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LOUČENÍ S EFEZSKÝMI STARŠÍMI (Sk 20,17–38) 

… aby byli věrní! 
 

V tomto rozloučení si všimneme: 1. Pavla, který jako věrný učitel vyučoval 

církev v Efezu i její starší. 2. Starších, kteří mají věrně pást Boží církev, 

kterou jim Bůh svěřil. 3. Boha, který se věrně stará o své děti. 
 

Text Písma – Skutky 20,17–38, ČEP: 
17Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve. 18Když k němu 

přišli, řekl jim: „Vy víte, jak jsem si u vás počínal celou dobu od prvního dne, kdy 
jsem přišel do Asie. 19Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách, 
které mě potkaly pro úklady židů. 20Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám 
bylo k prospěchu; všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v 
rodinách. 21Naléhal jsem na Židy i Řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a 

uvěřili v našeho Pána, Ježíše Krista. 22Nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě Duch 
nutí, a nevím, co mě tam potká. 23Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města 

ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. 24Ale já nepřikládám svému životu 
žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od 
Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti. 25Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z 
vás, k nimž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. 26Proto vám v tento 

den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, 27neboť jsem vám 
oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. 28Dávejte pozor na sebe i na celé 
stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží 

církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. 29Vím, že po mém odchodu přijdou 
mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. 30I mezi vámi samými povstanou 

lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. 31Buďte proto 
bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z 

vás neustále ukazoval cestu. 32Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má 
moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. 33Od nikoho 
jsem nežádal stříbro, zlato ani oděv. 34Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na 

všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci. 35Tím vším jsem vám ukázal, že 
máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který 
řekl: ‚Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.‘“ 36Po těch slovech si s nimi se 
všemi klekl a pomodlil se. 37Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a 

líbali ho, 38dojati nejvíce jeho slovy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k 
lodi. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Na čem nejlépe můžeme vidět Pavlovu věrnost Bohu? 

2. Jak se má projevovat věrnost starších? 

3. Jaké vlastnosti jsou spojené s Boží věrností? 
 



 

 

I. PAVEL, VĚRNÝ UČITEL (V. 17–27) 

 Proč je pravda základem, z něhož vyrůstá vše ostatní? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,12; Žd 10,32-34; Zj 2,3.10; 2Tm 4,14-15; Sk 2,42; 1Tm 4,13; 2Tm 4,2; Tt 2,1; Tt 

3,8; Mt 28,19-20; Sk 14,21; Sk 11,26; 1Tm 3,15 
 

II. STARŠÍ, VĚRNÍ PASTÝŘI (V. 28–31) 

 Proč musí být starší věrný? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Př 4,23; 3J 
 



 

 

III. BŮH, VĚRNÝ OCHRÁNCE (V. 32–38) 

 Jak se projevuje Boží věrnost? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  1Te 5,23; Lk 5,5; Mt 11,28; 2Tm 2,6; 1Tm 4,10; 1Tm 5,17; 1Te 4,11-12; 
 

  

 

 
   AKTA, ALEJ, ALKA, AMETYST, ANTI, 

ANTIBIOTIKUM, BIŘIC, ČETAŘ, 

DEBET, DELIKVENTI, EURO, 

FINIŠMAN, HOSTINEC, INAK, 

INTRIKA, KAFILERIE, KARTÁČ, 

KLAKSON, KRUMPÁČ, LIDA, 

OTOLOGIE, PÁVI, PICHLÁK, PLNO, 

PLOUTVONOŽEC, PRIMÁTI, 

PŘEDĚL, PŘES, STATIV, ŠERM, 

TAHÁK, TRUMPETISTÉ, TŘPYTY, 

TUŘI, TYČE, VĚDY, VSTUPY, ŽLAB 

Osmisměrka 

Tajenka 1K 1,8 

 

_________________________ 
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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.  

 

 

 

Čína: Pastorova rodina uvězněna ve vlastním bytě 

V Pákistánu jsou křesťané často nespravedlivě obviňováni z rouhání a 

následně tráví roky ve vězení. Po propuštění se však často paradoxně ocitají v 

ještě větším nebezpečí – hrozí jim, že se stanou obětí davového pouličního násilí. 

Když byla křesťanka Asia Bibi po letech modliteb v roce 2018 zproštěna viny, 

její případ znovu zaplnil titulní stránky mezinárodních sdělovacích prostředků. 

Kvůli výhrůžkám se však musela skrývat, dokud se jí po šesti měsících nepodařilo 

tajně odletět do Kanady. Asia přitom zdaleka nebyla jediná, komu po propuštění 

z vězení reálně hrozila smrt. Podobné případy obvykle vyžadují, aby byli 

propuštění křesťané i s rodinami diskrétně přestěhováni na bezpečné blíže 

neurčené místo. Jedině tak je možné zajistit jejich ochranu. 

Minulý měsíc jsme vás informovali, že Šafkat Emmanuel a jeho manželka 

Šagufta Kausar byli 3. června zproštěni viny – po sedmi letech strávených za 

mřížemi čekáním na výkon trestu smrti. Podle poslední zprávy byli konečně 

propuštěni z vězení a v současné době se i s dětmi nacházejí na bezpečném místě. 

Oba křesťanští manželé byli zadrženi v roce 2013, poté co jistý muslimský 

duchovní prohlásil, že obdržel rouhavou textovou zprávu odeslanou z Šaguftina 

telefonu. Navzdory mnoha nesrovnalostem v podstatě prokazujícím nevinu byli 

oba křesťané odsouzeni k trestu smrti za rouhání. Po letech neustálých odkladů 

odvolacího přelíčení byl původní rozsudek konečně zrušen. 

 

 
 

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

Ježíšem Kristem. 

1. Korintským 1,9 


