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STUDIUM BIBLE III.Q2018 - verše         
Druhá misijní cesta (Sk 16–18) Týden od 26.8. do 1.9. 

 

� Texty na tento týden – Sk 16:1–40; 17:1–34; 18:1–10 
 

� Základní verš 
„Jedné noci m�l Pavel vid�ní, v n�mž mu Pán �ekl: ‚Neboj se! Mluv a neml�, protože já jsem s tebou       
a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto m�st� pat�í k mému lidu.‘“ (Sk 18:9.10) 
 

   Po návratu do Antiochie se Pavel a Barnabáš v�novali budování tamní církve. Krom� toho také „u�ili       

a zv�stovali slovo Pán�“ (Sk 15,35). Zdá se, že to bylo naposled, kdy pracovali spolu – p�edtím, než je 

rozd�lila ostrá vým�na názor�. Jejím d�vodem byl Barnabáš�v bratranec Jan Marek (Ko 4,10). Když Pavel 

vyzval Barnabáše, aby spole�n� navštívili místa, ve kterých kázali b�hem své první cesty, Barnabáš cht�l 

vzít s sebou i Jana Marka. Pavel byl však proti. Sv�j nesouhlas zd�vod�oval p�edchozím Markovým selhá-

ním (Sk 13,13; 15,38). Pavel a Barnabáš se rozešli a dále už ve spole�né práci nepokra�ovali. �asem se 

však ukázalo, že i tento zdánlivý neúsp�ch B�h využil. Vznikly totiž dv� dvojice, které mohly zasáhnout 

mnohem širší oblast, než bylo p�vodn� v plánu. Barnabáš s sebou vzal Marka a vrátil se na Kypr, do svého 

rodišt� (Sk 4,36). Pavel si k sob� p�izval Silase, který s nimi p�išel z Jeruzaléma, a spole�n� se vydali do 

Sýrie a Kilikie posilovat místní spole�enství k�es�an�. P�ed svým prvním p�íchodem do Antiochie pobýval 

Pavel n�kolik let v Tarsu (Sk 9,30; 11,25.26). Nyní m�l možnost znovu navštívit sbory, které tam založil. 

Ale Boží plán dosahoval mnohem dál, než si Pavel dokázal na za�átku p�edstavit. 
 

� Týden ve zkratce: 

- Návrat do Lystry 
- Filipy 

- Tesalonika a Beroja 
- Pavel v Aténách 
- Pavel v Korintu 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 26. srpna – Návrat do Lystry 
Sk 16:1-3  „1Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. Tam byl jeden u�edník jménem Timoteus; 
jeho matka byla židovka, která uv��ila v Krista, ale jeho otec byl pohan. 2Brat�í v Lyst�e a v Ikoniu o n�m 
vydávali dobré sv�dectví, 3a Pavel ho cht�l vzít s sebou. Z ohledu na tam�jší židy jej dal ob�ezat: všichni 
totiž v�d�li, že jeho otec byl pohan.“ 
Sk 16:4-13  „4Ve všech m�stech, jimiž procházeli, p�edávali závazná ustanovení, na nichž se usnesli apoštolové a starší  
v Jeruzalém�. 5A tak se církve upev�ovaly ve ví�e a po�et brat�í rostl každým dnem. 6Pon�vadž jim Duch svatý zabránil 
zv�stovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou. 7Když p�išli až k Mysii, pokoušeli se dostat do 
Bithynie, ale Duch Ježíš�v jim to nedovolil. 8Prošli tedy Mysií a p�išli k mo�i do Troady. 9Tam m�l Pavel v noci vid�ní: 
Stanul p�ed ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: „P�eplav se do Makedonie a pomoz nám!“ 10Po tomto Pavlov� 
vid�ní jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá B�h, abychom tam kázali 
evangelium. 11Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se p�ímo na ostrov Samothráké a druhého dne do makedonské Neapo-
le. 12Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamn�jším m�stem té �ásti Makedonie a �ímskou kolonií. V tomto m�st� 
jsme strávili n�kolik dní. 13V sobotu jsme vyšli za bránu k �ece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; 
posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly.“ 
2Tm 3:15  „Od d�tství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 



 

 

 

 
                                    

�  0    9 

  JERRY  

Druhá misijní cesta (Sk 16–18) 

STUDIUM BIBLE III.Q2018 - verše         
Druhá misijní cesta (Sk 16–18) Týden od 26.8. do 1.9. 

 

PO 27. srpna – Filipy 
Sk 16:16-19.23.31-34  „16Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyn�, která m�la 
v�šteckého ducha a p�edpovídáním budoucnosti p�inášela svým pán�m zna�ný zisk. 17Chodila za Pavlem 
a za námi a stále volala: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zv�stují vám cestu ke spáse.“ 18A to 
d�lala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a �ekl: „Ve jménu Ježíše 
Krista ti p�ikazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. 19Když si její páni uv�domili, že 
tím p�išli o sv�j zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na nám�stí p�ed m�stskou správu. … 23Když je 
d�kladn� zbi�ovali, zav�eli je do v�zení a žalá�níkovi poru�ili, aby je dob�e hlídal. …  
31Oni mu [žalá�níkovi] �ekli: „V�� v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém dom�.“    
32A za�ali jemu i všem v jeho domácnosti zv�stovat slovo Boží. 33Ješt� v tu no�ní chvíli se jich ujal, o�istil 
jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pok�tít. 34Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu       
a s celou rodinou se radoval, že uv��ili v Boha.“ 
Sk 16:11-15.24-30  „11Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se p�ímo na ostrov Samothráké a druhého dne do makedonské 
Neapole. 12Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamn�jším m�stem té �ásti Makedonie a �ímskou kolonií.          
V tomto m�st� jsme strávili n�kolik dní. 13V sobotu jsme vyšli za bránu k �ece, protože jsme se domnívali, že tam bude 
modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. 14Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, ob-
chodnice s purpurem z m�sta Thyatir, která v��ila v jediného Boha. Pán jí otev�el srdce, aby p�ijala, co Pavel zv�stoval. 
15Když byla ona a všichni z jejího domu pok�t�ni, obrátila se na nás s prosbou: „Jste-li p�esv�d�eni, že jsem uv��ila         
v Pána, vejd�te do mého domu a bu�te mými hosty;“ a my jsme její naléhavé pozvání p�ijali. … 24On je podle toho rozka-
zu zav�el do nejbezpe�n�jší cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. 25Kolem p�lnoci se Pavel a Silas modlili              
a zp�vem oslavovali Boha; ostatní v�z�ové je poslouchali. 26Tu náhle nastalo veliké zem�t�esení a celé v�zení se ot�áslo 
až do základ�. Rázem se otev�ely všechny dve�e a všem v�z��m spadla pouta. 27Když se žalá�ník probudil a uvid�l, že 
jsou všechny dve�e v�zení otev�ené, vytasil me� a cht�l se zabít, protože myslel, že mu v�z�ové uprchli. 28Ale Pavel hlasit� 
vyk�ikl: „Ned�lej to! Jsme tu všichni!“ 29Tu žalá�ník rozkázal, aby mu p�inesli sv�tlo, vb�hl dovnit� a pln strachu padl 
p�ed Pavlem a Silasem na kolena. 30Pak je vyvedl ven a �ekl: „Bohové a páni, co mám d�lat, abych byl zachrán�n?““ 
Sk 13:14.42.44  „14P�es Perge šli dál do Pisidské Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagógy a posadili se. … 
42Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili p�íští sobotu. 
… 44P�íští sobotu p�išlo skoro celé m�sto slyšet Boží slovo.“ 
Sk 17:1.2  „1Dali se cestou, která vede p�es m�sta Amfipolis a Apollonii a p�išli do Tesaloniky, kde m�li Židé synagógu. 
2Pavel jako obvykle p�išel do jejich shromážd�ní a po t�i soboty k nim mluvil.“ 
Sk 18:4  „Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i pohany.“ 
� 3:28  „Jsme totiž p�esv�d�eni, že se �lov�k stává spravedlivým vírou bez skutk� zákona.“ 
Ga 2:16  „Víme však, že �lov�k se nestává spravedlivým p�ed Bohem na základ� skutk� p�ikázaných zákonem, nýbrž 
vírou v Krista Ježíše. I my jsme uv��ili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutk� zákona. 
Vždy� ze skutk� zákona ‚nebude nikdo ospravedln�n‘.“ 
Sk 10:1-4  „1V Cesareji žil n�jaký muž jménem Kornélius, d�stojník pluku, zvaného Italský. 2Byl to �lov�k zbožný,           
s celou svou rodinou v��il v jediného Boha, byl velmi št�drý v��i židovskému lidu a pravideln� se modlil k Bohu. 3Ten m�l 
kolem t�etí hodiny odpoledne vid�ní, v n�mž jasn� spat�il Božího and�la, jak k n�mu vchází a volá na n�j: „Kornélie!“ 
4Pohlédl na n�j a pln bázn� �ekl: „Co si p�eješ, Pane?“ And�l odpov�d�l: „B�h p�ijal tvé modlitby a almužny a pamatuje 
na tebe. 
 

ÚT 28. srpna – Tesalonika a Beroja 
Sk 17:10.11  „10A hned té noci vypravili brat�í Pavla a Silase do Beroje. Když tam p�išli, odebrali se do 
židovské synagógy. 11Židé v Beroji byli p�ístupn�jší než v Tesalonice: p�ijali evangelium s velikou dychti-
vostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zv�stuje Pavel.“ 
Sk 16:35-40  „35Druhého dne ráno poslali soudcové ozbrojenou stráž s rozkazem: „Propus� ty muže!“ 36Žalá�ník ozná-
mil tento rozkaz Pavlovi: „Soudcové na�ídili, abyste byli propušt�ni. Od této chvíle jste svobodni a v pokoji odejd�te.“ 
37Ale Pavel �ekl: „Nás, �ímské ob�any, ve�ejn� a bez soudu zbili a zav�eli do v�zení. A te� se nás cht�jí ve vší tichosti 
zbavit? To ne! A� sem sami p�ijdou a propustí nás!“ 
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38Stráž to oznámila soudc�m. A ti, když uslyšeli, že Pavel a Silas jsou �ímští ob�ané, 39ulekli se a p�išli za nimi; omluvili 
se, vyvedli je z v�zení a prosili, aby opustili m�sto. 40Pavel a Silas vyšli z v�zení a šli k Lydii. Tam se shledali s brat�ími, 
povzbudili je a odešli z Filip.“ 
Sk 17:1-15  „1Dali se cestou, která vede p�es m�sta Amfipolis a Apollonii a p�išli do Tesaloniky, kde m�li Židé synagógu. 
2Pavel jako obvykle p�išel do jejich shromážd�ní a po t�i soboty k nim mluvil, 3vykládal Písmo a dokazoval, že Mesiáš 
musel trp�t a vstát z mrtvých. „A ten Mesiáš,“ �ekl Pavel, „je Ježíš, kterého já vám zv�stuji.“ 4N�kte�í z nich se tím dali 
p�esv�d�it a p�ipojili se k Pavlovi a Silasovi, také velmi mnoho �ek�, kte�í už ctili jediného Boha, a nemálo žen z vý-
znamných rodin. 5To však naplnilo Židy hn�vem a závistí. S pomocí n�kolika ni�emných lidí z ulice vyvolali srocení davu 
a tak pobou�ili celé m�sto. Pak napadli Jáson�v d�m a cht�li Pavla a Silase postavit p�ed shromážd�ní. 6Když je nenalez-
li, vlekli Jásona a n�kolik brat�í k p�edstaveným m�sta a k�i�eli: „Ti, kte�í pobou�ili celý sv�t, p�išli i k nám,       a Jáson 
je p�ijal do svého domu! 7Ti všichni porušují císa�ova na�ízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš.“ 8Tato slova 
pod�sila všechen lid i p�edstavené m�sta, 9ale když Jáson a ostatní zaplatili záruku, byli propušt�ni. 10A hned té noci 
vypravili brat�í Pavla a Silase do Beroje. Když tam p�išli, odebrali se do židovské synagógy. 11Židé v Beroji byli p�ístup-
n�jší než v Tesalonice: p�ijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zv�stuje 
Pavel. 12A tak mnozí z nich uv��ili a s nimi nemálo �ek�, vznešených žen i muž�. 13Jakmile se však Židé v Tesalonice 
dov�d�li, že Pavel káže slovo Boží i v Beroji, vypravili se tam a za�ali podn�covat a pobu�ovat lidi. 14Tu brat�í hned 
vypravili Pavla z Beroje sm�rem k mo�i, ale Silas a Timoteus ve m�st� z�stali.  15Ti, kte�í Pavla doprovázeli, šli  s ním až 
do Athén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k n�mu Silas a Timoteus co nejd�íve p�išli.“ 
Sk 17:11 �SP  „A tam�jší Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice: p�ijali Slovo se vší dychtivostí a denn� pe�liv� zkou-
mali Písma, zdali je tomu tak.“ 
 

ST 29. srpna– Pavel v Aténách 
Sk 17:29-31  „29Jsme-li tedy Božími d�tmi, nem�žeme si myslet, že božstvo se podobá n��emu, co bylo 
vyrobeno ze zlata, st�íbra nebo z kamene lidskou zru�ností a d�myslem. 30B�h však prominul lidem dobu, 
kdy to ješt� nemohli pochopit, a nyní zv�stuje všem, a� jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili 
se k n�mu. 31Nebo� ustanovil den, v n�mž bude spravedliv� soudit celý sv�t skrze muže, kterého k tomu 
ur�il. Všem lidem o tom poskytl d�kaz, když jej vzk�ísil z mrtvých.“ 
Sk 17:15-28.32-34  „15Ti, kte�í Pavla doprovázeli, šli s ním až do Athén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k n�mu 
Silas a Timoteus co nejd�íve p�išli. 16Zatím na n� Pavel v Athénách �ekal; když shledal, kolik modlá�ství je v tom m�st�, 
velmi ho to znepokojovalo. 17Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kte�í uv��ili v jediného Boha; a každý den 
hovo�il i na nám�stí s lidmi, kte�í tam práv� byli. 18Rozmlouvali s ním i n�kte�í epikurejští a stoi�tí filosofové. Jedni se 
ptali: „Co nám to chce ten nedovzd�lanec vykládat?“ Druzí �íkali: „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 dov�d�li, jaké je to tvé nové u�ení, které ší�íš. 20Vždy� to, co nám vykládáš, zní velice podivn�. 
Chceme se tedy dov�d�t, co to je.“ 21Všichni Athé�ané i cizinci, kte�í tam pobývají, ni�emu totiž nev�nují tolik �asu jako 
tomu, že vykládají a poslouchají n�co nového. 22Pavel se tedy postavil doprost�ed shromážd�ní na Areopagu a promluvil: 
„Athé�ané, vidím, že jste v uctívání boh� velice horliví. 23Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, 
nalezl jsem i oltá� s nápisem: ‚Neznámému bohu‘. Koho takto uctíváte, a ješt� neznáte, toho vám zv�stuji: 24B�h, který 
u�inil sv�t a všechno, co je v n�m, ten je pánem nebe i zem�, a nebydlí v chrámech, které lidé vystav�li, 25ani si nedává od 
lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždy� je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. 26On stvo�il      
z jednoho �lov�ka všechno lidstvo, aby p�ebývalo na povrchu zem�, ur�il pevná ro�ní údobí i hranice lidských sídel. 
27B�h to u�inil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad n�jakým zp�sobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a p�ece 
není od nikoho z nás daleko. 28‚Nebo� v n�m žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to �íkají i n�kte�í z vašich básník�: ‚Vždy� 
jsme jeho d�ti.‘ … 32Jakmile uslyšeli o vzk�íšení z mrtvých, jedni se mu za�ali smát a druzí �ekli: „Rádi si t� poslechneme, 
ale až n�kdy jindy.“ 33A tak Pavel od nich odešel. 34N�kte�í se však k n�mu p�ipojili a uv��ili; mezi nimi byl i Dionysios    
z Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ješt� jiní.“ 
Sk 13:16-41  „16Tu povstal Pavel, pokynul rukou a �ekl: „Muži izraelští a s nimi vy, kte�í ctíte jediného Boha, slyšte mne! 
17B�h tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce, u�inil z nich za jejich pobytu v Egypt� silný národ a vyvedl je odtud 
svou velkou mocí. 18Celých �ty�icet let trp�liv� snášel jejich chování na poušti, 19a když vyhladil sedm národ�             
v kanaánské zemi, dal ji v úd�l svému lidu. 20To trvalo asi �ty�i sta padesát let. Potom jim dával soudce až do proroka 
Samuela. 
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PÁ 31. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Ti, kdo dnes u�í pravdy, které jsou lidem nevhod, se ob�as mohou setkat se stejn� nep�átelským p�ijetím, 

s jakým se tehdy p�i své práci setkali Pavel a jeho pomocníci. Nem�li by se nechat odradit ani tehdy, když je 

budou odmítat lidé, kte�í se vydávají za k�es�any. Poslové k�íže se musí vyzbrojit ostražitostí a modlitbou    

a ve ví�e sm�le krá�et vp�ed. Musí vždy pracovat v Ježíšov� jménu a vyvyšovat Krista jako prost�edníka lidí 

v nebeské svatyni.“ (AA 230; PNL 133) 

   „Kéž by ti, kte�í jsou v posledních dnech d�jin této zem� prov��ováni zv�stovanými pravdami, následovali 

p�íkladu obyvatel Beroje a každý den zkoumali Písmo a srovnávali poselství, která jim byla p�edána,         

s Božím slovem. Kdyby tomu tak bylo, velký po�et lidí by dnes v�rn� zachovával p�ikázání Božího zákona. 

Takových lidí je však ve skute�nosti pom�rn� málo. … Všichni budou souzeni podle poznání, kterého se 

jim dostalo. B�h vysílá své služebníky s poselstvím o spasení a ty, kdo je slyší, bude volat k zodpov�dnosti 

za to, jak s touto zv�stí naložili. Lidé, kte�í up�ímn� hledají pravdu, budou ve sv�tle Božího slova d�kladn� 

zkoumat u�ení, které je jim p�edkládáno.“ (AA 232; PNL 134.135) 

 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. V kontextu záv�re�ného odstavce studia na pond�lí uvažujte spole�n� nad smyslem následujícího citátu: 
„Principy k�es�anského života by m�li poznávat všichni, kte�í uv��ili pravd�.“ (6T 92) 
 

2. Uvažujte spole�n� nad aplika�ní otázkou v �ásti na st�edu. Jak m�že váš sbor projevit stejné pochopení, 
jaké prokázal Pavel v souvislosti s kulturními rozdíly a s ochotou oslovit lidi zp�sobem, který je pro n� 
vhodný? Jak to m�žete ud�lat tak, abyste neustupovali ze zásad evangelia a z vaší náboženské identity? 
 

3. P�e�t�te si verše Sk 17,32–34. Co se m�žeme nau�it ze t�í odlišných reakcí, se kterými se Pavel v Aténách 
setkal? „(1) N�kte�í se vysmívali. Pobavilo je zaujetí toho zvláštního Žida. Samoz�ejm�, vysmívat se lidé 
mohou tém�� všemu, ale to, co se za�alo jako komedie, v�tšinou vyústí v tragédii. (2) N�kte�í své rozhodnutí 
odložili. V život� �lov�ka je nejnebezpe�n�jší ten den, kdy zjistí, jak snadné je mluvit o zít�ku. (3) N�kte�í 
uv��ili. Moudrý �lov�k ví, že jen hlupák odmítne Boží nabídku.“ (Barclay, William: The Acts of the Apost-
les. Philadelphia: Westminster, 1976, str. 133) 
Sk 17:32-34  „32Jakmile uslyšeli o vzk�íšení z mrtvých, jedni se mu za�ali smát a druzí �ekli: „Rádi si t� poslechneme, ale 
až n�kdy jindy.“ 33A tak Pavel od nich odešel. 34N�kte�í se však k n�mu p�ipojili a uv��ili; mezi nimi byl i Dionysios         
z Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ješt� jiní.“ 
 

4. Pavel citoval pohanského básníka (Sk 17,28), aby Athé�an�m zd�raznil svou myšlenku. Co nás to m�že 
nau�it o používání r�zných zdroj� p�i hlásání evangelia? Jaké nebezpe�í se m�že v takovém p�ístupu skrý-
vat? 
Sk 17:28  „Nebo� v n�m žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to �íkají i n�kte�í z vašich básník�: ‚Vždy� jsme jeho d�ti.“ 
 

� 
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  JERRY  

Druhá misijní cesta (Sk 16–18) 

STUDIUM BIBLE III.Q2018 - verše         
Druhá misijní cesta (Sk 16–18) Týden od 26.8. do 1.9. 

 
21Pak cht�li krále, a B�h jim dal Saula, syna Kíšova, z pokolení Benjamínova, který jim vládl �ty�icet let. 22Ale zbavil ho 
moci a povolal jim za krále Davida, o n�mž vydal sv�dectví: ‚V Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže, jakého jsem 
m�l na mysli. On splní vše, co chci.‘ 23A z Davidova potomstva dal B�h Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. 24P�ed 
jeho vystoupením kázal Jan všemu izraelskému lidu, aby se odvrátili od svých h�ích� a dali se pok�tít. 25Když Jan kon�il 
své poslání, �ekl: ‚Já nejsem ten, za koho m� pokládáte. Za mnou p�ichází n�kdo, jemuž nejsem hoden rozvázat �emínek 
na jeho nohou.‘ 26Brat�í z rodu Abrahamova i vy, kte�í s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno toto slovo spásy. 
27Ale obyvatelé Jeruzaléma a jejich v�dcové Spasitele nepoznali, odsoudili ho, a tak naplnili slova prorok�, která se �tou 
každou sobotu. 28A�koli na n�m nenalezli žádný d�vod pro trest smrti, vymohli si na Pilátovi, aby ho dal popravit. 29Když 
ud�lali všechno p�esn� tak, jak to bylo o n�m v Písmu napsáno, s�ali jej z k�íže a položili do hrobu. 30Ale B�h ho vzk�ísil 
z mrtvých 31a on se po mnoho dní zjevoval t�m, kte�í s ním p�išli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní jeho sv�dky p�ed 
lidem. 32My vám p�inášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotc�m, 33splnil B�h nám, jejich d�tem, a vzk�ísil 
Ježíše; vždy� je o n�m psáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi m�j Syn, já jsem t� dnes zplodil.‘ 34To, že jej vzk�ísí z mrtvých, takže 
se už neprom�ní v prach, slíbil t�mito slovy: ‚V�rn� vám splním zaslíbení, která jsem dal Davidovi.‘ 35A pak na jiném 
míst� �íká: ‚Nedopustíš, aby se tv�j Svatý rozpadl v prach.‘ 36David sloužil Bohu za svého života, potom podle jeho v�le 
zem�el, byl uložen k svým p�edk�m a rozpadl se v prach. 37Ten však, kterého B�h vzk�ísil, se neobrátil v prach. 38Budiž 
vám tedy známo, brat�í, že skrze n�ho se vám zv�stuje odpušt�ní všech h�ích�, a to i t�ch, jichž vás nemohl zprostit Moj-
žíš�v zákon. 39Ale v n�m je ospravedln�n každý, kdo v��í. 40St�ezte se proto, aby vás nepostihlo, o �em se mluví v Proro-
cích: 41‚Vy, kte�í mnou pohrdáte, otev�ete o�i, zd�ste se a dejte se na út�k, protože já u�iním ve vašich dnech n�co, �emu 
nikdy neuv��íte, když vám to bude n�kdo vypravovat.‘“ 
1K 1:23  „Ale my kážeme Krista uk�ižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství.“ 
 

�T 30. srpna – Pavel v Korintu 
Sk 18:8-10  „8P�edstavený synagógy Krispus a všichni, kte�í byli v jeho dom�, uv��ili Pánu; také mnozí   
z Korin�an�, kte�í Pavla poslouchali, uv��ili a dali se pok�tít. 9Jedné noci m�l Pavel vid�ní, v n�mž mu 
Pán �ekl: „Neboj se! Mluv a neml�, 10protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto m�st� 
pat�í k mému lidu.““ 
Sk 18:1-7.11-21  „1Potom odešel Pavel z Athén a p�išel do Korintu. 2Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval 
Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno p�išel se svou manželkou Priscillou z Itálie, protože císa� Klaudius vydal rozkaz, aby 
všichni Židé opustili �ím. Pavel se s nimi sblížil, 3z�stal u nich a pracoval s nimi, pon�vadž m�li stejné �emeslo – d�lali 
stany. 4Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i pohany. 5A když p�išli z Makedonie Silas a Timoteus, 
v�noval se Pavel zcela kázání a dokazoval žid�m, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. 6Židé se však proti Pavlovi postavili         
a rouhali se. Proto set�ásl prach ze svého roucha a �ekl: „Vy sami jste odpov�dni za svou záhubu. Já jsem v��i vám bez 
viny a od této chvíle se obrátím k pohan�m.“ 7Odešel ze synagógy a p�sobil v sousedním dom� Tita Justa, pohana, který 
uv��il v Hospodina. … 11A tak tam Pavel z�stal jeden a p�l roku a u�il je Božímu slovu. 12Když byl Gallio místodržitelem 
v Achaji, vystoupili Židé spole�n� proti Pavlovi, p�ivedli ho na soud 13a takto ho obžalovali: „Tento �lov�k p�emlouvá 
lidi, aby uctívali Boha v rozporu se zákonem.“ 14Když se už Pavel cht�l hájit, �ekl Gallio Žid�m: „Kdyby šlo o n�jaký 
p�e�in nebo dokonce zlo�in, náležit� bych vás, Židé, vyslechl. 15Pon�vadž se to však týká spor� o slova �i n�jaká jména    
a váš vlastní zákon, vy�i�te si to sami mezi sebou. Tím se já jako soudce zabývat nebudu.“ 16A dal rozkaz, aby je vyvedli 
ze soudní sín�. 17Tu se všichni chopili p�edstaveného synagógy Sosthena a bili ho p�ímo p�ed zraky soudce; ale Gallio 
tomu nev�noval pozornost. 18Pavel z�stal v Korintu ješt� mnoho dní, pak se s brat�ími rozlou�il a odplul s Priscillou        
a jejím mužem Akvilou do Sýrie. Protože u�inil slib, dal si v Kenchrejích ost�íhat vlasy. 19Dostali se do Efezu, kde oba 
manželé už z�stali. Pavel tam šel do synagógy a hovo�il se Židy. 20A�koli ho žádali, aby s nimi z�stal delší dobu, on jejich 
pozvání nep�ijal, rozlou�il se s nimi a �ekl: 21„Já se k vám vrátím, bude-li B�h chtít.“ Pak odplul z Efezu.“ 
� 16:3  „Pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše.“ 
2Tm 4:19  „Pozdravuj Prisku a Akvilu a rodinu Oneziforovu.“ 
2K 11:8.9  „8Jiné církve jsem okrádal, když jsem od nich p�ijímal podporu, abych mohl sloužit vám. 9Když jsem byl u vás 
a m�l jsem nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž, nebo� �eho se mi nedostávalo, doplnili brat�í, kte�í p�išli z Makedo-
nie. Ve všem jsem jednal a budu jednat tak, abych pro vás nebyl b�emenem.“ 
1K 9:14  „Tak i Pán ustanovil, aby ti, kte�í zv�stují evangelium, m�li z evangelia obživu.“ 
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