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  BOHU JE TŘEBA SE LÍBIT (SK 6,1-15) 
Růst Kristovy církve v milosti i v bolesti 

 

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 6,1-15, ČEP: 
1V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na 
bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. 2A tak 
apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: „Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme 

kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. 3Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o 
nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. 4My pak budeme i 
nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.“ 5Celé shromáždění s tímto návrhem 

rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, 
Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který 

přistoupil k židovství. 6Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. 7Slovo Boží 
se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. 8Štěpán byl 
obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. 9Tu proti němu vystoupili 
někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských a 
Alexandrijských, a společně se židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít. 10Nebyli však 
schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. 11Navedli tedy několik mužů, aby 
prohlašovali: „My jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu.“ 12Tím pobouřili 
lid a starší se zákoníky; pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. 13Přivedli 
křivé svědky a ti vypovídali: „Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i 
proti Mojžíšovu zákonu. 14Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazaretský zboří tento 
chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš.“ 15Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na 

Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč jsou Boží slovo a modlitba tak důležité? 

2. Na co nesmíme zapomínat při zvěstování evangelia? 

3. Co je samotné jádro evangelia? 
 

BOŽÍ SLOVO SE ŠÍŘÍ 

 Duch svatý používá svaté k šíření svatého Slova 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 4,4; Sk 5,14; Sk 2,47; Sk 5,13; Ef 6,12 



 

 

 

I. BOHU SE NEBUDE LÍBIT … (V. 1-6) 

 Co musí mít prioritu v životě křesťana? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 11,1; Sk 12,24; Sk 21,8-9; 1Tm 3,13 
 

II. ZALÍBILO SE BOHU … (V. 7) 

 Proč Bůh zachránil právě kněze? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 1,8; Sk 13,49; Sk 19,20; Sk 21,20; Žd 7,21.26 



 

 

III. BOHU SE BUDE LÍBIT … (V. 8-15) 

 Proč musíme zůstat věrní Kristu a jeho Slovu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 17,3; Sk 21,21; J 2,19; Př 15,13; 2K 3,18 
 

  

 

 
   ALFA, ANTIPYRETIKA, BROOKLYN, 

ČLEN, ENGRAM, FILÉ, HRNEK, 

IDOL, KOČÍ, KOFEIN, KVÉR, KVIL, 

LEČA, LEUKOPENIE, LIVREJE, 

MDLO, MEKY, MOPY, NEUK, 

OPTIMISMUS, ORBA, OTRÁVIT, 

PILOT, PÍSKOMETY, PLOUTEV, 

SEDMIKRÁSKA, SEJF, SLON, SLZA, 

SPÍČ, STŘELIT, TEZE, TŘEP, VEKY, 

VRAH, VRTÁKY, ZÁVĚJ, 

ZLATOKOPOVÉ, ZVYK 

Osmisměrka 

Tajenka Př 15,8 

 

_________________________ 
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Uganda: Křesťanský rozhlasový kazatel zavražděn 

David Omara sloužil jako pastor společenství „Christian Church Center“ v 

severní Ugandě. Kromě toho byl známý také jako rozhlasový kazatel. V pořadu 

vysílaném 31. října postavil do protikladu křesťanství a islám. Krátce po 

skončení relace, přibližně v 9 hodin večer, mu zavolal jeden posluchač. 

Poděkoval mu za výklad a pozval ho na setkání s několika přáteli. Pastoru 

Davidovi nedošlo, že by to pro něj mohlo být nebezpečné, a tak se společně se 

synem Simonem Okutem vypravil na dohodnuté místo. 

Bezprostředně po příjezdu je fyzicky napadlo šest mužů. Simonovi se 

podařilo uprchnout, ale Davida útočníci uškrtili a ubili k smrti. Pastorova 

manželka se v reakci na šokující zprávu psychicky zhroutila a navzdory 

poskytnuté lékařské péči dodnes nepoznává své blízké. V rozhovoru o tragédii 

jeden kolega charakterizoval zavražděného pastora slovy: „Neúnavně pracoval 

pro Boží království – až do dne, kdy vydechl naposledy.“ 

Pastor po sobě zanechal manželku a osm dětí ve věku od 10 do 30 let. 

Společenství žádá o modlitby a podporu pro jeho zarmoucenou rodinu a 

zejména za zotavení psychicky zcela zlomené vdovy. 

Přestože je Uganda považována za jednu z nejkřesťanštějších afrických zemí, 

v posledních letech ji sužují radikální islamistické postoje. 

 

  
Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má 

zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. 
Žalm 147,10-11   


