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 BOHA JE TŘEBA POSLOUCHAT (SK 5,12-42) 
Radost uprostřed pronásledování 

 

Bůh mocně jedná uprostřed svého lidu, ale úspěch církve vede k zuřivosti 

ďábla a k závisti náboženských lidí, což přináší další těžkosti, ale také 

příležitosti oslavit Boha. 
 

Text Písma – Skutky 5,12-42, ČEP: 
12Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v 

Šalomounově sloupoví 13a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil. 14A 
stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. 15Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a 

kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. 
16Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a 

sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. 17Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž 
saducejská strana, byli naplněni závistí; 18chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. 
19Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: 20„Jděte znovu do 
chrámu a zvěstujte lidu ta slova života.“ 21Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. 

Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali 
pro apoštoly do vězení. 22Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili: 

23„Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi, ale když jsme otevřeli, 
nikoho jsme uvnitř nenašli.“ 24Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, 

nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát. 25Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim: „Ti muži, 
které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid.“ 26Velitel a stráž tedy pro ně došli a vedli je, 

ale bez násilí; báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat. 27Když je přivedli, postavili je před 
radu a velekněz je začal vyslýchat: 28„Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste 

tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho 
krev!“ 29Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi. 30Bůh našich otců 

vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; 31toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele 
a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. 32My jsme 

svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ 33Když to 
velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. 34Tu vstal ve veleradě farizeus jménem 

Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby je na chvíli vyvedli ven, 35a 
řekl: „Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. 36Před nedávnem povstal 
Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl zabit, byli 
všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. 37Po něm povstal ve dnech 

soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. 
38Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, 
rozpadne se samo; 39pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit – nechcete přece bojovat 
proti Bohu.“ Dali mu za pravdu; 40zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve 

jménu Ježíšovu a pak je propustili. 41A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim 



 

 

dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. 42Dále učili den co den v chrámě i po domech a 
hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Co může církev očekávat v tomto světě? 

2. Jaká je správná reakce na pronásledování? 

3. Proč se můžeme radovat, když na nás přicházejí zkoušky? 
 

SVRCHOVANÁ HLAVA CÍRKVE – JEŽÍŠ KRISTUS 

 Komu patří církev a koho má poslouchat? 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 1,20-23; Sk 4,31;  
 

I. ZNAMENÍ & DIVY (v. 12-16) 

 Jak se Bůh oslavuje uprostřed svého lidu? 
 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Lk 6,22-23.26; Ř 14,17-18;  
 

 

II. ZÁVIST & OBAVY (v. 17-26) 

 K čemu často vede růst v Božím lidu? 
 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 12,2; Ř 10,17; Sk 4,3; 



 

 

III. ZÁKAZ & POSLUŠNOST (v. 27-39) 

 Jak má Boží lid reagovat na restrikce světa? 
 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,12;  
 

IV. RADOST & ODVAHA (v. 40-42) 

 Kdo Boží lid nalézá radost a odvahu? 
 

 

  

 

 

Biblické odkazy:  

  J 15,18-19; J 16,2-3; Ž 42,4-6; Dn 6,11 
 

  

 

 
   APATYKY, ARKOGRAF, BLIK, 

BRIGÁDA, EXOTI, EXPERIMENT, 

GANG, HNUS, KMOTR, KONVICE, 

KORAL, KRÁLÍKÁRNA, KREV, KRUP, 

KRYPTON, KUKA, KVAŠ, KYPR, LEŠI, 

MUŠUS, NESPAVOST, NÉST, OKAPY, 

ONAMO, PAPÁ, PÁRA, PENTIUM, 

PLÉD, SOJA, ŠPANĚLSKO, ŠTACE, 

ÚPON, URAN, USPOKOJENÍ, VEKA, 

VĚZNI, VJEM, VOSK, VRSTVA, YZOP, 

ZDIVO, ŽÁNR 

Osmisměrka 

Tajenka Ž 118,8 
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Súdán: Napadení trojice mladých křesťanů 

6. října byli na předměstí v severní části Chartúmu napadeni tři mladí 

křesťané kvůli své víře. 

Sedmnáctiletý Levi Hakim vešel do obchodu, kde ho znenadání popadl 

místní muslim a odvlekl ho za nedalekou mešitu. Tam se k němu připojili další 

dva muži a společně dali otevřeně najevo své znechucení z přítomnosti 

křesťanů v oblasti. Když se Levi nevracel, vydal se ho hledat šestnáctiletý 

bratranec Jal John Paul. Jakmile ho útočníci spatřili, prohlásili „to je další z 

nich!“ – mysleli tím, že je křesťan – a poté ho rovněž napadli. O mladíky dostala 

strach Jalova teta, dvacetiletá Nyawal Paul, a tak se za nimi vydala do 

obchodu. Násilníci zmlátili i ji. 

Všichni tři křesťané jsou členy společenství Khartoum National Presbyterian 

Church (Národní presbyteriánská církev v Chartúmu), ve kterém Jalův otec 

slouží jako pastor. Obětem útoku se nepodařilo útočníky identifikovat. 

Přestože incident nahlásili na policii, dosud nebyly podniknuty žádné kroky. 

Pachatelé později vyhrožovali Leviho matce a vyzvali ji, aby stížnost stáhla, 

jinak bude „čelit následkům“. 
  

 

  

Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat 

Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat 

je víc než tuk beranů. 

1. Samuelova 15,22 


