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CESTA DO ŘÍMA (Sk 27,1–28,31) 

Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky! 
 

Uvidíme, jak se projevuje moc evangelia v životě Pavla, kterého Duch Boží 

vyzbrojuje, aby byl věrným svědkem Pána Ježíše Krista – uprostřed bouře 

na moři, uprostřed pohanů na Maltě, mezi Židy v Římě. 
 

Text Písma – Skutky 27,1–28,31, ČEP: 
271Jakmile bylo rozhodnuto, že pojedeme po moři do Itálie, odevzdali Pavla a některé 

jiné vězně důstojníkovi, který se jmenoval Julius a byl od císařského praporu. …  
3Julius zacházel s Pavlem laskavě a dovolil mu, aby navštívil své přátele a přijal jejich 
pohostinství. … 9Protože jsme ztratili mnoho dní a plavba byla nebezpečná … Pavel je 

varoval: 10„Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou 
pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy.“ 11Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a 
majiteli lodi než tomu, co říkal Pavel. … 14Zanedlouho se přihnal z Kréty bouřlivý vítr od 

severovýchodu 15a opřel se do lodi tak, že ji nemohli ovládat. … 20Po mnoho dní se 
neukázalo ani slunce ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu 
naději, že se zachráníme. 21Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi 
lodníky a řekl jim: „Měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu, a mohli jste si ušetřit 
toto nebezpečí a škodu. 22Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z 

vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. 23Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, 
kterému patřím a kterému sloužím, 24a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, ty se před císaře 

dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.‘ 25Buďte proto dobré mysli. 
Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. 26Máme se dostat k nějakému ostrovu.“ 

… 281Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta. … 
7Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius. Ten nás přijal a tři dni se o 

nás laskavě staral jako o své hosty. 8Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel 
k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. 9A potom začali přicházet i jiní 
nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval. 10Štědře nás obdarovali, a když jsme měli 

odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu. … 16Když jsme přišli do Říma, dostal 
Pavel dovolení, že může bydlet v soukromém bytě s vojákem, který ho bude hlídat. 17Po 
třech dnech pozval k sobě významné Židy … 23Určili mu den a přišli k němu ve velkém 

počtu. Od rána do večera k nim hovořil a vydával svědectví o Božím království. 
Přesvědčoval je o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků. … 30Pavel zůstal celé 

dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, 31zvěstoval Boží království 
a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jak jdou ruku v ruce duchovní věci s fyzickými? 

2. Kde můžeme nejlépe vidět Boží jednání? 

3. Jak Bůh používá varování evangelia? 
 



 

 

I. SVĚDECTVÍ NA MOŘI (27,1–44) 

 Jak se na lodi projevila Pavlova moudrost? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Mk 4,36–41; Mk 6,51; Fp 4,22; J 6,37–40.44; Př 16,9 
 

II. SVĚDECTVÍ NA MALTĚ (28,1–11) 

 Jak se projevuje Boží moc v životech křesťanů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Mk 16,17–18; Sk 3,12–13;  



 

 

III. SVĚDECTVÍ V ŘÍMĚ (28,12–31) 

 Proč máme všem lidem zvěstovat evangelium? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 1,11–12; 2Pt 1,3; Ef 1,3; Ko 2,10; 2Tm 4,6–8; Žd 3,8 
 

  

 

 
   ADICE, ANNONCE, AREOMETR, 

ARIE, ATEISTA, BONA, CRAG, 

DROGA, DVOJZPĚV, ESEJ, 

HALUCINOGENY, HLAD, HROCH, 

CHLADIČ, IZOLANTY, JÁCHYM, 

KNÍR, KONSTATACE, KVÉST, 

MILIUM, MSTA, OCÚN, OLOVO, 

OPACITA, OPIS, PAST, POCIT, 

POHYB, POLOOSTROV, RECEPT, 

SENO, SILUETY, SLIZ, SMOLY, 

SNĚTÍ, STABILIZACE, ŠTÍTONOS, 

TRSY, TRUP, YZOP, ZETA, ZVON 

Osmisměrka 

Tajenka Lk 24,48 

 

_________________________ 
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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.  

 

 

Veřejné soudní jednání s pastorem a jeho manželkou 

Členové společenství Sün-s’-ting v čínském Sia-menu dlouhodobě řeší 

konflikty s místními úřady. Po vydání oficiálního zákazu činnosti v roce 2019 

pokračovali ve scházení v soukromých domech a bytech a v nejrůznějších 

pronajatých prostorách. V dubnu letošního roku policisté podnikli razii ve 

shromáždění v hotelu Pacific Rim a zapsali si osobní údaje všech přítomných. 

13. srpna proběhlo veřejné soudní jednání, na kterém se mělo rozhodnout o 

výši trestu pro pastora společenství Janga Si-po a jeho manželku Wang Siao-fej. 

Před jednáním obdrželi oznámení, že jim místní úřad pro náboženské záležitosti 

navrhl pokuty – pastoru Jangovi v přepočtu téměř 700 tisíc korun a jeho ženě 

necelých 350 tisíc. 

Jednání trvalo dvě a půl hodiny. Manželé se museli hájit sami, advokát se kvůli 

pandemickým opatřením nemohl dostavit. Členové společenství s napětím čekali 

před budovou. Po skončení jim pastor Jang řekl: „Jednání probíhalo dobře, ale 

úřad pro náboženské záležitosti nemá v úmyslu nic změnit.“ 

Vyprošujte pastoru Jangovi a jeho ženě Boží zaopatření a milost. Modlete se 

za zrušení vznesených obvinění i za stažení návrhu vysokých pokut. Kéž mohou 

oba křesťanští manželé i nadále sloužit Bohu, bez dalšího obtěžování úřady. 

Vyprošujte vedoucím představitelům společenství Sün-s’-ting moudrost a dar 

duchovního rozlišování, zatímco hledají pro celý sbor Boží směřování. 

 

 

 
Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete 

vyzbrojeni mocí z výsosti. 

Lukáš 24,49    


