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ZVĚSTOVÁNÍ EVANGELIA (Sk 17,1–34) 

Různé způsoby šíření dobré zprávy 
 

Dnes máme před sebou kapitolu a v ní tři zastavení – v Tesalonice, 

v Beroji a v Athénách. Tři různá místa, tři různé církve, tři různé způsoby 

zvěstování evangelia. 
 

Text Písma – Skutky 17,1–34, ČEP: 
1Dali se cestou, která vede přes města Amfipolis a Apollonii a přišli do Tesaloniky, kde měli 

Židé synagógu. 2Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil, 
3vykládal Písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. „A ten Mesiáš“, řekl 

Pavel, „je Ježíš, kterého já vám zvěstuji.“ 4Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k 
Pavlovi a Silasovi, také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha, a nemálo žen z 

významných rodin. 5To však naplnilo Židy hněvem a závistí. S pomocí několika ničemných lidí 
z ulice vyvolali srocení davu a tak pobouřili celé město. Pak napadli Jásonův dům a chtěli 

Pavla a Silase postavit před shromáždění. 6Když je nenalezli, vlekli Jásona a několik bratří k 
představeným města a křičeli: „Ti, kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám, a Jáson je přijal do 
svého domu! 7Ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš.“ 

8Tato slova poděsila všechen lid i představené města, 9ale když Jáson a ostatní zaplatili záruku, 
byli propuštěni. 10A hned té noci vypravili bratří Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, 
odebrali se do židovské synagógy. 11Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali 

evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje 
Pavel. 12A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vznešených žen i mužů. 13Jakmile se 
však Židé v Tesalonice dověděli, že Pavel káže slovo Boží i v Beroji, vypravili se tam a začali 

podněcovat a pobuřovat lidi. 14Tu bratří hned vypravili Pavla z Beroje směrem k moři, ale Silas 
a Timoteus ve městě zůstali. 15Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Athén a odtud se 

vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. 16Zatím na ně Pavel v 
Athénách čekal; když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. 

17Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha; a každý den hovořil 
i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. 18Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí 

filosofové. Jedni se ptali: „Co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat?“ Druzí říkali: „Zdá se, 
že nás chce získat pro cizí božstva.“ Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o 

zmrtvýchvstání. 19Pak ho vzali s sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku: „Rádi 
bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. 20Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice 

podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je.“ 21Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývají, 
ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. 22Pavel se 

tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Athéňané, vidím, že jste v 
uctívání bohů velice horliví. 23Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, 
nalezl jsem i oltář s nápisem: ‚Neznámému bohu‘. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho 

vám zvěstuji: 24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a 
nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, 25ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich 
závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. 26On stvořil z 

jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i 
hranice lidských sídel. 27Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým 

způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. 28‚Neboť v něm 



 

 

žijeme, pohybujeme se, jsme‘, jak to říkají i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘ 
29Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo 

vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. 30Bůh však prominul 
lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této 

neznalosti litovali a obrátili se k němu. 31Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit 
celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z 

mrtvých.“ 32Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: „Rádi si 
tě poslechneme, ale až někdy jindy.“ 33A tak Pavel od nich odešel. 34Někteří se však k němu 

připojili a uvěřili; mezi nimi byl i Dionysios z Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ještě 
jiní. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Kterým lidem máme kázat evangelium? 

2. Jakým způsobem se můžeme připravit na slyšení Božího slova? 

3. Jakým způsobem se můžeme připravit na sdílení Božího slova? 
 

I. DOKAZOVÁNÍ Z PÍSEM (V. 1–9) 

 Proč je výhodné začít tam, kde lidé znají Písmo? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 5,39; J 14,6; J 11,25; J 6,68; 2Tm 3,15; 1Te 1,8 
 

II. STUDIUM BOŽÍHO SLOVA (V. 10–14) 

 Jak Bůh používá své Slovo v tomto světě? 
 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Mk 4,24; Lk 8,18;  



 

 

 

III. VYSVĚTLOVÁNÍ EVANGELIA (V. 15–34) 

 Na co můžeme navázat u lidí, kteří neznají Bibli? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 1,18-32; 1K 1,18-24 
 

  

 

 
   ADAT, AMIL, AMOK, ARZEN, CELA, 

EURO, HUTNÍK, KÁDĚ, KANYSTR, 

KAPA, KMÁN, KRÁPĚ, LOUŽ, MASÁŽ, 

NEZPACKAT, NOTA, OKYT, 

OPĚVOVATEL, OPOVAHA, OSADA, 

OŽRALA, PALMY, PERLEŤ, 

PONDĚLÍ, PÓZY, PRŠÍ, PULS, STAŤ, 

ŠKRALOUP, ŠNAPS, ŠRAM, 

TKADLEC, TŮNĚ, ÚHOR, ÚKAZ, 

VÍNA, VYKUPITEL, ZADRŽENÍ, 

ZÁKAZ, ZAVAŘENINA, ZKRATY, 

ZNAKY, ŽRALOCI 

Osmisměrka 

Tajenka J 6,68 
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Uganda: Příbuzní způsobili křesťance vážná zranění kvůli její víře 

Matka sedmi dětí z východní Ugandy utrpěla vážná zranění a následně byla 

přinucena uprchnout z domova. Manžel a další muslimští příbuzní ji o velikonoční 

neděli napadli, protože se obrátila ke křesťanství. 

Sedmatřicetiletá Salimati Naibira uvěřila v Krista poté, co byla zázračně 

uzdravena. Cestou na bohoslužbu o velikonoční neděli potkala švagra, který se jí 

zeptal, kam má namířeno. Salimati mu řekla, že jde navštívit kamarádku, nicméně 

již v tu chvíli měla dojem, že jí nevěří. V průběhu bohoslužby vyhlédla z okna a 

spatřila, jak se k budově blíží manžel v doprododu dalších příbuzných a všichni 

provolávají „Alláhu Akbar“. Členové společenství uprchli do bezpečí, a přestože 

se několik duchovních snažilo Salimati chránit, útočníci je přemohli a ženu 

naložili do dodávky. 

Odvezli ji do lesa, kde ji zmlátili a několikrát sekli mečem. Odpoledne 

zraněnou křesťanku našel kolemjdoucí pastevec a odvezl ji na ošetřovnu. 8. dubna 

ji ze zdravotnického zařízení vyzvedl křesťanský známý a podle posledních zpráv 

se na neznámém místě zotavuje ze zranění na obličeji, stehně a zádech. 

Přestože v Ugandě žije jedna z nejpočetnějších křesťanských komunit v Africe, 

šíří se zde také vliv islamistů. Hlavním terčem stále rostoucího počtu případů 

pronásledování se stávají lidé, kteří opustili svou muslimskou víru. 
 

 

 

 
 

Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší 

víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. 

1. Tesalonickým 1,8    


