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DUCH SVATÝ POSILUJE CÍRKEV (SK 9,31-43) 
Petr mocně oslavuje Pána Ježíše Krista 

 

Dneska máme před sebou kratší oddíl, který se zaměřuje na dalšího 

služebníka, na Petra, který se prokazuje jako Pánův apoštol uzdravením 

chromého Eneáše a vzkříšením zemřelé Tabity. 
 

Text Písma – Skutky 9,31-43, ČEP: 
31A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila 
v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. 32Když Petr procházel 

všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lyddě. 33Tam se setkal s jedním 
člověkem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. 
34Petr mu řekl: „Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko!“ A Eneáš hned 
vstal. 35Všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k Pánu. 36V Joppe 
žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře 
rozdávala almužny. 37Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do 

horního pokoje. 38Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a 
poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: „Přijď rychle k nám!“ 39Petr se hned s 

nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem 
obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud 
byla naživu. 40Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k 

mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. 
41Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. 
42Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána. 43Petr zůstal 

ještě delší čas v Joppe v domě Šimona koželuha. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč se křesťané mají modlit za vládce a ty, kdo mají moc? 

2. Jak se můžeme učit bázni Boží? 

3. Komu mají křesťané sloužit v tomto světě? 
 

SLUŽEBNÍCI KRISTOVI 

 Proč musíme zdůrazňovat různost obdarování? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ez 36,26-27; Sk 9,5.6.9.11; Ga 1,21 
 



 

 

I. … ŽILA V BÁZNI PÁNĚ (V. 31) 

 Proč je pro budování církve potřebný pokoj? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 2,2; Sk 8,1; Sk 1,8; Iz 6,1-8; Ž 130,4; Sk 1,14; Sk 2,41.47; Sk 4,4; Sk 5,14;  Sk 6,7 
 

II. … OBRÁTILI SE K PÁNU (V. 32-35) 

 Jak Bůh používá „veřejnou“ službu křesťanů? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 3,16; Mk 2,11; J 5,8; Tt 2,11-13;  



 

 

III. … UVĚŘILI V PÁNA (V. 36-43) 

 Kde se nejvíce projevuje Boží moc? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 5,15; Ef 5,11-14; J 20,29; 1Pt 1,8;  
 

  

 

 
   AMNESTIE, AORTA, BŘIT, ELSA, 

EREB, ESEJ, EURO, EVKA, FUNDUS, 

HLOŽÍ, HNUS, HRSTKA, 

HVĚZDNICE, CHATAŘ, KAHAN, 

KÁNĚ, KOUSATI, KUPY, KVAS, 

MÝTO, NIPA, OKAŘ, OKULTISTA, 

ORAN, OŘVAT, PÁLIT, PAUZA, 

PLÁTCE, PLZEŇ, PŘESTAVBA, 

REŽIE, RYSE, ŘEVY, ŘEZY, 

SANDOKAN, SKVRNKA, SLÁVA, 

SNIVEC, TRASY, ÚŽEH, VEPŘÍN 

Osmisměrka 

Tajenka Mk 16,15 
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Pákistán: Kvůli příspěvku na Facebooku musely stovky lidí uprchnout 

ze svých domovů 

22. prosince laický pastor Rádža Waris z láhaurské čtvrti Charar zveřejnil na 

Facebooku status s křesťanským obsahem, který někteří místní muslimové 

vyhodnotili jako rouhavý. Jakmile pastor zaregistroval jejich reakci, omluvil se 

a vypadalo to, že se problém vyřešil. Zpráva o příspěvku se však rozšířila a 

vyvolala protesty stovek muslimů, kteří požadovali, aby byl pastor o hlavu 

kratší. 

Během protestů vyšlo najevo, že někteří z účastníků chtějí vypalovat domy 

patřící křesťanům. Stovky věřících kvůli výhrůžkám uprchly do bezpečí. 28. 

prosince byl pastor Rádža předán do policejní vazby, kde zůstává dodnes. 

Podle poslední zprávy dosud nebyl nikdo obviněn. 

Do Chararu byly povolány policejní posily a křesťané se vrátili domů – poté 

co byli ujištěni, že jim nehrozí žádné nebezpečí. 

 

 

 

 

Ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde je jich naléhavě potřebí, 

aby nebyli neužiteční. 

Titovi 3,14  


