
Bohumil Mroček – Skutky 5, 12.-16., Sk 9,1.-7. 

Přepis kázání z 28.4.2018 

 

Skutky 5, 12.-16. 

12 Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově 

sloupoví  

13 a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil.  

14 A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu.  

15 Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň 

Petrův stín, až půjde kolem.  

16 Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované 

nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.  

 

Jak člověk reaguje na setkání s Bohem? Mluví o charakteru církve, a jak mocně skrz ni působí Duch svatý. 

Jak bychom reagovali my?  

Lidé ve Skutcích chválili a děkovali. Ale byli i lidé, kteří to viděli jinak. Když se člověk potká s Božím slovem, 

musí nějak zareagovat. 

Rozdělení lidí podle reakcí na Boží slovo: 

 Lidé si nepřejí působení Ducha svatého – ten na ně občas zkusí zapůsobit, ale už jen občas 

 Uznávají existenci Boha, ale moc se touto věcí nezabývají. Jdou jen občas do kostela, třeba na vánoce 

 Počítají s Bohem. Studují Boží slovo, dělají dojem zbožného člověka. Nedají se však přetvářet. Jsou 

sebejistí tím, co mají naučeno. Nelze je přesvědčit o omylu (zákoníci, papežové, inkvizitoři) Manipulují 

s Božím slovem (Saul). 

Sk 9,1.-7. 

1 Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi  

2 a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, 

kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.  

3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.  

4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?"  

5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.  

6 Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat."  

7 Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.  

 Nemají pevný vztah k Bohu. Mají ho rádi, ale jsou zmítáni svým charakterem a emocemi 

 Saul po oslovení Ježíšem v Damašku. Jsou tvární, svůj život vložili do rukou Ježíše. Občas sice 

zakolísají, ale kráčí s Duchem svatým. Jejich život o tom svědčí. Skrze ně bylo dříve zachráněno mnoho 

lidí 
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Ti, kdo spoléhají na Hospodina, si jednou řeknou: „A kdy jsme Tě potkali, kdy jsme Ti dali napít,…?“ 

 

Mnoho lidí patří do skupiny, která spoléhá na Hospodina, ale nechali se zmanipulovat satanem a na první 

místo dali sebe. Ztratili tím možnost být v Božím království. 


