
BBBBIBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV PPPPRAHARAHARAHARAHA    

VSTŘÍC ŘETĚZŮM (Sk 21,1–40) 

Boží vedení navzdory tlaku lidí 
 

Pavel věrně následoval vedení Ducha navzdory tlaku ze strany lidí, nechal 

se vést Kristovou láskou a byl pro Židy zase Židem, ačkoliv byl 

křesťanem, a jeho nenápadný příchod se změnil v obecné pobouření. 
 

Text Písma – Skutky 21,1–40, ČEP: 
3Přistáli jsme v Týru, kde měla loď vyložit náklad. 4Vyhledali jsme učedníky a zůstali 

jsme tam sedm dní. Ti z vnuknutí Ducha říkali Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. … 
10Když jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok, jménem Agabos. 11Přišel k 
nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jím nohy i ruce a řekl: „Toto praví Duch svatý: 

Muže, kterému patří tento opasek, židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům.“ 
12Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamější bratří Pavla, aby do Jeruzaléma 

nechodil. 13Ale on odpověděl: „Proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já 
jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána 
Ježíše!“ 14Protože se nedal přemluvit, přestali jsme naléhat a řekli jsme: „Děj se vůle 
Páně!“ 15Potom jsme se připravili na cestu a vydali se do Jeruzaléma. … 17Když jsme 
přišli do Jeruzaléma, přijali nás bratří s radostí. 18Nazítří se Pavel odebral i s námi k 

Jakubovi, kde se sešli všichni starší. 19Pavel je pozdravil a vyprávěl jim podrobně 
všechno, co Bůh jeho působením vykonal mezi pohany. 20Když to vyslechli, chválili 
Boha. Potom řekli Pavlovi: „Pohleď, bratře, kolik tisíc židů uvěřilo v Krista, a všichni 

jsou nadšenými zastánci Zákona. 21O tobě se doslechli, že prý učíš všechny židy, žijící 
mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše: aby přestali obřezávat své syny a žít podle 

otcovských zvyků. 22Co teď? V každém případě se dovědí, žes přišel. 23Udělej tedy, co ti 
radíme: Jsou tu čtyři muži, kteří na sebe vzali slib. Připoj se k nim, 24podrob se s nimi 
očistnému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno; pak si budou moci dát ostříhat 
hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tobě říká, a že 

naopak sám jsi věrný Zákonu a žiješ podle něho.“ … 26Nato Pavel vzal ty muže s sebou 
a na druhý den se s nimi dal zasvětit. … 27Když se těch sedm dní chýlilo ke konci, 

uviděli ho v chrámě židé z provincie Asie. Pobouřili celý dav, zmocnili se Pavla 28a 
křičeli: „Izraelci, pojďte sem! To je ten člověk, který všude všechny učí proti 

vyvolenému lidu, proti Zákonu a proti chrámu. A teď ještě přivedl do chrámu pohany 
a znesvětil toto svaté místo.“ 32Jakmile uviděli velitele a vojáky, přestali Pavla bít. 
33Velitel přistoupil k Pavlovi, zatkl ho a rozkázal vojákům, aby ho spoutali dvěma 

řetězy. Potom vyšetřoval, kdo je a co udělal. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč bude vždy v souladu vedení Ducha s Božím slovem? 

2. Proč je láska naplněním zákona? 

3. Proč Pavel jednal podle zákona a přinesl oběti v chrámu? 
 



 

 

I. PAVEL JE VEDEN DUCHEM (V. 1–16) 

 Jak Duch svatý používá lidi k tomu, aby nás vedl? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Dt 29,28; Sk 20,23; Sk 11,28; Sk 9,16; 2K 11,23-33; Sk 14,22; Lk 22,42 
 

II. PAVEL JE VEDEN LÁSKOU (V. 17–26) 

 Jak se liší pokrytectví od sebezapření? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 15; 1K 1,23; 1K 2,2; Ř 2,28-29; Ř 3,1-2; Ga 6,15; Ga 5,6; Ř 13,10; 1Tm 1,8-11; Ga 2,2.6-

9.11-12 



 

 

 

III. DAV JE VEDEN PŘEDSUDKY (V. 27–40) 

 Jak může křesťan obstát navzdory proudu davu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 6,13-14; Sk 20,24; Mt 14,30; Fp 3,13-14 
 

  

 

 
   AKLIMATIZACE, AMORTIZACE, 

ANOA, BAKTERIOLÝZA, ČERNOCH, 

ČEST, DEKA, DNES, DRNÍ, ETEN, 

HLODAVEC, HÝLI, CHUNDEL, IONY, 

KAPARA, KLAPKY, KLIP, 

LETOKRUH, LIKR, MOTETA, NEUK, 

OCEL, OTEPLIT, OTKY, OZNÁMIT, 

PIONÝR, PLACEBO, PLAT, RECEPCE, 

ŠNEK, ŠTĚPY, ŠTOLA, TALÓN, TESK, 

UHLÍ, VÍTR, VZORY, ZVYK, ŽALM, 

ŽÍDĚ 

Osmisměrka 

Tajenka Ř 13,10 

 

_________________________ 
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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.  

 

Indie: Pastor zavražděn kvůli rozhovorům o víře 

Pastor Vinod Kumar více než dva měsíce hovořil o své víře s jistým mužem z 

osady Sangoi v severní Indii – bývalým vězněm, který byl nedávno propuštěn na 

kauci. Hinduista Sonu Kašjáp dokonce přišel k pastorovi domů, aby se za něj 

pastor modlil. K myšlence osobního obrácení ke Kristu se však stavěl odmítavě. 

30. června večer pastor Vinod vedl online modlitební setkání. Krátce po setkání 

mu zavolal Sonuův bratr a v telefonátu pastora požádal o modlitby za jakéhosi 

nemocného člověka v Sangoi. Pastor Vinod nasedl na motocykl a vyrazil údajného 

nemocného navštívit. Po cestě ho však přepadl Sonu, který na něj čekal. Udeřil 

pastora zezadu dřevěnou tyčí a srazil ho na zem. Nakonec ho umlátil k smrti. Sonua 

okamžitě zadrželi místní vesničané (ani nestihl odložit vražednou zbraň) a pokud by 

nezasáhli policisté, možná by ho zabili. Policisté sice zprávě uvedli jako motiv vraždy 

„osobní nevraživost“, pastorova žena Sunita je však přesvědčena o náboženském 

motivu vraždy. „Nevím, co to do [Sonua] vjelo, že Vinoda tak brutálním způsobem 

zabil,“ uvedla v rozhovoru. Společně s dalšími lidmi je však přesvědčena, že byl 

pastor Vinod zavražděn proto, že se Sonuem hovořil o své víře. Policisté obvinili ze 

spoluúčasti na vraždě také Sonuova otce a bratra. 

Pastor Vinod po sobě zanechal manželku a jedenáctiletou dceru. Pastor byl v 

osadě velmi oblíbený a také vesnický předák o něm hovořil uznale. „Měl tady 

velice dobrou pověst a jméno,“ poznamenal. Vinod byl nejen pastor, ale také lékař, 

který místním lidem sloužil i v této oblasti a léčil jejich fyzické neduhy. Místní o 

něm často hovořili jako o „panu doktorovi“. Sunita je odhodlaná pokračovat ve 

službě, kterou její muž započal. „Jsem odhodlaná pokračovat v práci, které se můj 

manžel věnoval. Chci svým životem naplňovat jeho sen. Vinod zemřel jako 

mučedník pro svou víru a také já zemřu jako mučednice.“ 
 

A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 

2. Timoteovi 2,11    


