
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setkání před Damaškem (Sk 9.1-22) 
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434 Jezu Kriste, Synu Boží 
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251 Synu Boží, Jezu Kriste 
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Milí bratři a sestry, 

  

 snad každý člověk touží po tom, aby jeho život byl naplněn, 

aby měl smysl. A zbožný člověk touží po tom, aby jeho život byl 

naplněn a měl smysl před Bohem. 
 A takovým zbožným člověkem byl Saul. Saul pronásledoval 

ty, kteří uvěřili, že Ježíš je Kristus. Nebylo to z osobních nebo 

zištných důvodů. Jeho motivem byla náboženská horlivost. Byl 

přesvědčen, že tvrdým postupem vůči mužům a ženám „té cesty“ 

slouží Bohu. Proto se také podílel na ukamenování Štěpána. A proto 

se vydal pronásledovat křesťany i do Damašku. 

 Život člověka se dá přirovnat k cestě. K cestě za smyslem 

života, cestě za Bohem. Saul se domníval, že činí dobře, když 

pronásleduje a hubí onu nebezpečnou sektu. Sektu, která tvrdí 

takový náboženský nesmysl, že Ježíš je Mesiáš čili Kristus a že byl 

ukřižován a pak Bohem vzkříšen. A takovým bludným učením 

rozvrací společenství Božího lidu. Saul byl na cestě do Damašku, 

kde chtěl proti křesťanům tvrdě postupovat. Byl přesvědčen, že 

tato výprava na křesťany má dobrý smysl. Myslel si, že na této cestě 

naplňuje vůli Boží. 

 Saul byl muž upřímně věřící v Hospodina. Byl to farizeus, 

kterému se ve víře dostalo velmi dobrého vzdělání např. od 

Gamaliela, váženého člena židovské rady. Sám na to vzpomíná: 

„Vychován jsem v tomto městě (tj. v Jeruzalémě) u noh 

Gamalielových, vyučený s pilností zákonu otcovskému, horlivý jsa 

milovník Boha.“ (Sk 22.3). Přes toto všechno se Saul vydal po 

cestě, která jej vedla proti Bohu. Tak se nám to lidem někdy stává. 

Ani upřímná víra, ani hluboká vzdělanost není zárukou, že člověk jde 

pro správné cestě. I dnes ti, kteří hledají Boha a smysl života, se od 

něj mohou vzdalovat a nebo jít přímo proti němu. Zpravidla jim 

totiž chybí pokora. 

 To, co Saul před Damaškem prožil, byl silný a hluboký 

náboženský zážitek. Saul nebyl první ani poslední, komu se něco 

takového přihodilo. Vzpomeňme třeba na Abrama, kterého 

Hospodin oslovil a poslal na cestu do neznámé země. Také Jákob 

zakusil Boží přítomnost v Bétel a zvláště pak při potoku Jabok, kde 

dostal požehnání a jméno Izrael. A dále třeba Mojžíš, který uslyšel  
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Boží hlas z prostředku hořícího keře.  Bůh ho poslal k faraónovi, aby 

vyvedl lid izraelský z Egypta. A tak bychom mohli pokračovat. 

Podobnou náboženskou zkušenost udělali mnozí izraelští proroci, 

soudci, králové. A zřejmě také mnozí obyčejní muži a ženy lidu 

Božího. Takový náboženský zážitek nepřichází každý den, ale snad 

téměř každý věřící člověk alespoň jednou za život něco takového 

prožije. I když to třeba nemusí být tak silné a pro ostatní významné. 

Pro život víry jsou takové prožitky důležité. Člověk se k nim 

opětovně vrací a opírá se o ně ve chvílích krizí a zkoušek.  

 Saul byl na své cestě do Damašku zastaven. Prožil zde něco 

zcela nečekaného a mimořádného. Pro Saule to byl nejdůležitější 

okamžik v jeho životě. Jen ve Skutcích na tuto událost vzpomíná 

dvakrát (kap. 22. a 26.) a odkazuje k ní několikrát i ve svých listech 

(Ga 1.11-16, 1K 9.1, 15.8, 2K 4.4-6).  

 Pro Saule bylo nepochybné, že se před Damaškem setkal 

se samotným Ježíšem Nazaretským. Ten se mu zde zjevil jako 

Vzkříšený Pán. Bylo to zcela nečekané, velmi silné a úplně to 

změnilo Saulův život. Před tímto setkáním byl Saul plný sebedůvěry 

a sebejistoty. S velkou rozhodností chtěl v Damašku zakročit proti 

mužům a ženám „té cesty“ (tedy křesťanům). Nepochyboval o tom, 

že tak slouží Hospodinu a pravé víře. 

 Při tomto setkání Saul všechnu sebedůvěru a sebejistotu 

ztratil. Byl to pro něj hluboký náboženský otřes. Už nevěděl, co 

chce. Už nevěděl, co má dělat. Ještě před chvílí viděl, co je správné, 

nyní ale už nevidí nic. I když má otevřené oči. Ještě před chvílí byl 

vůdcem a nyní se musí dát sám vést. Z přesvědčeného a sebejistého 

náboženského vůdce se stal bezmocný muž, který se ptá: „Pane, co 

chceš, abych činil?“ 
 O události před Damaškem se dozvídáme především dvě věci: 

Především zde čteme, že Saule „obklíčilo světlo z nebe“. Saule 

přemohla bázeň a padl na zem. Podobnou zkušenost udělali pastýři 

u Betléma v době Ježíšova narození. I je tehdy „osvítila sláva Páně“. 

A oni se „báli bázní velikou.“ Ono „světlo z nebe“ znamená, že Bůh 

je opravdu na blízku. Není to tedy jen nějaká halucinace. Saul toto 

setkání vnímal jako setkání se samotným vzkříšeným Kristem. 

Odsud také odvozoval své apoštolství. Neboť, jak víme, Saul 

nepatřil ke dvanácti Ježíšovým učedníkům.  
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 To druhé, co zde čteme, je Ježíšovo slovo k Saulovi, či 

vlastně rozhovor mezi Saulem a Ježíšem. Bůh člověka oslovuje. Je to  

základní způsob Boží komunikace s člověkem. A tady je na Božím 

místě jeho Syn Ježíš: „Sauli, Sauli, proč mi se protivíš?“ Možná 

Ježíš chtěl, aby se Saulovi vybavila situace, kdy král Saul 

pronásledoval Davida (1 Sa 24.9n). I tehdy se David ptal: Proč? 

David byl „pomazaný“ a mohl Saule zabít, ale neudělal to. Ani 

„pomazaný“, tedy Kristus Ježíš nechce Saulovi ublížit. Proto 

nedává žádný smysl, když proti němu Saul bojuje. Ježíše nemůže 

nikdy porazit. 

        Když Saul uslyší, že ten, který se mu postavil do cesty je 

sám Ježíš, s úzkostí říká: „Pane, co chceš, abych činil?“ Tady je 

jeden z vrcholů vyprávění. Ještě nedávno jistý a sebevědomý Saul se 

nyní ptá: „Pane, co chceš, abych činil?“ Stala se s ním veliká 

proměna. Před chvílí ještě věděl, co je správné a co má dělat. Ale 

nyní se se ale ptá, co chce Pán. Saul už zcela opustil své představy o 

tom, co je správné a co je podle vůle Boží. Nyní se s pokorou a 

odevzdaností obrací ke vzkříšenému Pánu. Očekává na jeho slovo. 

Očekává, kam jej pošle. 

 Vzkříšený Ježíš Kristus si ze Saule učinil svou „vyvolenou 

nádobu“. Nejprve jej zbavil jeho vlastní síly. Pak jej ale naplnil mocí 

Ducha svatého. Poslal jej, aby kázal jeho evangelium. Začal v 

Damašku a pokračoval po celý svůj další život. Evangelium o Ježíši 

Kristu kázal nejenom Židům, ale především pohanům. A právě 

pohanům, kteří neznali Hospodina otevřel cestu k Ježíši Kristu. 

Saul, druhým jménem Pavel se stal apoštolem pohanů. A nebylo 

to jeho rozhodnutí, ale bylo to rozhodnutí Pána Ježíše Krista. Ten z 

Pavla učinil „vyvolenou nádobu.“ Se zvěstí o Božím Synu, který se 

obětoval za nás hříšné, prošel apoštol Pavel velkou část římské říše a 

v mnoha městech založil křesťanské sbory.  

 Milí bratři a sestry, i my hledáme Boha a jeho vůli. Hledáme 

také své místo v tomto světě, hledáme své poslání v životě. Ne vždy 

se nám daří jít správným směrem. Býváme také všelijak zaslepeni a 

poznamenáni svojí pýchou a krátkozrakostí. Prosme Pána Ježíše 

Krista, aby i nás zastavoval na našich cestách a přiváděl na cestu 

svou.  Kde bychom se i my ptali: „Pane, co chceš, abych činil?“  
            Amen 


