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JAK ROZSÁPAT PAVLA (Sk 22,1–23,11) 
Pán vysvobozuje z rukou lidí 

 

Pavel mluví 1. k Židům, kteří ho chtěli zabít, 2. k vojákům, kteří chtějí 

z Pavla násilím vytlouct, proč ho Židé chtějí zabít, a 3. k židovské 

veleradě. A Pán promlouvá k Pavlovi. 
 

Text Písma – Skutky 22,1–23,11, ČEP: 
3„Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarsu v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v 

Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem 
právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni, 4a víru v Ježíše Krista 

jsem pronásledoval až na smrt, muže i ženy jsem dával spoutat a uvěznit, 5jak mi může 
dosvědčit velekněz a celý sbor starších. Od nich jsem dostal doporučující dopisy pro 

židovské souvěrce v Damašku a vydal jsem se tam, abych tamější stoupence nové víry 
přivedl v poutech do Jeruzaléma a dal je potrestat. 6Když jsem ještě byl na cestě a blížil 

se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe. 7Padl jsem 
na zem a uslyšel jsem hlas: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?‘ 8‚Kdo jsi, Pane?‘ ‚Já 

jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.‘ 10‚Co mám dělat, Pane?‘ ‚Vstaň a 
pokračuj v cestě do Damašku; tam ti bude řečeno všechno, co ti Bůh ukládá.‘ … 

[Ananiáš] 14mi řekl: ‚Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho 
Spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst. 15Budeš jeho svědkem před všemi lidmi … 16Nuže 
neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.‘ … 

17Když jsem se vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrámě, upadl jsem do vytržení 
mysli. 21Pán mi řekl: ‚Jdi, neboť já tě chci poslat daleko k pohanům!‘“ 22Poslouchali ho 

až do chvíle, kdy řekl tato slova; ale pak začali křičet: „Sprovoď ho ze světa! Nesmí 
zůstat na živu!“ … 24rozkázal velitel vojákům, aby Pavla zavedli do pevnosti; dal jim 

pokyn, aby při výslechu použili bičování, neboť chtěl zjistit, proč proti němu tolik běsní. 
… 25řekl Pavel důstojníkovi, který měl službu: „Smíte bičovat římského občana, a to bez 
soudu?“ … 29Ihned od něho odstoupili ti, co ho měli vyslýchat. A velitel dostal strach, 
když se dověděl, že Pavel je římský občan, a on ho dal spoutat. … 31Pak dal přivést 

Pavla a postavil ho před ně. Pavel upřel zrak na jejich shromáždění a řekl: „Bratří, až 
do dneška žiju se zcela dobrým svědomím před Bohem.“ … 6zvolal: „Bratří, já jsem 

farizeus, syn farizeův. Jsem souzen pro naději ve zmrtvýchvstání.“ … 10velitel se bál, že 
Pavla rozsápou. Proto povolal vojenský oddíl, aby Pavla vyrval z jejich středu a zavedl 

ho do pevnosti. 11Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl: „Neztrácej odvahu! 
Jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě.“ 

 

Otázky ke kázání:  

1. O čem může svědčit každý křesťan? 

2. Proč je důležité prosazovat spravedlnost a právo? 

3. K čemu nás Bůh povzbuzuje? 
 



 

 

I. PAVLOVA SLOVA NEVĚŘÍCÍM ŽIDŮM (22,1–22) 

 Proč Pavel říká Židům své svědectví? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Žd 5,12-14; Ř 12,3; Lk 4,1-30;  
 

II. PAVLOVA SLOVA VOJÁKŮM (22,23–30) 

 Kdy se můžeme dovolávat světského práva? 
 

 

 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Ř 13,1; Mk 6,17-28; Mt 5,14.16; Př 21,3;  
 

III. PAVLOVA SLOVA VELERADĚ (23,1–10) 

 Kdy je možné nemít úctu k autoritě? 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ř 13,7; Ž 15,1-5; Př 17,15;  



 

 

IV. PÁNOVA SLOVA PAVLOVI (23,11) 

 Jak povzbuzuje Pán nás? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Mt 25,21; J 10,17; Žd 12,1-2; Lk 12,8-9; 
 

  

 

 
   ALKA, ALKOHOL, ALPAKA, AMOR, 

BOLEHLAV, CVIK, ETÁŽ, FARNOST, 

FÁRO, FLIRT, HAŠPLE, CHLAD, 

CHLADNIČKA, IDYLA, KRÉM, KŘEN, 

LAPTOP, LÉKY, LÉNA, LIMO, LOGO, 

MILIONÁŘ, OCKO, OHIO, OLŠE, 

ORLI, OTEP, PODKROVÍ, RELIÉF, 

SALTA, SAZE, STAH, ŠEPTÁLEK, 

TELE, TLUMOKY, TRESA, ÚTES, 

ÚTOK, VIOLA, VÝSLOVNOST, VZOR, 

ZIPY, ZNIK, ZVRHLÍK, ŽALM 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 13,5–6 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium online  

Čtvrtek Modlitby (a půst) za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

V neděli 29. srpna budeme mít po shromáždění pracovní schůzku sboru.  

 

 

 

 

Čína: Razie během přípravy na vzpomínkovou bohoslužbu 

Ve městě Kuej-jang křesťané připravovali vzpomínkovou bohoslužbu, když do 

budovy znenadání vtrhli policisté. Nechali z místnosti odstranit veškeré předměty 

a dekorace náboženského charakteru a věřícím nařídili, aby se v průběhu obřadu 

nikdo nemodlil, nezpíval křesťanské písně ani nečetl z Bible. Druhý den během 

shromáždění policisté hlídkovali u vchodu do budovy, kontrolovali příchozí a 

vyhrožovali každému, kdo se pokusil pronést dovnitř nějaký hudební nástroj. 

Pronásledování křesťanů v Kuej-jang je velmi intenzivní. Bohoslužby se často 

stávají terčem razií, stejně jako soukromé byty pastorů – jen proto, že vyznávají 

víru v Ježíše. Toto je však první známý případ razie související se smutečním 

obřadem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 

1. Korintským 4,2    


