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ZÁZRAČNÁ PROMĚNA (SK 9,1-31) 
Světlo evangelia v prachu cesty u Damašku 

 

Evangelium přináší pokoj s Bohem i s lidmi, ale to druhé ostří meče 

evangelia odděluje. Pavlovo obrácení je toho dobrou ilustrací –

zachraňující i proměňující moc evangelia, tak i jeho rozdělující moc. 
 

Text Písma – Skutky 9,1-31, ČEP: 
1Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi 2a 

vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže 
i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. 3Na cestě, když už byl 
blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. 4Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, 
Saule, proč mne pronásleduješ?“ 5Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, 
kterého ty pronásleduješ. 6Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ 7Muži, kteří ho 
doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. 8Saul 
vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. 

9Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. 10V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán 
ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“ 11Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, 
která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí 12a dostalo se mu 
vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“ 13Ananiáš 
odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. 

14Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“ 15Pán mu však 
řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a 
synům izraelským. 16Ukáži  mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“ 17Ananiáš šel, vstoupil 
do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který 
se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ 18Tu jako by mu s očí 

spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. 19Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila.  
S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní 20a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn 
Boží. 21Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: „To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit 
všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím.“ 
22Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých 
damašské židy. 23Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí, 24ale on se o jejich úkladech 

dověděl. Protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit, 25spustili ho učedníci dolů z 
hradeb v koši po provazech. 26Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům; ale 

všichni se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří. 27Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům 
a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšel jeho hlas, a jak tam potom 
neohroženě kázal v Ježíšově jménu. 28Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly 
a všude směle mluvil ve jménu Páně. 29Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se 
ho pokoušeli zabít. 30Když se to bratří dověděli, doprovodili ho do Cesareje a poslali do Tarsu. 31A 
tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně 

a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Komu máme kázat evangelium? 

2. K čemu je důležitá modlitba? 

3. Kdo by měl kázat evangelium? 



 

 

 

EVANGELIUM JE MEČ OSTRÝ NA OBĚ STRANY 

 Koho od sebe evangelium odděluje? 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ř 1,16-17; Mt 10,34-36; Sk 7,58; Sk 8,1.3 
 

I. SVĚTLO EVANGELIA (V. 1-8) 

 Proč se temnota nedá odhalit bez světla? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 26,11; 2Pt 2,19; J 9,3.5.35-41;  
 

II. SPASENÍ SKRZE EVANGELIUM (V. 9-19) 

 Jaké jsou základní pravdy evangelia?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 22,12; 2Tm 2,19-21; 2K 11,24-28; 



 

 

III. SLUŽBA EVANGELIU (V. 19-31) 

 Kdo může být skutečným služebníkem evangelia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 1,17-18; Lk 6,26; Ef 5,11; 1Pt 3,15-16 
 

  

 

 
   ADAT, AKTY, ALBINISMUS, ALFA, 

ALKOUN, ANONYMOVÉ, ANTI, 

ANULOID, AVAL, BESKYDY, CVOK, 

DBÁT, DÉLKA, DOBRÁK, ELÁN, 

ETIK, CHARLESTON, KOLO, KOLT, 

LÉTA, MAPY, OBRATLE, OBUV, 

ODBOR, OKÁČ, OKNO, OKRÁŠLITI, 

OŠIDIT, OTKA, OVÁLY, OVAN, 

PIKOLA, PLATIDLO, SETI, SYNEK, 

ŠÁLA, TÍŽE, TUBA, VIKTOR, 

YELLOW, ZLEPŠOVATELÉ, ŽLUNA 

Osmisměrka 

Tajenka Sk 1,8 
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Deset způsobů, jak se modlit za pronásledovanou církev 

Modlete se, aby naši pronásledovaní bratři a sestry zakoušeli Boží 

přítomnost. (Dt 31,6; Ž 34,17–182) 

Modlete se, aby se cítili být součástí celosvětového Těla Kristova. (1K 

12,20.26) 

Modlete se, aby prožívali Boží útěchu, kdykoli je někdo z jejich rodiny zraněn, 

uvězněn nebo dokonce zavražděn pro své křesťanské svědectví. (2K 1,3–5) 

Vyprošujte jim milost k lásce a odpuštění pronásledovatelům. (Mt 5,44) 

Vyprošujte jim ochranu a sílu nabytou díky modlitbám ostatních křesťanů 

po celém světě. (Ju 20–25; Ž 34,7) 

Modlete se, aby jejich misijní aktivity nepřitáhly nežádoucí pozornost úřadů 

a lidí, kteří se je snaží umlčet. (Sky 9,25) 

Modlete se, aby se dokázali radovat i uprostřed utrpení. (Sk 5,41) 

Vyprošujte jim občerstvení plynoucí ze studia Božího Slova a povzbuzení k 

pokračujícímu růstu ve víře. (2Tm 3,16–17) 

Vyprošujte jim nové příležitosti ke sdílení evangelia. (Ko 4,3) 

Vyprošujte jim smělost nezbytnou k seznamování lidí s Kristem – a také Boží 

moudrost a vedení, kdykoli tak činí. (Fp 1,14; Jk 1,5) 

 
Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o 

naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni 

pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý 

způsob života v Kristu, byli zahanbeni. 

1. Petrův 3,15-16  


