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VYLITÍ DUCHA V DEN LETNIC (SK 2,1-13) 
Potvrzení nové smlouvy 

 

Prvních třináct veršů popisuje samotnou událost seslání Ducha svatého. 

Je tu jednak vidět Boží moc, která se projevuje zjevným způsobem, dále si 

všimneme Boží věrnosti a nakonec se dotkneme Božího jednání.  
 

Text Písma – Skutky 2,1-13, vlastní překlad: 
Když nastal den letnic, byli všichni pohromadě na jednom místě. 2Náhle se stal zvuk z nebe, 
jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde se zdržovali. 3Ukázaly se jim jakoby 

ohnivé jazyky, které se rozdělily a usadily se na jednom každém z nich. 4Byli naplněni Duchem 
svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. 5V Jeruzalémě přebývali 

zbožní židovští muži ze všech národů pod nebem. 6Když se stal ten hluk, sešlo se množství a 
užasli, že je slyší jeden každý mluvit svým nářečím. 7Užasli pak všichni a divili se a říkali si 

navzájem: „Hle, nejsou všichni tito, kteří mluví, Galilejci? 8Jak to, že je každý slyšíme v našem 
vlastním nářečí, v němž jsme se narodili? 9Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, 
Judeje a Kappadokie, Pontu, Asie, 10Frygie a Pamfylie, Egypta, krajin Libye vedle Kyrény, zde 
pobývající Římané, 11Židé i proselyté, Kréťané i Arabové, slyšíme je říkat našimi jazyky veliké 
věci Boží. 12Žasli pak všichni a divili se a říkali jeden druhému: „Co to asi má být?“ 13Ale druzí 

se posmívali, že jsou naplněni mladým vínem. 
  

Otázky ke kázání:  

1. Proč byl Duch svatý vylit v den letnic? 

2. Jak souvisí vylití Ducha se zmatením jazyků v Genesis 11? 

3. Proč jsou letnice neopakovatelnou událostí? 
 

 

SKUTKY APOŠTOLSKÉ – POPIS PRVNÍ CÍRKVE 

 Proč nesmíme zaměňovat popis za předpis? 
 

Popis nějaké události v Písmu není předpis toho, že bychom i my měli 

také takto jednat.  

 

 
 

Biblické odkazy:  

   
 



 

 

I. BOŽÍ MOC 

 Proč se musela projevit Boží moc zjevně? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Lk 3,16-17; 2Pt 3,10-12; J 1,29; Lk 22,20; Ex 19,16; 1Kr 8,10-11 
 

II. BOŽÍ VĚRNOST 

 V čem můžeme vidět Boží věrnost? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Dt 16,16; J 14,16; Ko 2,16; Ga 2,20; Ř 8,29; Sk 13,46-48; 1K 14,21; Iz 28,11-12 



 

 

 

III. BOŽÍ JEDNÁNÍ 

 Proč se Boží slovo nikdy nevrátí s prázdnou? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  1Pt 2,9; Mt 10,32-33; 1Pt 3,15-16; 1Pt 3,2; Ko 1,21; Ef 2,1-5 
 

 

 

  

 

 
   ATRAKTIVNÍ, DLUHY, EMBARGO, 

ERYTÉM, ETEN, EURO, FALZA, 

HOLKA, IONTY, KÁPO, KLAM, KREV, 

LŮNO, NABOBI, NAIVA, NOHA, 

NULA, OKOP, OKOS, ORATORIUM, 

ORLATA, ORLOJ, PÁKA, PARK, 

PĚNA, PRODUKTOVODY, 

PROKURATURA, PRŠÍ, RŮST, SALSA, 

SIRKY, SLZA, SMYK, SOŠKA, 

STUDENT, SUMO, ŠTUK, TÍHA, 

TRNOVNÍK, UHLÍ, URNA, VELÍN, 

VOLNOST, VSUN 

Osmisměrka 

Tajenka Zach 12,10 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Sk 2,1-13). 

Neděle 830 Modlitební v divadle Kámen. 

      930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

Čína: Křesťanské modlitebny se mění na kulturní centra 

Zatímco představitelé čínského režimu pokračují ve vedení kampaně 

namířené proti křesťanským společenstvím, některé skupiny věřících (spadající 

pod oficiální Hnutí trojí soběstačnosti) již „dobrovolně“ nechaly proměnit své 

modlitebny na kulturní centra. 

V osadě Jang-caj v provincii Ťiang-su byl v roce 2019 vydán zákaz činnosti 

společenství „Tekoucí pramen“, jehož vedoucí byli obviněni ze „zabírání místa 

kulturnímu středisku“. Nedávno se z modlitebny stalo „Komunitní centrum 

kulturních služeb ‚Tekoucí pramen‘ v osadě Jang-caj“, v jehož prostorách jsou 

propagovány socialistické principy režimu vedeného prezidentem Si (v 

deklarované snaze šířit mezi místními obyvateli „pozitivní energii“). 

Podobný osud potkal společenství v městečku Pej-čou-čuang. V říjnu muselo 

ukončit činnost kvůli problémům s registrací, načež členové „dobrovolně“ 

odevzdali budovu obci, a následně se z ní stalo „Kulturní středisko v osadě Pej-

čou-čuang“. Členové společenství se od vydání zákazu činnosti nemohou 

scházet. Existují zprávy o desítkách kdysi oficiálně schválených společenství, 

která rovněž musela ukončit činnost. 

 

 
 

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, 

ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proud živé vody poplyne z 

jeho nitra‘, jak praví Písmo.“ 

Jan 7,37-38 


