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MEZI POHANY (SK 10,1-11,18) 

Obrácení římského setníka a jeho domu ke Kristu 
 

Ukážeme si 1. zjevení Kornéliovi, jímž náš text začíná, 2. zjevení Petrovi, 

které je pro pochopení celého textu klíčové, a 3. zjevení církvi, které se 

událo skrze Petra, ale bylo způsobeno mocí Ducha svatého. 
 

Text Písma – Skutky 11,1-18, ČEP: 
1O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. 2Když 
přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat: 3„Navštívil jsi 
neobřezané lidi a jedl s nimi!“ 4A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat: 5„Byl 

jsem v městě Joppe a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění: Cosi 
se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe; 
zastavila se právě u mne. 6Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam 

nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. 7Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: 
‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!‘ 8Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Ještě nikdy nevešlo do mých 
úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje.‘ 9Ale hlas z nebe promluvil znovu: ‚Co Bůh prohlásil 
za čisté, nepokládej za nečisté.‘ 10To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do 
nebe. 11A právě v tu chvíli se zastavili před domem, kde jsme bydleli, tři muži, poslaní ke 

mně z Cesareje. 12Duch mi řekl, abych bez rozpaků šel s nimi. Se mnou se vydalo na 
cestu i těchto šest bratří a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. 13On nám 

vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu: ‚Pošli někoho do Joppe a pozvi 
k sobě Šimona, kterému říkají Petr. 14Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině.‘ 

15Když jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý, jako už na počátku sestoupil 
na nás. 16Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl Pán: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni 
Duchem svatým.‘ 17Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána 
Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit?“ – 18Po těch slovech bratří už nic 

nenamítali, ale velebili Boha: „Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!“ 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jakou roli hraje Boží slovo ve zvěstování evangelia? 

2. Proč je pro nás tak těžké překonávat naše předsudky? 

3. Proč nemůže být církev mono/kulturní/etnická/sociální ... ? 
 

EVANGELIUM MÍŘÍ MEZI POHANY 

 Proč bylo pro Židy těžké přijmout pohany? 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 1,8; Sk 6,7; Ž 2,8-9; Iz 2,1; Jl 3,1nn 



 

 

 

I. BOŽÍ ZJEVENÍ KORNÉLIOVI 

 Kam Bůh vedl Kornélia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 3,13; 1K 15,6; Ga 1,8; 
 

II. BOŽÍ ZJEVENÍ PETROVI 

 Proč Bůh použil právě Petra? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Mk 7,15-19; Ř 10,12-13; J 4,22; Zach 8,23;  



 

 

III. BOŽÍ ZJEVENÍ CÍRKVI 

 Proč obrácení Židé nakonec velebili Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Mt 16,18; Ř 15,19; 
 

  

 

 
   AFTA, AFTY, AMNESTIE, BICYKLY, 

BREBERKA, DECILITR, EREKCE, 

ETIOP, GLYKÉMIE, GROG, GRYF, 

HRAD, IDOL, KRIMI, LAŠK, NIOB, 

NITĚ, OCET, ORCHESTRIONY, PÁNI, 

RATIFIKACE, RITO, ROCO, ŘEKY, 

SAKR, SENO, SPLATNOST, SULC, 

TAVIČ, TEOKRACIE, TESTAMENTY, 

TVAR, ÚSEKY, ÚTVARY, VEPŘI, 

VETO, VKUS, VYHRÁT, ZESÍLIT, 

ZNIK, ZNOJ 

Osmisměrka 

Tajenka Sk 13,48 

 

_________________________ 
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Pákistán: Snahy o vynucené konverze skončily vraždami 

Policisté v Láhauru nedávno nalezli těla dvou křesťanských sester, které 

jejich muslimští nadřízení nutili konvertovat k islámu a nakonec je zavraždili. 

4. ledna policisté informovali Muštaka Masiha, že v odvodňovacím příkopu 

našli pytle a v nich svázaná rozkládající se těla jeho ženy, Sajídy Muštak, a její 

sestry, Abidy Kaiser. Ženy byly pohřešovány od 26. listopadu. Sajída byla 

matkou tří dětí, Abida měla jednu dceru. 

Poté, co ženy zmizely, dozvěděl se Muštak od příbuzného, že se mu Sajída 

svěřila o konfliktech s nadřízenými. (Obě ženy pracovaly v továrně na výrobu 

léčiv.) Muhammad Mumtaz a Naím Butt naléhali na ni i na Abidu, aby 

konvertovaly k islámu a provdaly se za ně. Jejich počínání bylo nahlášeno na 

policii, která oba muže vyslechla. 

Naím se nakonec přiznal, že sestry unesli, znásilnili a zavraždili. Zpráva o 

nalezení těl Muštaka zcela zničila. Je přesvědčen, že Sajída a Abida byly 

zavražděny proto, že to byly chudé křesťanky. Dožaduje se spravedlivého 

vyšetření celého případu – aby „si všichni lidé uvědomili, že se ženami musí 

být zacházeno s úctou, i když pocházejí z chudých poměrů a patří k nějaké 

menšině.“ 

 

 

Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, 

ale také pro Řeka. 

Římanům 1,16  


