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KOHO MÁME POSLOUCHAT? (SK 4,1-22) 
O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet! 

 

Zástupy poslouchaly apoštoly, a mnozí z těch, kdo poslouchali, byli díky 

tomu spaseni. Velerada neposlouchá apoštoly, ale hledá jen cestu, jak je 

umlčet. Apoštolové se ptají, koho je třeba poslouchat: Boha nebo lidi? 
 

Text Písma – Skutky 3,1-26, ČEP: 
1Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, 
2rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. 3Násilím se jich chopili a 

vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. 4Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, 
takže jich bylo již na pět tisíc. 5Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší 
a znalci zákona, 6velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, 7dali 
předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“ 8Tu 

Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší, 9když nás dnes 
vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho 
uzdravil, 10vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista 

Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí 
tento člověk před vámi zdráv. 11Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal 
kamenem úhelným. 12V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného 
lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ 13Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že 

jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. 14A když viděli, 
že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. 15Poručili jim, aby opustili 
zasedání; pak se mezi sebou radili: 16„Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý 
zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí, a my to nemůžeme popřít. 17Aby se to však 
příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat.“ 18Zavolali je 

tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. 19Ale Petr a Jan 
jim odpověděli: „Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne 

jeho. 20Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“ 21A tak jim pohrozili a propustili 
je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat; také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili 
Boha za to, co se stalo. 22Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes 

čtyřicet let. 
 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jak mohou být lidé spaseni?  

2. Proč jsou na tom lidé, kteří slyšeli evangelium hůře i lépe?  

3. Proč křesťan nemůže mlčet o tom, co viděl a slyšel? 
 

 



 

 

I. ZÁSTUPY POSLOUCHAJÍ APOŠTOLY (v. 1-4) 

 Proč je evangelium tak důležité pro všechny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 4,21; Sk 14,19; Sk 21,30-31; 1K 1,26-29; Sk 4,31 
 

II. VELERADA NEPOSLOUCHÁ APOŠTOLY (v. 5-14) 

 K čemu všemu vede odmítnutí evangelia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Žd 10,32-35; Sk 7,55-56; Sk 13,9; 1Pt 2,6-8; Iz 28,16; Ž 118,22; Iz 8,14; J 14,6; Fp 3,4-7 



 

 

 

III. APOŠTOLOVÉ POSLOUCHAJÍ BOHA (v. 15-22) 

 Kdy máme poslouchat Boha víc než lidi? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Mk 1,45; J 11,16; J 20,19; 2Kr 18.25; 2Kr 19,6; Jr 27,8-9; Sk 5,41-42; Sk 1,8 
 

  

 

 
   ASÁK, CELA, ČLUN, DOST, DVŮR, 

DŽÍP, EPOS, HRÁST, IKONA, KATAN, 

KLIK, KLOAKA, KOST, KYTY, LINO, 

LITERATURA, MADLA, 

MUCHOMŮRKA, NEHYBNOST, 

NEUK, NORY, ODNOŽ, ONEN, OSEL, 

PEČETIDLA, POSUN, PRISIL, PULSY, 

PUSŤ, RUCE, SKIN, SKLO, SLIAČ, 

ŠANSON, TERÉN, TITULY, TMEL, 

TRANSPARENT, ÚČIN, ÚČINNOST, 

ÚČTY, UNIE, ZNAKY, ŽÁNRY 

Osmisměrka 

Tajenka Sk 5,41 

 

_________________________ 
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Etiopie: Od června bylo v zemi zavražděno 500 křesťanů 

Podle informací organizace Barnabas Fund bylo v Etiopii od letošního června 

zavražděno 500 křesťanů. Islámští extrémisté chodí dům od domu a hledají 

křesťanské rodiny, aby je vyvraždili. Kromě toho poškozují a ničí obytné domy 

i provozovny firem patřící křesťanům. Místní policisté často jen přihlížejí. 

Církev v Etiopii byla založena před mnoha a mnoha staletími, ale Etiopie je 

rovněž jednou z prvních afrických zemí, která přijala islám. Takže zde vždy 

panovala křehká rovnováha. Situace by se ale mohla ještě zhoršit. Znepokojivá 

je zejména forma těchto násilností. Objevují se srovnání se začátkem genocidy 

ve Rwandě, kde tehdy docházelo k nepředstavitelným zvěrstvům – během 90 

dní tam vyvraždili milion lidí, mačetami a oštěpy. A přesně takové zprávy právě 

nyní přicházejí z Etiopie. 

Kristus poslal své učedníky, aby vyprávěli o jeho smrti a vzkříšení národům 

po celém světě. Jedině tato dobrá zpráva může změnit srdce místních lidí. 

Je zapotřebí se modlit za konkrétní skupiny obyvatel Etiopie: za Afary, za 

Somálce a za Oromy. Tyto tři skupiny jsou téměř výhradně muslimské, v jejich 

komunitách často žije méně než 1 % křesťanů. Příslušníkům těchto skupin 

World Mission rozdává přehrávače s audioverzí Bible, napájené solární energií, 

které jsou velmi oblíbené. Za posledních 6 měsíců se vydalo na cestu 

následování Krista téměř 500 příslušníků těchto skupin. 

  
 

Ale dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky … 

Skutky 1,8 


