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NEZNÁMÉMU BOHU (Sk 17,17–23) 

Koho takto uctíváte a neznáte, toho zvěstuji! 
 

Podíváme se na tři věci z našeho textu, které mluví o tom, jak lidé v době 

Nového zákona chápali křesťanství a uvidíme, že to je stejné i dnes. 

Z pohledů Řeků v Athénách jim Pavel kázal 1. cizího Boha, 2. nové 

Božstvo, 3. neznámého Boha. 
 

Text Písma – Skutky 17,16–23, ČEP: 
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. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jak máme zvěstovat lidem, kteří neznají Bibli? 

2. Proč musíme mluvit o tom, kdo je Bůh? 

3. Proč je tak důležité, jakého Boha kážeme? 
 

MUSÍTE SE ZNOVU NARODIT 

 Proč to nejde bez nového narození? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Te 1,4-10; 1Te 2,13; Sk 17,11-12; J 3,3 



 

 

 

I. CIZÍ BŮH 

 Proč bude Ježíš pro nevěřící vždycky cizí? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  1J 5,20; Sk 16,14 
 

II. NOVÝ BŮH 

 V čem je evangelium nové? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Fp 2,6-8; J 1,14; 1J 1,1; Ef 2,8-10; 1K 1,22-24;  



 

 

 

III. NEZNÁMÝ BŮH 

 Jaký je jediný způsob poznání Boha?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 4,22-24; 1J 2,22-23; Ř 1,20; J 6,45; Ř 10,14; 1Pt 2,8-9 
 

  

 

 
   AMUR, BARIKÁDA, BIDET, BYTNÁ, 

ČINIT, DUET, ETUDY, HABR, HIJE, 

INTERNACE, IONT, KAPNA, KAŠE, 

KLIH, KOHORTY, KREV, MERA, 

MUZEUM, NADARMO, OCTAN, 

OKNA, ORLICE, PANOŠI, PECE, 

PUNČ, RAMENO, ROHY, ROLE, 

ROLNÍK, RTUŤ, STANIOL, STEP, 

ŠÁLA, ŠLIC, ŠPENDLÍK, ŠTEMPLY, 

TOFU, VÁŠA, VELIKÁN, VIZE, 

VYVĚRAČKA, ZVON, ŽEBRO 

Osmisměrka 

Tajenka J 6,45 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium online  

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

V neděli 30. května budeme mít po shromáždění pracovní schůzku sboru 

(20–30 min). Pokud je to možné, pokuste se být přítomni. 

 

 

Laos: Zadržovaný pastor je naživu; nedávno byl propuštěn na svobodu 

15. března 2020 byl pastor Sithong Theppavong z laoské provincie 

Savannakhet místními úřady naposledy vyzván, aby ukončil službu – konkrétně 

měl přestat pořádat bohoslužby ve svém malém společenství. Poté co odmítl, byl 

bez obvinění uvězněn. Letos na jaře se mezi lidmi obeznámenými se situací začaly 

šířit obavy, že by už mohl být po smrti. Nikdo nevěděl, kde vlastně nakonec 

skončil. 

Po více než roce od zatčení se však pastor Sithong konečně dočkal soudu. 

Vyslechl si obvinění z „narušování veřejného pořádku“, kterého se měl dopouštět 

pořádáním bohoslužeb bez povolení. 6. dubna 2021 byl usvědčen a odsouzen k 

ročnímu odnětí svobody. Také mu byla vyměřena pokuta, v přepočtu více než 9 

tisíc korun. S přihlédnutím ke skutečnosti, že již za mřížemi strávil delší dobu než 

rok, soudce rozhodl, že si vyměřený trest odpykal celý a propustil ho. 

V reakci na propuštění jeden laoský křesťan poznamenal: „Modlíme se za 

pastora Sithonga již déle než rok. Máme velikou radost ze zprávy, že je naživu… 

Ve vězení byl nemocný a slabý, ale nyní je nesmírně šťastný, že bude moci opět 

sloužit Bohu.“ 
 

 

 

 
 

Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející 

Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého 

podivuhodného světla. 

1. Petrův 2,9    


