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Pavlovo uv�zn�ní v Jeruzalém� (Sk 21–23) 

STUDIUM BIBLE III.Q2018 - verše         
Pavlovo uv�zn�ní v Jeruzalém� (Sk 21–23) Týden od 9.9. do 15.9. 

 

� Texty na tento týden – Sk 21:16–40; 22:1–30; Sk 23:1–30 
 

� Základní verš 
„Následující noc stanul p�ed Pavlem Pán a �ekl: ‚Neztrácej odvahu! Jako jsi sv�d�il o mn� v Jeruzalém�, 

tak musíš sv�d�it i v �ím�.‘“ (Sk 23:11) 
 

   Brzy po skon�ení Pavlovy první misijní cesty se stalo z�ejmým, že v církvi existuje hluboká neshoda        
v otázce, jakým zp�sobem se mohou pohané stát sou�ástí spole�enství víry (Sk 15,1–5). Pavel si pravd�po-
dobn� uv�domoval rostoucí konflikt, a proto p�išel s plánem jak podpo�it jednotu církve. Dohoda s ostatní-
mi apoštoly zn�la, že Pavel a Barnabáš se budou v�novat pohan�m, zatímco ostatní apoštolové se budou 
v�novat p�edevším ob�ezaným Žid�m. Sou�ástí této dohody bylo, že Pavel bude pamatovat na chudé (Ga 
2,9.10). Proto se rozhodl, že vyzve k�es�any z pohan�, aby formou „sbírky pro svaté“ (1K 16,1; �SP) fi-
nan�n� pomohli v��ícím v Judsku. 
   To m�že vysv�tlit Pavlovo odhodlání jít i p�es riziko na konci své t�etí misijní cesty do Jeruzaléma. Pavla 
napl�ovala láska k jeho „p�íbuzným podle t�la“ (� 9,1–5; �SP) a zárove� velmi toužil po jednot� církve 
(Ga 3,28; 5,6). Jelikož Židé i pohané mohou být spaseni pouze vírou, ne ze skutk� zákona (� 3,28–30), 
všechny rozdílnosti mezi t�mito dv�ma skupinami vyplývající z ob�adních požadavk� zákona byly proti 
otev�enému a všechny p�ijímajícímu charakteru zákona (Ef 2,11–22). 
   Tento týden se budeme v�novat za�átku nové fáze Pavlova života a jeho mise. 
 

� Týden ve zkratce: 

- Pavel a k�es�ané z Jeruzaléma 
- Nepokoje v chrámu 

- P�ed davem 
- Pavel p�ed veleradou 
- P�esun do Cesareje 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 9. zá�í – Pavel a k�es�ané z Jeruzaléma 
Sk 21:23.24.26  „23Ud�lej tedy, co ti radíme: Jsou tu �ty�i muži, kte�í na sebe vzali slib. P�ipoj se k nim, 
24podrob se s nimi o�istnému ob�adu a zapla� za n�, co je p�edepsáno; pak si budou moci dát ost�íhat 

hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tob� �íká, a že naopak sám jsi v�rný 

Zákonu a žiješ podle n�ho. … 26Nato Pavel vzal ty muže s sebou a na druhý den se s nimi dal zasv�tit. 

Pak šel do chrámu a oznámil, kdy se skon�í o�istné dny a za každého z nich bude p�inesena ob��.“ 
Sk 21:16-26  „16S námi šli i n�kte�í u�edníci z Cesareje a vedli nás k Mnasonovi z Kypru, jednomu z prvních u�edník�.   
U n�ho jsme se m�li ubytovat. 17Když jsme p�išli do Jeruzaléma, p�ijali nás brat�í s radostí. 18Nazít�í se Pavel odebral      
i s námi k Jakubovi, kde se sešli všichni starší. 19Pavel je pozdravil a vypráv�l jim podrobn� všechno, co B�h jeho p�so-
bením vykonal mezi pohany. 20Když to vyslechli, chválili Boha. Potom �ekli Pavlovi: „Pohle�, brat�e, kolik tisíc žid� 
uv��ilo v Krista, a všichni jsou nadšenými zastánci Zákona. 21O tob� se doslechli, že prý u�íš všechny židy, žijící mezi 
pohany, aby odpadli od Mojžíše: aby p�estali ob�ezávat své syny a žít podle otcovských zvyk�. 22Co te�? V každém p�ípa-
d� se dov�dí, žes p�išel. 23Ud�lej tedy, co ti radíme: Jsou tu �ty�i muži, kte�í na sebe vzali slib. P�ipoj se k nim, 24podrob 
se s nimi o�istnému ob�adu a zapla� za n�, co je p�edepsáno; pak si budou moci dát ost�íhat hlavu. Tak poznají všichni, 
že není ani trochu pravdy na tom, co se o tob� �íká, a že naopak sám jsi v�rný Zákonu a žiješ podle n�ho. 25Pokud jde      
o pohany, kte�í p�ijali víru, t�m jsme písemn� oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy ob�tované modlám, ani krev, 
ani maso zví�at nezbavených krve a že se mají vyvarovat smilstva.“ 26Nato Pavel vzal ty muže s sebou a na druhý den se  
s nimi dal zasv�tit. Pak šel do chrámu a oznámil, kdy se skon�í o�istné dny a za každého z nich bude p�inesena ob��. 
� 9:1-5  „1Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosv�d�uje mi to mé sv�domí v Duchu svatém, 2že mám velký zármutek         
a neustálou bolest ve svém srdci. 3P�ál bych si sám být proklet a odlou�en od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z n�hož 
pocházím. 
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4Jsou to Izraelci, jim pat�í synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je sv��en zákon i bohoslužba i zaslíbení, 5jejich jsou 
praotcové, z nich rodem pochází Kristus. B�h, který je nade všemi, bu� pochválen na v�ky, amen.“ 
1K 9:19-23  „19Jsem svoboden ode všech, ale u�inil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. 20Žid�m jsem byl židem, 
abych získal židy. T�m, kte�í jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kte�í jsou pod zákonem – i když 
sám pod zákonem nejsem. 21T�m, kte�í jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kte�í jsou bez zákona –         
i když p�ed Bohem nejsem bez zákona, nebo� mým zákonem je Kristus. 22T�m, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych 
získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspo� n�které. 23Všecko to d�lám pro evangelium, abych na n�m m�l 
podíl.“ 
� 15:25-28  „25Zatím však se chystám do Jeruzaléma, abych p�inesl pomoc tam�jším brat�ím. 26Makedonští a Achajští se 
totiž rozhodli vykonat sbírku ve prosp�ch chudých brat�í v Jeruzalém�. 27Rozhodli se tak proto, že i oni jsou jejich dlužní-
ky. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve v�cech hmotných.      
28Až dokon�ím tento úkol a �ádn� jim odevzdám výt�žek sbírky, vydám se do Hispanie a zastavím se u vás.“ 
 

PO 10. zá�í – Nepokoje v chrámu 
Sk 21:27-32  „27Když se t�ch sedm dní chýlilo ke konci, uvid�li ho v chrám� židé z provincie Asie. Pobou-

�ili celý dav, zmocnili se Pavla 28a k�i�eli: „Izraelci, poj�te sem! To je ten �lov�k, který všude všechny u�í 

proti vyvolenému lidu, proti Zákonu a proti chrámu. A te� ješt� p�ivedl do chrámu pohany a znesv�til 

toto svaté místo.“ 29Vid�li totiž p�edtím Trofima z Efezu s Pavlem ve m�st� a domnívali se, že ho Pavel 

p�ivedl do chrámu. 30V celém m�st� nastal rozruch a lid se za�al sbíhat. Chytili Pavla a vlekli ho ven       

z chrámu. A hned byly zav�eny brány. 31Ve chvíli, kdy ho už cht�li zabít, došlo hlášení veliteli praporu, že 

celý Jeruzalém se bou�í. 32Ten vzal okamžit� vojáky i d�stojníky a b�žel dol� k davu. Jakmile uvid�li 

velitele a vojáky, p�estali Pavla bít.“ 
Sk 21:33-36  „33Velitel p�istoupil k Pavlovi, zatkl ho a rozkázal voják�m, aby ho spoutali dv�ma �et�zy. Potom vyšet�o-
val, kdo je a co ud�lal. 34V davu k�i�el každý n�co jiného. Protože se velitel nemohl pro zmatek dov�d�t nic jistého, rozká-
zal odvést Pavla do pevnosti. 35Když se dostali ke schodišti, museli ho vojáci pro násilí davu nést, 36nebo� celé množství 
lidu šlo za ním a k�i�eli: „Pry� s ním!““ 
Sk 23:26  „Klaudios Lysias zdraví vznešeného místodržitele Félixe.“ 
 

ÚT 11. zá�í – P�ed davem 
Sk 22:22-24  „22Poslouchali ho až do chvíle, kdy �ekl tato slova; ale pak za�ali k�i�et: „Sprovo� ho ze 

sv�ta! Nesmí z�stat na živu!“ 23Protože k�i�eli, strhávali ze sebe šaty a házeli do vzduchu prach, 
24rozkázal velitel voják�m, aby Pavla zavedli do pevnosti; dal jim pokyn, aby p�i výslechu použili bi�ová-

ní, nebo� cht�l zjistit, pro� proti n�mu tolik b�sní.“ 
Sk 22:1-21.25-29  „1Brat�í a otcové, vyslechn�te, co vám chci nyní �íci na svou obhajobu.“ 2Když uslyšeli, že k nim mluví 
hebrejsky, úpln� se uklidnili a Pavel pokra�oval: 3„Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarsu v Kilikii, ale vychován jsem byl 
zde v Jeruzalém�. V Gamalielov� škole jsem byl p�esn� vyu�en zákonu našich otc�. Byl jsem práv� 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 uv�znit, 5jak mi m�že dosv�d�it velekn�z a celý sbor starších. Od nich jsem dostal doporu�ující dopisy pro židovské 
souv�rce v Damašku a vydal jsem se tam, abych tam�jší stoupence nové víry p�ivedl v poutech do Jeruzaléma a dal je 
potrestat. 6Když jsem ješt� byl na cest� a blížil se k Damašku, kolem poledne m� najednou obklopilo jasné sv�tlo z nebe. 
7Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: ‚Saule, Saule, pro� m� pronásleduješ?‘ 8Já jsem odpov�d�l: ‚Kdo 
jsi, Pane?‘ A on mi �ekl: ‚Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.‘ 9Moji pr�vodci vid�li sice sv�tlo, ale 
neslyšeli hlas toho, kdo ke mn� mluvil. 10�ekl jsem: ‚Co mám d�lat, Pane?‘ A Pán mi �ekl: ‚Vsta� a pokra�uj v cest� do 
Damašku; tam ti bude �e�eno všechno, co ti B�h ukládá.‘ 11Protože jsem byl oslepen jasem toho sv�tla, museli m� moji 
druhové vzít za ruku a tak m� dovedli do Damašku. 12Jeden muž, zbožný podle Božího zákona, jménem Ananiáš, který m�l 
dobrou pov�st u všech místních žid�, 13p�išel za mnou, p�istoupil ke mn� a �ekl: ‚Brat�e Saule, otev�i o�i!‘ A já jsem v tu 
chvíli nabyl zraku. 14On mi �ekl: ‚B�h našich otc� si t� vyvolil, abys poznal jeho v�li, spat�il jeho Spravedlivého a slyšel 
hlas z jeho úst. 15Budeš jeho sv�dkem p�ed všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi vid�l a slyšel. 16Nuže, neváhej! Vsta�, 
vzývej jeho jméno a dej se pok�tít, abys byl obmyt ze svých h�ích�.‘ 
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 17Kyž jsem se potom vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrám�, upadl jsem do vytržení mysli. 18Spat�il jsem Pána, jak mi 
�íká: ‚Posp�š si a rychle odejdi z Jeruzaléma, protože nep�ijmou tvé sv�dectví o mn�.‘ 19Já jsem odpov�d�l: ‚Pane, oni 
v�dí, že jsem dával uv�znit a bi�ovat v synagógách ty, kdo v tebe v��í. 20Když byla prolévána krev tvého sv�dka Št�pána, 
byl jsem p�i tom, schvaloval jsem to a hlídal jsem šaty t�ch, kdo ho kamenovali.‘ 21Ale Pán mi �ekl: ‚Jdi, nebo� já t� chci 
poslat daleko k pohan�m!‘“ … 25Když ho p�ivázali, �ekl Pavel d�stojníkovi, který m�l službu: „Smíte bi�ovat �ímského 
ob�ana, a to bez soudu?“ 26Když to d�stojník uslyšel, šel k veliteli a hlásil mu to. �ekl mu: „Co chceš d�lat? Ten �lov�k je 
�ímský ob�an!“ 27Velitel p�išel k Pavlovi a ptal se ho: „�ekni mi, jsi �ímský ob�an?“ On odpov�d�l: „Ano.“ 28Velitel mu 
na to �ekl: „Já jsem získal toto ob�anství za veliké peníze.“ Ale Pavel prohlásil: „Já jsem se jako �ímský ob�an už naro-
dil.“ 29Ihned od n�ho odstoupili ti, co ho m�li vyslýchat. A velitel dostal strach, když se dov�d�l, že Pavel je �ímský ob�an, 
a on ho dal spoutat.“ 
Sk 21:37-40  „37Než ho dovedli do pevnosti, �ekl Pavel veliteli: „Smím ti n�co �íci?“ On se podivil: „Ty umíš �ecky? 
38Nejsi ten Egyp�an, který nedávno podnítil ke vzpou�e a vyvedl na pouš� �ty�i tisíce vzbou�enc�?“ 39Pavel odpov�d�l: 
„Já jsem Žid z Tarsu v Kilikii, ob�an ne bezvýznamného m�sta. Prosím t�, dovol mi promluvit k lidu.“ 40Velitel mu to 
dovolil. Pavel, jak stál na schodišti, dal lidu znamení rukou. Nastalo napjaté ticho a Pavel je oslovil hebrejsky:“ 
Fp 3:5  „Ob�ezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrej�; jde-li o zákon – farizeus.“ 
 

ST 12. zá�í– Pavel p�ed veleradou 
Sk 23:6.7  „6Protože Pavel v�d�l, že jedna �ást rady pat�í k saduce�m a druhá k farize�m, zvolal: „Brat�í, 

já jsem farizeus, syn farize�v. Jsem souzen pro nad�ji ve zmrtvýchvstání.“ 7Když to �ekl, vznikl spor mezi 

farizeji a saduceji a shromážd�ní se rozdvojilo.“ 
Sk 23:1-5.27.28  „1Pak dal p�ivést Pavla a postavil ho p�ed n�. Pavel up�el zrak na jejich shromážd�ní a �ekl: „Brat�í, 
až do dneška žiji se zcela dobrým sv�domím p�ed Bohem.“ 2Tu na�ídil velekn�z Ananiáš t�m, kdo stáli u Pavla, aby ho 
ude�ili p�es ústa. 3Nato se Pavel k n�mu obrátil a �ekl: „Tebe bude bít B�h, ty obílená st�no. Sedíš zde, abys m� soudil 
podle Zákona, a proti Zákonu rozkazuješ, aby m� bili?“ 4Ti, co stáli u Pavla, �ekli: „Troufáš si urážet Božího velekn�-
ze?“ 5Pavel odpov�d�l: „Nev�d�l jsem, brat�í, že je to velekn�z. Vím, že je psáno: ‚Nebudeš tupit vládce svého lidu.‘““ … 
27Muže, kterého ti posílám, se zmocnili Židé a cht�li ho zabít. Když jsem se dov�d�l, že je to �ímský ob�an, zasáhl jsem     
s vojenským oddílem a vysvobodil ho. 28Cht�l jsem p�esn� zjistit, z �eho jej obvi�ují, a proto jsem ho dal p�ivést p�ed 
jejich radu.“ 
Mt 22:23-32  „23V ten den p�išli za ním saduceové, kte�í �íkají, že není vzk�íšení, a p�edložili mu dotaz: 24„Mist�e, Mojžíš 
�ekl: ‚Zem�e-li n�kdo bez d�tí, a� se s jeho manželkou podle �ádu švagrovství ožení jeho bratr a zplodí svému bratru 
potomka.‘ 25U nás bylo sedm brat�í. První po svatb� zem�el, a protože nem�l potomka, zanechal svou ženu svému bratru. 
26Stejn� i druhý, t�etí a nakonec všech sedm. 27Naposledy ze všech zem�ela ta žena. 28Až bude vzk�íšení, komu z t�ch sedmi 
bude pat�it? Vždy� ji m�li všichni!“ 29Ježíš jim však odpov�d�l: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží. 30Po vzk�íšení se 
lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští and�lé. 31A pokud jde o vzk�íšení mrtvých, ne�etli jste, co vám B�h pravil: 
32‚Já jsem B�h Abraham�v, B�h Izák�v a B�h Jákob�v‘? On p�ece není Bohem mrtvých, nýbrž živých.““ 
Sk 24:20.21  „20Anebo tito p�ítomní a� �eknou, jaký zlo�in na mn� našli, když jsem stál p�ed veleradou, 21krom� toho, že 
jsem mezi nimi zvolal: ‚Pro víru ve zmrtvýchvstání jsem dnes od vás souzen.‘““ 
Sk 26:6-8  „6Nyní stojím p�ed soudem, protože trvám na zaslíbení, které dal B�h našim otc�m. 7Dvanáct kmen� našeho 
národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáhne, a slouží horliv� Bohu dnem i nocí. Pro tuto nad�ji jsem, králi, obžalován od 
Žid�. 8Což se vám zdá neuv��itelné, že B�h k�ísí mrtvé?“ 
1K 15:14-17  „14A jestliže Kristus nebyl vzk�íšen, pak je naše zv�st klamná, a klamná je i vaše víra, 15a my jsme odhaleni 
jako lživí sv�dkové o Bohu: dosv�d�ili jsme, že B�h vzk�ísil Krista, ale on jej nevzk�ísil, není-li vzk�íšení z mrtvých. 
16Nebo� není-li vzk�íšení z mrtvých, nebyl vzk�íšen ani Kristus. 17Nebyl-li však Kristus vzk�íšen, je vaše víra marná, ješt� 
jste ve svých h�íších.“ 
Sk 19:21  „Po t�chto událostech se Pavel veden Duchem svatým rozhodl, že p�jde p�es Makedonii a Achaju do Jeruza-
léma. �ekl: „Z�stanu tam n�jaký �as, a potom musím také do �íma.““ 
� 1:13-15  „13Rád bych, abyste v�d�li, brat�í, že jsem už �asto zamýšlel p�ijít k vám, abych i mezi vámi sklidil n�jaké 
ovoce, tak jako mezi jinými národy; ale až dosud mi v tom bylo vždy zabrán�no. 14Cítím se totiž dlužníkem �ek� i barba-
r�, vzd�laných i nevzd�laných. 15Odtud moje touha zv�stovat evangelium i vám, kte�í jste v �ím�.“ 
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PÁ 14. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „P�i této p�íležitosti p�edali Pavel a jeho pr�vodci t�m, kdo stáli v �ele Božího díla v Jeruzalém�, p�ísp�v-
ky, které na podporu svých chudých židovských brat�í v�novali k�es�ané z pohan�. … T�mito dobrovolný-
mi dary projevili obrácení pohané svou oddanost Božímu dílu na celém sv�t� a všichni m�li tyto prost�edky 
p�ijmout s vd��ným uznáním. P�esto bylo Pavlovi i jeho spole�ník�m z�ejmé, že mezi t�mi, s nimiž se nyní 
setkali, jsou i takoví, kte�í neum�jí ocenit ducha bratrské lásky, který probudil v k�es�anech ochotu obdaro-
vat druhé.“ (AA 399.400; PNL 230) 
   „Kdyby se byli vedoucí p�edstavitelé sboru zcela zbavili svých pocit� zatrpklosti v��i apoštolovi a uznali, 
že byl zvláštním zp�sobem povolán k hlásání evangelia pohan�m, B�h by ho kv�li nim ušet�il. Nebylo jeho 
zám�rem, aby Pavlovo p�sobení skon�ilo tak brzy. P�esto však Pán neud�lal žádný zázrak, aby zastavil sled 
událostí, které vyvolali vedoucí p�edstavitelé jeruzalémského sboru svým chováním. Totéž smýšlení má 
stále stejné následky. Církev se již sama p�ipravila o mnohá požehnání, protože nedocenila a nevyužila 
opat�ení, která B�h ve své milosti u�inil. Pán by velmi �asto prodloužil p�sobení n�kterých v�rných služeb-
ník�, kdyby si lidé vážili jejich úsilí. Jestliže však církev dovolí, aby nep�ítel �lov�ka p�ekrucoval                
a myln� vykládal slova a �iny Kristových služebník�, takže jsou nesprávn� pochopeny, jestliže se odvažuje 
postavit se jim do cesty a zt�žovat jim práci, pak jí B�h n�kdy odnímá požehnání, která jí dal. … Až p�íliš 
�asto dokáže nep�ítel p�ipravit Božím služebník�m prost�ednictvím jejich brat�í takovou duševní trýze�, že 
milosrdný B�h musí zasáhnout a dop�át svým pronásledovaným spolupracovník�m pokoj. Teprve když 
složí své ruce na nehybnou hru	, když utichne hlas, který varoval a povzbuzoval ostatní, mohou zatvrzelí 
h�íšníci procitnout a poznat, o jak vzácná požehnání se p�ipravili. Snad alespo� svou smrtí dosáhnou Boží 
služebníci toho, co se jim nepoda�ilo v jejich život�. (AA 417.418; PNL 240) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Když se Pavel rozhodl pro cestu do Jeruzaléma i p�es to, že v�d�l o nebezpe�í, které mu tam hrozí, pový-
šil zájem církve a Boží v�li nad své vlastní zájmy. Jakým zp�sobem bychom mohli následovat jeho p�íklad? 
 

2. Co se m�žeme nau�it z kompromisu, který Pavel v Jeruzalém� u�inil? Jak m�žeme být „politicky korekt-
ní“, aniž jsme se vzdali princip�, podle kterých žijeme? Je to v�bec možné? 
 

3. Jednota církve je vždy d�ležitá. Jak se m�žeme u�it spolupracovat a p�ijímat se navzájem, i když máme 
na n�které v�ci r�zné názory? 
 

� 
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  JERRY  

Pavlovo uv�zn�ní v Jeruzalém� (Sk 21–23) 

STUDIUM BIBLE III.Q2018 - verše         
Pavlovo uv�zn�ní v Jeruzalém� (Sk 21–23) Týden od 9.9. do 15.9. 

 

� 15:22-29  „22To mi také mnohokrát zabránilo, abych k vám p�išel. 23Nyní však už pro mne není žádné volné pole         
v t�chto kon�inách; už mnoho let k vám toužím p�ijít, 24až se vydám do Hispanie. Doufám tedy, že se u vás zastavím a že 
m� vypravíte na další cestu, až aspo� trochu užiji radosti ze spole�enství s vámi. 25Zatím však se chystám do Jeruzaléma, 
abych p�inesl pomoc tam�jším brat�ím. 26Makedonští a Achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku ve prosp�ch chudých 
brat�í v Jeruzalém�. 27Rozhodli se tak proto, že i oni jsou jejich dlužníky. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchov-
ních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve v�cech hmotných. 28Až dokon�ím tento úkol a �ádn� jim odevzdám výt�-
žek sbírky, vydám se do Hispanie a zastavím se u vás. 29Jsem jist, že až k vám dojdu, p�ijdu s plností Kristova požehnání.“ 
 

�T 13. zá�í – P�esun do Cesareje 
Sk 23:12-15  „12Když nastal den, židé se spol�ili a zap�isáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabi-

jí. 13Bylo jich více než �ty�icet, kdo se takto spikli. 14Ti šli k velekn�žím a starším a �ekli: „Zap�isáhli jsme 

se, že nic nevezmeme do úst, dokud Pavla nezabijeme. 15Vy te� spolu s radou požádejte velitele, aby dal 

Pavla p�ivést p�ed vás, pod záminkou, že chcete d�kladn�ji vyšet�it jeho p�ípad. A my jsme p�ipraveni 

zabít ho d�íve, než p�ijde na místo.““ 
Sk 23:16-30  „16O t�ch úkladech se doslechl syn Pavlovy sestry. Šel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. 17Pavel zavolal 
jednoho z d�stojník� a �ekl mu: „Zave� tohoto mladíka k veliteli, má pro n�ho zprávu.“ 18Ten ho vzal s sebou, dovedl      
k veliteli a �ekl mu: „Zavolal m� v�ze� Pavel a požádal m�, abych tohoto mladíka dovedl k tob�, protože ti chce n�co 
sd�lit.“ 19Velitel ho vzal za ruku, odešel s ním stranou a zeptal se: „Co mi chceš oznámit?“ 20On mu �ekl: „Židé se do-
mluvili, že t� požádají, abys dal zítra Pavla dovést p�ed radu, která bude p�edstírat, že chce jeho p�ípad d�kladn�ji 
vyšet�it. 21Ale ty jim nev��, nebo� na n�ho �íhá více než �ty�icet muž�, kte�í se zavázali p�ísahou, že nebudou jíst ani pít, 
dokud ho nezabijí, a nyní jsou p�ipraveni a �ekají jen na tvé rozhodnutí.“ 22Velitel mladíka propustil a p�ikázal mu: 
„Nikomu nevyzra�, žes mi to oznámil.“ 23Pak zavolal dva ze svých d�stojník� a dal jim rozkaz: „P�ipravte na devátou 
hodinu ve�er dv� st� p�šák� pro cestu do Cesareje, dále sedmdesát jezdc� a dv� st� lehkood�nc�. 24A� p�ichystají mezky  
a Pavla bezpe�n� dopraví k místodržiteli Félixovi.“ 25Sou�asn� napsal dopis tohoto zn�ní: 26„Klaudios Lysias zdraví 
vznešeného místodržitele Félixe. 27Muže, kterého ti posílám, se zmocnili Židé a cht�li ho zabít. Když jsem se dov�d�l, že je 
to �ímský ob�an, zasáhl jsem s vojenským oddílem a vysvobodil ho. 28Cht�l jsem p�esn� zjistit, z �eho jej obvi�ují, a proto 
jsem ho dal p�ivést p�ed jejich radu. 29Shledal jsem, že se žaloba týká sporných otázek jejich zákona, ale že nejde o žádný 
zlo�in, který by zasluhoval smrt nebo v�zení. 30Protože jsem se dov�d�l, že proti tomuto muži chystají úklady, posílám ho 
ihned k tob� a také žalobc�m jsem na�ídil, aby ho žalovali p�ed tvým soudem. ““ 
Sk 22:3  „Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarsu v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalém�. V Gamalielov� škole 
jsem byl p�esn� vyu�en zákonu našich otc�. Byl jsem práv� tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni.“ 
Sk 25:10.11.16  „10Ale Pavel �ekl: „Stojím p�ed císa�ským soudem, kde mám být souzen. Proti Žid�m jsem se v ni�em 
neprovinil, jak i ty velmi dob�e víš. 11Jestliže jsem vinen a spáchal jsem n�co, za co si zasloužím smrt, nezdráhám se 
zem�ít. Není-li však pravda, z �eho m� tito žalobci obvi�ují, nikdo m� jim nem�že vydat. Odvolávám se k císa�i.“ … 
16Odpov�d�l jsem jim, že �ímané nemají ve zvyku odsoudit �lov�ka, dokud není postaven p�ed žalobce a nedostane mož-
nost hájit se proti jejich obvin�ní.“ 
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