kr 5,1; 1Kr 8,11; Mt 1,6; Mt 3,17; Mk 9,7; Sk 4,13; Mt 28,19; 

1K 15,55-57;  
 

 

 

  

 

 
   ADAT, AMIL, AUTA, BUVOLI, DIVAN, 

DODO, EJEKTOR, ELSA, FINIŠ, 

GALÉRA, GRAMORÁDIO, 

HMYZOŽRAVEC, IDEÁLY, INDICIE, 

JING, KAROSA, KÁVY, KORSO, LAŠK, 

LIDUMIL, LOMY, MECHANIZOVAT, 

MSTA, ORLOVEC, PODSTAVCE, 

PUDL, RACI, RADIOLOKÁTOR, RAIS, 

REŽIM, RITO, SKROJEK, 

SPECIALISTA, TERMINOLOGIE, 

TVRZ, UČIVO, ZVĚROLÉKAŘ 

Osmisměrka 

Tajenka Sk 3,18 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Sk 2,14-36). 

Neděle 830 Modlitební v divadle Kámen. 

      930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

Čína: Nepřetržité sledování pastorovy manželky a syna 

Pastor Wang I ze společenství ‚Časný déšť‘ si v současné době odpykává 

devítiletý trest odnětí svobody. Zadržen byl v prosinci 2018, společně s 

manželkou Ťiang Žung. Přestože byla jeho žena později propuštěna na kauci, 

úřady jí zakázaly veškeré kontakty s příbuznými, přáteli a členy společenství. 

Veškeré její aktivity nepřetržitě sledují příslušníci tajné policie a v podstatě 

nemá žádnou svobodu pohybu. 

Poté co byli Wang a Ťiang zatčeni, jejich malý syn, Jošua Šu-ja Wang, se 

nastěhoval k prarodičům. Později se mohl vrátit k matce, ale ani on nemůže 

komunikovat s okolím. Policejní auto ho den co den odváží do školy, kde je 

indoktrinován komunistickou ideologií. Má se za to, že zacházení s rodinou je 

reakcí na neochotu uvězněného pastora Wanga přistupovat ve víře na 

kompromisy. 

Členové společenství mezitím museli přestat používat sborovou budovu a 

bez jejich souhlasu je v současné době nabízena místním podnikatelům. 

 

 
 

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním 

z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do 

nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, 

zachovávat moje řády a jednat podle nich. 

Ezechiel 36,26-27 


