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NELEHKÉ HLEDÁNÍ BOŽÍ VŮLE (Sk 15,35-16,10) 

Vítězství evangelia v těžkostech života 
 

Dnes máme před sebou tři příběhy. Každý z nich je jiný, v každém se 

setkáme s  jinými otázkami, v každém z nich jsou nějaké rozpory, každý 

z nich volá po vysvětlení a v každém z nich nakonec vítězí evangelium. 
 

Text Písma – Skutky 15,35-16,10, ČEP: 
35Pavel a Barnabáš zůstali ještě v Antiochii a s mnoha jinými tam učili a zvěstovali slovo Páně. 
36Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: „Navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde 

jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří.“ 37Barnabáš chtěl s sebou vzít také Jana 
Marka. 38Pavel však nepokládal za správné vzít ho s sebou, poněvadž je opustil v Pamfylii a v 

práci s nimi nepokračoval. 39Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli: Barnabáš vzal s 
sebou Marka a plavil se na Kypr, 40Pavel si vybral za spolupracovníka Silase, a když ho bratří 
poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. 41Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve. 

161Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus; 
jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. 2Bratří v Lystře a v 

Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví, 3a Pavel ho chtěl vzít s sebou. Z ohledu na tamější židy 
jej dal obřezat: všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. 4Ve všech městech, jimiž procházeli, 
předávali závazná ustanovení, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. 5A tak se 

církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem. 6Poněvadž jim Duch svatý 
zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou. 7Když přišli až 
k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. 8Prošli tedy Mysií a 

přišli k moři do Troady. 9Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a 
velmi ho prosil: „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“ 10Po tomto Pavlově vidění jsme se 
bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom 

tam kázali evangelium. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jak se Bůh mimo jiné oslavuje v našich konfliktech? 

2. Jak Bůh boří hradby mezi lidmi? 

3. Jak nám Bůh zjevuje svou vůli? 
 

EVANGELIUM SE ŠÍŘÍ AŽ NA KONEC ZEMĚ 

 Jaké překážky se staví do cesty evangeliu? 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   



 

 

 

I. EVANGELIUM VÍTĚZÍ NAD OSOBNÍMI SPORY 

 Jak Bůh prokazuje své milosrdenství mezi námi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 2,5; Ko 4,10; Sk 13,13; Sk 14,15; 1K 9,6; 2Tm 4,11; 1Pt 5,13;  
 

II. EVANGELIUM VÍTĚZÍ NAD PŘEDSUDKY 

 Proč opravdu záleží na motivech? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 5,2; 2Tm 3,15; 2Tm 1,5; Ga 5,3; 1Tm 1,2; 1K 9,19-23; Sk 17,3;  



 

 

III. EVANGELIUM VÍTĚZÍ V HLEDÁNÍ CESTY 

 Co znamená nechat se vést evangeliem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 15,20; Zj 3,7; 1Te 2,18; Ko 4,14; Ř 1,16 
 

  

 

 
   AKTY, ALMARY, AMOR, ARPA, 

AUTA, AUTOMECHANICI, AVIA, 

BEAT, BĚTA, DRYÁK, DVOJMO, 

ETOL, GYPS, HYGIENA, INTRIKA, 

JAHODA, KÁJA, KÁPO, KLAPY, 

KRYTY, MEKY, MELA, NÁPAD, 

NÁSPY, NETVOR, OCÍLKA, OKYT, 

PECE, PÍCE, PIVO, PROVOKACE, 

PUNKVA, ROTA, RTUŤ, SETI, 

SCHODIŠTĚ, SIOUX, STROJEK, 

TENIS, TRAKCE, TROL, ZAOSTALEC, 

ZDĚS, ZOEA 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 1,8 
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Uzbekistán: Křesťance byla vyměřena pokuta za rozdávání časopisů 

Uzbecká křesťanka Taťána Achmadijeva, členka místního baptistického sboru, 

pořádala loni o Vánocích oslavu, na kterou pozvala patnáct sousedů. Na akci 

přítomným nabídla křesťanské časopisy. 

Následovalo udání, na základě kterého byla Taťána předvolána na policii. 

Během výslechu jí bylo sděleno, že časopisy byly do země dovezeny nelegálně a 

neprošly kontrolou „Útvaru pro boj s extrémismem a terorismem“. Časopisy byly 

zabaveny (také jejich rozdávání mělo být nelegální) a Taťáně byla vyměřena 

pokuta ve výši poloviny průměrné měsíční mzdy. 

18. ledna proběhl soud a během čtvrt hodiny byla Taťána usvědčena. 12. února 

soudce původně vyměřenou pokutu potvrdil a nařídil zničení časopisů. Taťána se 

chce proti rozsudku odvolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, 

předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, 

která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry 

bude živ.‘ 

Římanům 1,16-17    


