
od model, aby „sloužili živému a pravému Bohu“
(1. Tesalonickým 1,9).

oddíl veršů 19,13-20 ukazuje Boží moc v temném
světě okultismu. oheň (v. 19) je důkazem toho,
jak lidé, kteří uslyšeli a uvěřili evangeliu, obdrželi
od Boha sílu zcela se odloučit od svého dřívějšího
zlého způsobu života. rychle se naučili, že „nikdo
nemůže být otrokem dvou pánů“ (Matouš 6,24).

efes byl hlavním městem římské provincie v Asii.
Když Pavel pokračoval ve své práci déle než dva roky,
evangelium se rozšířilo do okolních oblastí, „takže
všichni obyvatelé provincie Asie uslyšeli Pánovo
slovo, Židé i Řekové.“ (19,10) Nejen, že vznikla
křesťanská církev v efesu, ale také v okolních
městech. ve Zjevení 1,4 čteme o „sedmi sborech
v Asii“ a je velmi pravděpodobné, že byly výsledkem
služby evangelia, které v té době přišlo do efesu. Jak
ohromný úspěch mělo zvěstování dobré zprávy!

Nakonec Pavel pokračoval v cestě. odešel do
Makedonie a řecka i do méně známých oblastí.
Můžeme si být jisti, že ho potěšilo, když zjistil,
že mnozí z těch, co byli spaseni při jeho dřívější
návštěvě, stále důvěřovali Pánu a žili své životy tak,
jak se to Bohu líbilo. Na každém místě povzbuzoval
věřící dobrými slovy! (Přečti si Skutky 20,2.)

Jeho návrat do Jeruzaléma je zaznamenán
ve 21,15-17. Třetí misijní cesta, která se soustředila
především na efes, byla u konce! Dokonce Pavel sám
pociťoval, že před ním leží veliké změny
(viz 20,22-24 a 21,10-14)! ve 2. lekci zjistíme, co se
stalo!

Poté, co Pavel strávil nějaký čas v Antiochii, se opět
vydal na cestu! Na konci své druhé misijní cesty přišel
do efesu a slíbil tamějším Židům, že opět přijde,
pokud to bude vůle Boží (viz Skutky 18,19-21).
Protože se jim zavázal slibem, toužil ho teď splnit.
Proto přichází do efesu.

Toto město se pak stalo jeho základnou pro
zvěstování evangelia na další téměř tři roky. Nejdřív
v židovské synagoze a potom ve škole vyhlašoval 
a vyučoval „věci Božího království“. (19,8)

efes bylo ohromné pohanské město známé
především pro:
1. uctívání bohyně Diany (neboli Artemis, když

použijeme její řecké jméno). Chrám Diany v efesu
je považován za jeden ze sedmi divů světa. Byla to
velice majestátná budova a ročně do ní přicházely
tisíce ctitelů ze středomořské oblasti. Konaly se
tam mnohé zlé a hříšné věci spojené s uctíváním
falešného boha. 

2. praktikování magie. efes byl dobře známý také pro
hojné provozování čarodějnictví. Byli tam mnozí
lidé, kteří tvrdili, že mají kontakt se zlými duchy
a démony a že je ovládají. Takoví lidé jsou známí
jako zaklínači a v efesu se jejich řemeslu velice
dařilo (viz 19,13-17)!

evangelium Pána Ježíše mělo mocný vliv na obě
oblasti života v tomto městě. Tolik lidí přestalo
uctívat Dianu, že se zlatníci, kteří vyráběli malé sošky
této bohyně, začali bát, že budou brzy bez práce! (viz
19,27) vlastně by se mohlo i stát, že by se z jejich
velkolepého chrámu stala ruina. Pod působivými
slovy Demetria, vůdce zlatníků, se „celé město…
naplnilo zmatkem“ (v. 29). Nastala situace blízká
vzpouře! To jasně ukazuje úspěch evangelia
v působení na lidi takovým způsobem, že se odvrátili

Klíčový verš: skutky 19,20 
„Tak Pánovo slovo mocně rostlo

a sílilo.“

Život a dílo Pavla
Blok C

tato lekce patří:

PřečTi si: skutky 18,23; 19,1. 8-20. 23-41;
20,1-6; 21,1-3. 15-17

Toto je třetí ze čtyř bloků o životě apoštola Pavla

Třetí misijní cesta1. lekce
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BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ



3

25

5

5

4

4

4

a.  Přečti si skutky 18,19-21 a Potom krátce zodPověz následující otázky:
i)  Jaké město je zmíněno v těchto verších? 

....................................................................................................
ii) o co požádali Židé Pavla?   

....................................................................................................
iii) Co jim slíbil?

....................................................................................................
b. Proč je důležité, a Pro křesťany obzvlášť, dodržet všechny sliby?  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
a. jmenuj dvě budovy v efesu, které Pavel Používal, aby šířil věci „království božího”, 

a jak dlouho každou z nich Používal?
i)  .......................................................   

Délka užívání  .......................................................
ii)  .......................................................    

Délka užívání  .......................................................

b. svÝmi slovy vysvětli, Proč První oPustil a Přesunul se do druhé: 
............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
a. několika větami o demétriovi vysvětli, kÝm byl, čeho se obával a co udělal:  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
b. svÝmi slovy vyjádři radu, kterou dal městskÝ úředník davu: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
Pravda nebo nePravda:
a. Bůh dal Pavlovi moc, aby v efesu udělal velmi zvláštní zázraky.                                                .........
b. Knihy o magii, které shořely, měly cenu třiceti tisíc stříbrných.                                                .........
c. Alexandr pobouřil občany v efesu.                                                                                             .........
d. Přibližně dvě hodiny zástup křičel: „Veliká je efeská Artemis!“ .........
e. Aristarchos, sekundus, Gais a Timoteus byli někteří z Pavlových pomocníků na této cestě.   .........
f. Třetí misijní cesta skončila v Antiochii.                                                                                       .........

a. vyPiš klíčovÝ verš:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

b. svÝmi slovy vyjádři, co to znamená:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

c. v této době vznikly mnohé církve (=sbory). vyPiš jména Pěti míst, kde k tomu došlo (viz zjevení 1,11):
....................................      ...................................      .................................    

...............................      .................................
Podle skutků 20,17-38 Pavel Poslal do efesu Pro starší církve, aby se s nimi setkal v milétu,
kde k nim Promluvil.  
a. Přečti si verše 22-25 a naPiš, jaké Pocity měl ohledně své budoucnosti:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
b. Proč mnozí Prolévali slzy, když doProvázeli Pavla k lodi (viz Verše 36-38)? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Život a dílo Pavla Blok C
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Třetí misijní cesta1. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT



Co jim řekl? Začal vzpomínkou na svůj dřívější život,
kdy byl ve vzpouře vůči Ježíši a všem, kteří v něj
věřili. Potom pokračoval a vyprávěl o svém obrácení
nedaleko Damašku. Ačkoliv uplynulo téměř 25 let,
mluvil jasně o podrobnostech této úžasné události.

Tiše mu naslouchali až do chvíle, kdy zmínil, že mu
Pán ne dlouho po jeho obrácení řekl, aby šel
s poselstvím o Pánu Ježíši k PoHANŮM. Tato
myšlenka, že by evangelium bylo pro PoHANY,
spustila nenávistnou reakci! Začali křičet: „Odstraň
ze země takového člověka, neboť nesmí zůstat
naživu!“ (22,22) Znovu vznikla velmi napjatá
situace!

Důstojník, který celé věci velel, rychle odvedl Pavla
dovnitř a „nařídil při jeho výslechu použít důtky“.
(v. 24) římané věřili, že pokud člověka náležitě zbijí,
přizná se ke všemu, co udělal. Když Pavla připravili
k bití důtkami, oznámil jim, že je římský občan, což
znamenalo, že nesmí být bit. velitel a další
důstojníci ho spěšně rozvázali, protože si uvědomili,
že málem udělali něco, pro co by u svých
nadřízených upadli v nemilost!

Jaký vynikající služebník Pána Ježíše byl Pavel!
Mluvíme o něm jako o „apoštolovi pohanů“. Přečti
si Římanům 11,13; 1.Timoteovi 2,7 a 2.Timoteovi
1,11. v době extrémních předsudků, dokonce
nenávisti ze strany Židů vůči pohanům při plnění
Božích úkolů mnoho vytrpěl. Z velké míry právě
skrze jeho kázání evangelia Bůh „otevřel dveře víry
pohanům“. (Skutky 14,27) vždy považoval za velkou
čest sloužit tomu, který vydal sám sebe za něj!
Přečti si Skutky 20,24. 

Při svém příjezdu do Jeruzaléma byl Pavel vřele
přivítán křesťany. setkal se s Jakubem a dalšími
staršími a podrobně jim vyprávěl o obrácení mnoha
ne-židů (neboli pohanů). Chválili Boha za takové dobré
zprávy.

Ne všichni však byli vůči Pavlovi takto přátelští! Byli
tam někteří Židé, kteří ho obvinili z toho, že vede jejich
lid k zanedbávání zákonů a zvyků židovského
náboženství. Křesťanští vůdcové navrhli Pavlovi, že by
mohl jednoduše umlčet tato obvinění, kdyby se
připojil k dalším čtyřem mužům, kteří se právě chystali
složil slib v chrámě. Pokud se k nim Pavel skutečně
přidá a zaplatí všechny náklady, pak budou všichni
vědět, že obvinění, která byla vůči němu namířena,
nejsou opodstatněná.

Takový byl jejich plán a Pavel s ním souhlasil. Avšak
Pavla od hněvu Židů z Asie, kde strávil téměř tři roky,
neuchránil. v chrámu ho poznali a okamžitě začali
křičet. Právě když ho obviňovali z toho, že přivádí
„nečisté“ pohany do „svatého“ chrámu, a tím ho
poskvrňuje, shromáždil se velký zástup. Fyzicky
na Pavla zaútočili, vyvlekli ho z chrámu a zavřeli za ním
dveře. 

Pro Pavla to byl moment smrtelného nebezpečí,
protože byli rozhodnuti ho zabít. Jen okamžitý zásah
římských vojáků z nedalekých kasáren ho zachránil
před smrtí (viz 21,31 a 32).

Když vojáci dorazili, dav přestal na Pavla útočit. velitel
však musel vyšetřit, co se stalo, a tak nechal Pavla
spoutat a odvést do kasáren. Dav byl tak nenávistný,
že vojáci museli Pavla doslova nést, jak je zástup
pronásledoval a křičel: „Pryč s ním!“

Když dorazili ke schodům vedoucím do kasáren, Pavel
požádal o svolení promluvit k zástupu. Pro velitele
bylo překvapením, že člověk, kterého právě vysvobodil
ze spárů rozzuřených Židů, byl sám Žid a dovedl mluvit
k lidu jejich vlastním jazykem! Možná ještě
překvapivější byla skutečnost, že zuřivý, křičící zástup
zcela utichl, když k nim začal Pavel hovořit!

Klíčový verš: skutky 22,21                       
„i řekl mi: Jdi, neboť já tě vyšlu daleko
k pohanům.“

Život a dílo Pavla
Blok C

tato lekce patří:

PřečTi si: skutky 21,17-36 a 22,1-29

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky)  Bible (2 bloky) Křesťanský život (4 bloky)  Církev (3 bloky)

Násilný odpor v Jeruzalémě2. lekce
NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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a. jak Pavla Přijali křesťané v jeruzalémě?
.............................................................................................................................................................

b. když si jakub vyslechl Podrobnosti ohledně toho, co „bůh udělal mezi Pohany“,
jak sPolu se staršími reagovali?

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Pavel byl obviněn z toho, že učí, že Židé, kteří se stanou křesťany, by měli „OdPAdnOuT Od MOjžíše“ (21,21)
a již déle nePokračovat v židovskÝch obřadech a zvycích.
a. o co se Pavel Pokusil, aby toto nařčení vyvrátil (viz tato lekce)?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
b. je Pro člověka nezbytné následovat Pravidla a omezení mojžíšova zákona, aby byl sPasen?

vyPiš ŘíMAnůM 3,28, kde bible odPovídá na tuto otázku:  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ve zkratce PoPiš sled událostí, kterÝ zPůsobil, že se Pavel dostal do vyšetřovací vazby římského vedení:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ve svém Projevu k davu Pavel zmiňuje několik osob a míst. ke každému naPiš několik slov, abys

vysvětlil/a jeho důležitost:
1. Tars

............................................................................................................................................................
2. Gamaliel 

............................................................................................................................................................
3. Damašek 

............................................................................................................................................................
4. Ananiáš 

............................................................................................................................................................
5. štěpán 

............................................................................................................................................................
Židé v jeruzalémě byli vůči Pavlovi nesmírně zahořklí, jak nám ukazují verše ze SkuTků 21,31 A 22,22.
vysvětli co nejjasněji svÝmi slovy, Proč tomu tak bylo:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

a. jakÝm zPůsobem římskÝ velitel téměř PřestouPil Pavlova Práva coby římského občana?

............................................................................................................................................................

b. Přečti si jAn 19,1 a krátce vyjádři, co udělal římskÝ Prokurátor Pilát ježíšovi.

............................................................................................................................................................
c. jakÝm zPůsobem se v této situaci ježíš lišil od Pavla?

.............................................................................................................................................................
PavlovÝm zvláštním Povoláním od boha bylo kázat evangelium nežidům neboli Pohanům.
a. vyPiš klíčovÝ verš, kterÝ Potvrzuje toto Prohlášení:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
b. dnes je sPasení nabízeno jak Židům, tak Pohanům za stejnÝch Podmínek. tuto myšlenku si Potvrď

v římanům 10,12 a 13 a tyto verše vyPiš:
........................................................................................................................................................

Život a dílo Pavla Blok C
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Násilný odpor v Jeruzalémě2. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT

Zkratky NZ knih: Mt-Matouš; Mk-Marek; l-lukáš; J-Jan; sk-skutky; ř-římanům; 1K,2K-1.,2.Korintským; 
Ga- Galatským; ef-efezským; Fp-Filipským; Ko-Koloským; 1Te,2Te-1.,2.Tesalonickým; 1Tm,2Tm-1.,2.Timoteovi; 
Tt-Titovi; Fm-Filemonovi; Žd-Židům; Jk-Jakubův; 1Pt,2Pt-1.,2.Petrův; 1J,2J,3J-1.,2.,3.Janův; Ju-Judův; Zj-Zjevení



v klidu noci mu Pán poskytl útěchu, kterou
potřeboval. Přečti si znovu klíčový verš. Bůh mu
odkryl, že mu bude svědkem v římě – hlavním
městě mocné římské říše, tak jako o něm svědčil
předtím v Jeruzalémě, židovském hlavním městě. 

Bůh Pavlovi odkrýval své plány pro budoucnost krok
za krokem. Ještě několik let potrvá, než se Pavel
dostane konečně do říma. Tam na něj čeká mnoho
těžkostí a utrpení. Avšak Pavel byl tak oddán Pánu
Ježíši, že se nebál. Jeho život je mocnou výzvou pro
ty z nás, kdo pro Pána trpíme tak málo!

Nenávist Židů vůči Pavlovi neznala žádné meze! Plán
více než čtyřiceti mužů zavraždit ho na cestě mezi
kasárnami a síní velerady byl zmařen jen díky
odvážnému činu Pavlova synovce.

Jakmile se zpráva ohledně tohoto spiknutí dostala
k veliteli, bylo opět na něm, aby zajistil, že se
římskému občanovi nic nestane! Jeho plánem bylo
přemístit Pavla v noci za silného vojenského
doprovodu do Cesareje, kde měl své velitelství
římský místodržitel Felix. v dopise, který poslal
Felixovi (v. 26-30), krátce vysvětluje, proč bylo nutné
Pavla přemístit. Nyní musí sám místodržitel
rozhodnout co dál! Felix moudře odložil své
rozhodnutí až do doby, kdy si vyslechne Pavlovy
žalobce (viz v. 35).

Pavlovo srdce bylo pokojné. Tyto nové okolnosti mu
sice bránily v kázání a zakládání nových církví, čemuž
se věnoval celé roky, ale nyní, zatímco byl držen
v ochranné vazbě, přišel do kontaktu s vojenskými

důstojníky, obyčejnými vojáky, římským
místodržitelem a lidmi vysokého postavení, jak
ještě uvidíme. Dostalo se mu výsady říct všem
těmto lidem o nádherném poselství evangelia.
i v takové situaci byl pro svého Pána užitečný
a naplňoval jeho plán pro svůj život. Je výborným
příkladem pro nás všechny! 

Když velitel zjistil, že Pavel je římský občan, rozhodl
o tom, že by jeho případ měl být prošetřen
Židovskou veleradou neboli sanhedrinem. Proto byl
Pavel příštího dne předveden před velmi důležité
uskupení sedmdesáti mužů, které sestávalo
z nejvyššího kněze, hlavních kněží a mnohých
dalších, z nichž někteří byli striktní Židé zvaní
farizeové, zatímco jiní byli liberálnější – saduceové.
Byla to stejná rada, která soudila Ježíše a štěpána
před mnoha lety (viz Lukáš 22,66 a 67; Skutky 6,12).
Ani jednomu z nich se nedostalo spravedlivého
procesu!

Po napjatém úvodu soudního přelíčení se Pavel
prohlásil za člověka farizejského původu. To mu
samozřejmě získalo podporu farizeů v radě. Potom
pokračoval tím, že hlavním bodem sporu a obvinění,
kterým čelí, je vzkříšení a život po smrti. vzhledem
k tomu, že saduceové v takové věci nevěřili, vznikl
mezi nimi a farizeji vášnivý rozpor. velmi hlasitě se
přeli, jak se jedna skupina snažila Pavla obhajovat,
zatímco druhá odsuzovala jeho samotného i jeho
víru ve vzkříšení!

Znovu bylo na římanech, aby Pavla vysvobodili!
opět vděčil včasnému zásahu vojáků za svou
záchranu.  Určitě se mu velmi ulevilo, když byl zase
zpátky v kasárnách! (v. 10)

Klíčový verš: skutky 23,11               
„… se k němu postavil Pán a řekl: ‚Buď 
statečný! Jako jsi mi svědčil v Jeruzalémě, 

tak musíš svědčit i v římě.’“

Život a dílo Pavla
Blok C

tato lekce patří:

PřečTi si: skutky 22,30 a 23,1-35                   

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloky) Duch svatý (3 bloky)

Z Jeruzaléma do Cesareje3. lekce

Pavlovy misijní cesty
Tři oblasti intenzivní služby

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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Celkem 
za tuto lekci

1. velitel „rozkázal, aby se sešli velekněží a celá velerada. Pak vyvedl Pavla a Postavil ho Před ně.“ (22,30)
a. jak se často tato velerada nazÝvá?

.......................................................
b. kolik měla Přibližně členů?

.......................................................
c. vyjmenuj dvě další osoby, které byly souzeny touto radou?

.......................................................
d. jakÝ byl vÝsledek v obou těchto PříPadech?

.......................................................
a. vyjmenuj dvě hlavní náboženské skuPiny v židovské veleradě:

........................................... ...........................................       
b. jednou větou vysvětli hlavní rozdíl ve víře těchto dvou skuPin:

............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

c. ke které z těchto skuPin Patřil Pavel, když byl mladÝ? .......................................................
d. co se stalo v radě, když jim řekl, ke které skuPině Patřil?  

............................................................................................................................................................
když Pavel řekl veleradě, že je souzen „PrO nAději A VZkŘíšení MrTVých“ (23,6), měl na mysli vzkříšení Pána

ježíše a naději, kterou tato velká událost Přináší všem, kdo v něho věří. Přečti si 1. kOrinTSkýM 15,12-14
a co nejléPe vysvětli, Proč je vzkříšení Pána ježíše Pro křesťanskou víru tak důležité:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
a. z klíčového verše vyPiš, co Pán řekl Pavlovi, když se „k němu Postavil“:  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
b. Později svědčil o Pánu v římě a dokázal, jak sPolehlivÝ Pán je. Přečti si 2. TiMOTeOVi 4,17 a doPlň

chybějící slova: „Pán však ...........................… Při mně a ...........................… mě.“ 
c. vyPiš z konce ŽidůM 13,5 jeho zaslíbení všem, kdo na něj sPoléhají:

„…neboť on sám řekl: ..........................................................................................................................

znovu si Přečti skutky 23,12-22 a Potom naPiš krátkou odPověď k následujícím otázkám:
i. KoliK BYlo sPiKleNCŮ? ...........................................................................................................................
ii. JAKoU složili PřísAHU? ..........................................................................................................................
iii. KDo se DosleCHl o JeJiCH PláNU? ............................................................................................................
iv. KoMU JAKo PrvNíMU řeKl, Co Právě ZJisTil? .............................................................................................
v. KoMU JešTě To řeKl? .............................................................................................................................
vi. Proč MYslíš, že MU veliTel PřiKáZAl: „nikOMu neVyZrAď, žeS Mi TO OhLáSiL.“ (23,22)?

..........................................................................................................................................................
a. naPiš několik vět o křesťanovi, kterÝ trPěl Pro svou víru v Pána ježíše, nebo o zemi, ve které jsou

křesťané obecně Pronásledováni:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

b. za jakÝch okolností mohou bÝt dnes mladí křesťané Povoláni k utrPení Pro víru v Pána ježíše?  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

c. jakÝm zPůsobem může Pavlova zkušenost Pomoct dnes PronásledovanÝm křesťanům?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Z Jeruzaléma do Cesareje3. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT

Zkratky sZ knih: Gn-Genesis; ex-exodus; lv-leviticus; Nm-Numeri; Dt-Deuteronomium; Joz-Jozue; sd-soudců;
rt-rút; 1sam, 2sam - 1.,2. samuelova; 1Kr., 2Kr. - 1.,2. Královská; 1.,2.Par - 1.,2. Paralipomenon; ezd-ezdráš; Neh-

Nehemiáš; est-ester; Jób-Jób; Ž-Žalmy; Př-Přísloví; Kaz-Kazatel; Pís-Píseň písní; iz-izaiáš; Jer-Jeremiáš; Plá-Pláč; 
ez-ezechiel; Dan-Daniela;oz-ozeáš; Jl-Joel; Am-Amos; Ab-Abdiáš; Jon-Jonáš; Mich-Micheáš; Na-Nahum; Abk-Abakuk;

sof-sofoniáš; Ag-Ageus; Zach-Zachariáš; Mal-Malachiáš



předtím řekl v Jeruzalémě. (Znovu si přečti Skutky
23,11).

Během tohoto období čekání měl místodržitel
Festus ‚královskou návštěvu‘ v osobě krále Agrippy
ii. a Bereniké, kteří oba patřili do Herodova
královského rodu. Festus pro ně uspořádal setkání
s Pavlem. Byla to poměrně komplikovaná situace.
Agrippa a Bereniké vstoupili „s velkou okázalostí“
do sálu, kde byli shromážděni velitelé a význační lidé
města. Na příkaz Festa byl předveden Pavel
v řetězech a potom, co ho místodržitel uvedl,
mu bylo dáno svolení, aby promluvil
k distingovanému publiku.

Co měl o sobě říkat? Přesně vylíčil svůj životní příběh
od mladých let, kdy byl fanatickým farizeem, který
pronásledoval křesťany, až po dobu, kdy se obrátil.
Pokračoval vysvětlením, že od té chvíle byl
zaneprázdněn šířením evangelia – přečti si znovu
jeho slova v klíčovém verši.

Nakonec ho Festus hlasitě přerušil: „Blázníš, Pavle,
mnoho vědomostí tě přivádí k šílenství!“ (v. 24)
Je zbytečné dodávat, že Pavel takové obvinění
odmítl.

Když se obrátil přímo ke králi Agrippovi a tázal se ho
na jeho víru. Král byl očividně hluboce zasažen tím,
co slyšel. „Málem bys mě přesvědčil, abych se stal
křesťanem.“ (v. 28) Je smutné, že nás nic
neopravňuje se domnívat, že se vydal cestou pokání
a víry v Pána Ježíše!

Když slyšení skončilo, král a místodržitel celý případ
probírali. „Tento člověk mohl být propuštěn,“ řekl
král, „kdyby se nebyl odvolal k císaři.“ (26,32)
Přípravy na dlouhou cestu do říma však už
probíhaly.

Felix, římský místodržitel, formální slyšení Pavlova
případu neodkládal. Zástupci sanhedrinu, včetně
samotného nejvyššího kněze, podstoupili asi 100
kilometrovou cestu z Jeruzaléma do Cesareje. Najali si
profesionálního řečníka Tertulla, aby je zastupoval
v jejich při s Pavlem. Když Tertullus domluvil, byl
na řadě Pavel, aby se hájil. Popřel všechna obvinění,
která byla vůči němu vznesena, a zároveň odvážně
přiznal, že věří v Pána Ježíše – je následovníkem „té
Cesty“ (viz 24,14) Také bezostyšně vyjádřil svou víru ve
vzkříšení – nejen Ježíšovo, ale všech lidí (24,15 a 21).

Když Felix vyslechl Tertulla i Pavla, odložil vynesení
rozsudku. Cítil, že bylo lepší, aby nejprve vyslechl
římského velitele ohledně událostí v Jeruzalémě.
Tento odklad byl počátkem Pavlova dvouletého čekání
v Cesareji. vzhledem k tomu, že nebyl shledán vinným
v žádném bodě obžaloby, směl užívat jistá privilegia
(v. 23). Nicméně, stejně to pro něj muselo být těžké
období, zvlášť když mu bylo jasné, že Felix by ho
spěšně propustil, kdyby ho býval podplatil.

Na konci těchto dvou let byl Felix nahrazen Porciem
Festem. Když nový místodržitel navštívil Jeruzalém,
sanhedrin mu rychle Pavlův případ připomněl. Židé
stále ještě nenáviděli Pavla a opět plánovali, že ho
zabijí! (25,3)

Festus však trval na tom, že Pavlův případ bude
projednán v Cesareji, a proto bylo uspořádáno slyšení.
lidé ze sanhedrinu znovu „vznášeli mnoho těžkých
obvinění, která nemohli dokázat“(25,7). Pavel
všechna obvinění neústupně popíral, ale uvědomil si,
že ze strany židovské velerady se mu nikdy nedostane
čestného slyšení. Co měl dělat? Učinil velmi zásadní
rozhodnutí! odvolal se k císaři Augustovi do říma!
Jako římský občan měl právo nechat svůj případ
přesunout z oblastního soudu v Judeji k císařskému
soudu v římě.

Protože se odvolal k císaři, musel nyní očekávat,
že ho převezou do vzdáleného říma. v srdci i mysli byl
však klidný, protože vzpomínal na to, co mu Pán

Klíčový verš: skutky 26,22
„Bůh mi však až do dnešního dne 
pomáhal, takže tu stojím a svědčím 

malému i velkému.“

Život a dílo Pavla
Blok C

tato lekce patří:

PřečTi si: skutky 24,25 a 26
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následující lidé jsou zmíněni v biblickÝch textech této studie. krátce každého z nich Představ:
a. Ananiáš .............................................................    d. lysiáš  ............................................................. 
b. Tertullus ............................................................   e. Festus ............................................................. 
c. Felix ...................................................................    f. Drusilla ...........................................................
a. obvinění Židů vůči Pavlovi je možné najít Především v 24,5 A 6. Pokus se je srozumitelně vyjádřit svÝmi

slovy:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

b. jak Pavel odPověděl na jejich obvinění ve 24,12 A 13?
.............................................................................................................................................................

c. Podstatu rozdílu mezi tím, čemu věřil Pavel a čemu sanhedrin, lze vyjádřit jedním slovem,
které se nachází ve verších 15 A 21. 
naPiš to slovo zde:  ................................................

a. o kterÝch třech věcech Pavel mluvil, když Promlouval k felixovi a drusille?
............................................................................................................................................................

b. Proč myslíš, že felix „se ulekl“, když slyšel Pavla?
.............................................................................................................................................................

c. v jakém smyslu byl felix nePoctivÝ a nečestnÝ místodržitel?
.............................................................................................................................................................

d. mnozí dnes jednají jako felix, když odkládají rozhodnutí následovat krista na „PříhodnÝ čas“.
jaké důvody si myslíš, že je k tomu vedou (viz 24,25)?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

a. uveď krátké odPovědi na následující otázky:
i. Ke které „sektě našeho náboženství“ Pavel patřil v mládí?

...............................................
ii. Nedaleko kterého města došlo k jeho obrácení?

...............................................
iii. Kdy se to stalo?

.................................................................
iv. v jakém jazyce k němu „hlas“ promluvil?

...............................................
b. ve verších 26,16-18 čteme o božím záměru v záchraně Pavla. krátce naPiš, jakÝ záměr vidíš v tom,

že Pán sPasil tebe (Pokud možno uveď biblické odkazy): 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

a. co řekl Pavlovi král agriPPa, když se ho osobně zePtal? 
.............................................................................................................................................................

b. navrhni nějaké důvody, Proč byl agriPPa téměř, ale ne zcela rozhodnut stát se křesťanem: 
.............................................................................................................................................................

v této lekci měl Pavel Příležitosti říkat o Pánu ježíši vladařům, členům královského dvora, velitelům

a vÝznačnÝm mužům města. bůh si ho Používal i Přesto, že byl vězeň! navrhni některé zPůsoby, jak si bůh

může Použít každého z nás, i když nevycestujeme daleko od domova:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
POkud jSi Se STAL/A kŘeSťAneM/kOu, POPiš kráTce, jAk k TOMu dOšLO.
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