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HON NA PAVLA POKRAČUJE (Sk 23,12–24,27) 
Boží věrnost v nesnázích 

 

Uvidíme intriky a spiknutí, uvidíme soud, kde Bůh dává moudrost, a 

uvidíme, jak Pán zachovává Pavla ve vězení a dává mu jak příležitost ke 

svědectví, tak také sílu odolat pokušení snadného úniku z vězení. 
 

Text Písma – Skutky 23,12–24,27, ČEP: 
12Když nastal den, židé se spolčili a zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla 

nezabijí. 13Bylo jich více než čtyřicet, kdo se takto spikli. 14Ti šli k velekněžím a starším 
a řekli: „Zapřisáhli jsme se, že nic nevezmeme do úst, dokud Pavla nezabijeme. 15Vy 

teď spolu s radou požádejte velitele, aby dal Pavla přivést před vás, pod záminkou, že 
chcete důkladněji vyšetřit jeho případ. A my jsme připraveni zabít ho dříve, než přijde 
na místo.“ 16O těch úkladech se doslechl syn Pavlovy sestry. Šel do pevnosti a oznámil 
to Pavlovi. … 22Velitel mladíka propustil a přikázal mu: „Nikomu nevyzraď, žes mi to 

oznámil.“ 23Pak zavolal dva ze svých důstojníků a dal jim rozkaz: „Připravte na 
devátou hodinu večer dvě stě pěšáků pro cestu do Cesareje, dále sedmdesát jezdců a 
dvě stě lehkooděnců. 24Ať přichystají mezky a Pavla bezpečně dopraví k místodržiteli 
Félixovi.“ … 33Jezdci dojeli do Cesareje, odevzdali dopis místodržiteli a předali mu i 

Pavla. 34Místodržitel přečetl dopis a zeptal se Pavla, z které provincie pochází. Když se 
dověděl, že z Kilikie, 35řekl: „Vyslechnu tě, jakmile se dostaví tvoji žalobci.“ A dal 

rozkaz, aby byl hlídán v Herodově paláci. … 241Za pět dní přišel velekněz Ananiáš s 
několika staršími a s nějakým Tertullem právníkem, a dostavili se k místodržiteli, aby 
na Pavla podali žalobu. … 10Když ho místodržitel vyzval k obhajobě, Pavel promluvil: 
… 11Můžeš si zjistit, že tomu není víc než dvanáct dní, co jsem přišel do Jeruzaléma, 
abych se poklonil Bohu, 12a ani v chrámu, ani v synagógách, ani jinde ve městě mě 

nikdo nepřistihl, že bych se s někým přel anebo dokonce podněcoval vzpouru davu. 13A 
nemohou dokázat před tebou nic, pro co mě nyní žalují. … 22Pak Félix, ač dobře znal 

všecko o tom učení, odročil přelíčení a řekl: „Jakmile přijde velitel Lysias, rozhodnu ve 
vaší při.“ 23Nařídil důstojníkovi, aby Pavla držel v mírné vazbě a nikomu z jeho přátel 

nebránil, kdyby mu chtěl posloužit. 24Po několika dnech … dal si zavolat Pavla a 
poslouchal jeho výklad o víře v Krista Ježíše. 25Když však Pavel začal hovořit o 

spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu, pocítil Félix úzkost a řekl: „Pro 
dnešek můžeš jít, až budu mít čas, dám si tě zase zavolat.“ 26Zároveň doufal, že dostane 

od Pavla peníze. … 27Po dvou letech se stal jeho nástupcem Porcius Festus. Ale Félix 
zanechal Pavla ve vazbě, protože se chtěl zavděčit Židům. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč někdy Bůh své děti nevysvobodí ze soužení a ze smrti? 

2. Kdy se máme naprosto spolehnout na Pánovo vedení ve slovech? 

3. Jak můžeme získat vytrvalost? 
 



 

 

I. PÁN VYSVOBOZUJE Z INTRIK ŽIDŮ (23,12–35) 

 Koho Bůh často používá k vysvobození svých dětí? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Joz 10,11; Sk 6,13; Mk 14,57; Sk 7,51-53; J 18,28;  
 

II. PÁN DÁVÁ MOUDROST K OBHAJOBĚ (24,1–22) 

 Jak se projevuje Boží moudrost v řeči? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Nu 30,3; Př 29,5; J 16,1-3; Lk 12,11-12; Př 18,17;  



 

 

III. PÁN ZACHOVÁVÁ I VE VĚZENÍ (24,23–27) 

 Proč Bůh chce někdy nechat své děti dlouho čekat? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Jk 1?5-6; Gn 3,6; Žd 10,35-37; Ř 5,3; Žd 13,5 
 

  

 

 
   APATYKA, BEAT, DUETO, DVOJKA, 

ETUDA, HANÁ, HANBA, 

INTOXIKACE, IRMA, JARO, KÁDR, 

KASTELÁN, KMÁN, KOZA, KŘEZ, 

KULTIVÁTORY, KURTIZÁNA, 

LIDSTVO, LILEK, MASÁŽ, 

NEODBORNÍK, NEÓN, OKNA, 

OZUBENÍ, OŽIVA, PITO, PLÁČ, 

PONK, PÓVL, PRSTEN, PURKRABÍ, 

RÉVA, RITUÁL, SADA, SLZA, 

SPIRÁLA, STUP, SUMA, 

SVATEBČANÉ, ŠMAK, VAZAL, VÍKO 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 13,5 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium online NEBUDE. 

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 

Indický pastor byl i s rodinou přinucen uprchnout z domova poté, co ho mučili 

a vyhrožovali mu místní policisté. Sandžaj Kumar Bharátí z osady Šjampur v 

severoindickém Uttarákhandu byl 13. června společně s manželkou, dětmi a 

několika členy svého společenství vzat do vazby. Uvěznění předcházela stížnost, 

že křesťané porušují opatření související s epidemií koronaviru. Všechny otázky, 

které jim policisté při výslechu kladli, se však týkaly jejich služby v církvi a 

konverzí ke křesťanství. 

Jakmile pastor Sandžaj dorazil na stanici, policisté ho fyzicky napadli. Švihali 

ho opaskem, uráželi ho a obviňovali z nabízení úplatků potenciálním konvertitům. 

Přestože se pastor s rodinou přestěhoval do vesnice již před dvanácti lety, 

policisté ho označili za cizáka a prohlašovali, že k nim přišel jen proto, aby místní 

obyvatele sváděl k obrácení. 

Poté co byli všichni ostatní zadržení křesťané propuštěni a na stanici zůstal 

samotný pastor, přítomný policista mu nařídil, aby se z vesnice odstěhoval. 

Následně mu vypověděl smlouvu majitel nemovitosti, ve kterém s rodinou žili, a 

nikdo jiný jim nebyl ochoten pronajmout náhradní prostory. Pastor Sandžaj byl 

navíc  varován, že pokud na něj bude podána ještě jedna stížnost, skončí ve vězení. 

Znepokojení křesťanští vedoucí sami naléhali na rodinu, aby v zájmu vlastního 

bezpečí odešli pryč. Pastorovi také několikrát volali členové společenství a 

svěřovali se mu, že jsou opakovaně vyzýváni, aby přestali věřit v Krista. 

 
Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem 

Ježíšem Kristem. 

1. Korintským 1,9 


