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JSME ZAMĚŘENI NA EVANGELIUM 
 (SK 16:11-34) 

 "A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto 

věku." 

Matouš 28:20b   

 
Úvod do kontextu: 

Skutky apoštolské 16:1  Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. 

Tam byl jeden učedník jménem Timoteus; jeho matka byla židovka, 

která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. 

2  Bratří v Lystře a v Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví, 

3  a Pavel ho chtěl vzít s sebou. Z ohledu na tamější židy jej dal 

obřezat: všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. 

4  Ve všech městech, jimiž procházeli, předávali závazná ustanovení, 

na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. 

5  A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým 

dnem. 

6  Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, 

procházeli Frygií a krajinou galatskou. 

7  Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch 

Ježíšův jim to nedovolil. 

8  Prošli tedy Mysií a přišli k moři do Troady. 

9  Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a 

velmi ho prosil: "Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!" 

10  Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do 

Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam 

kázali evangelium. 
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I. ÚVOD: PŘIROZENOSTÍ EVANGELIA JE ŠÍŘENÍ 
 

Biblické odkazy:  
 Sk 16:1-10;  

 

 

II. EVANGELIUM PRACUJE (V. 11-15) 

 
A. Evangelium přichází do Evropy (v. 11-12) 

B. Evangelium ve Filipis (v. 13-15) 

 

Biblické odkazy:  
 Sk 16:9; 2K 3:18; 2K 3:2-3;  

 
 

III. EVANGELIUM PŘINÁŠÍ SPÁSU (V. 14-34) 
A. Obrácení Lydie 

- Pavel zvěstoval  

- Lydie naslouchala 

- Pán jí otevřel srdce 

- Obsah Pavlovy zvěsti 

B. Obrácení otrokyně  

C. Obrácení žalářníka 

Biblické odkazy:  
 Ř 10:17; Ř 14:11-12; Ř 3:10-11; Ř 3:22-26; J 3:16; 1K 15:34; Ř 1:16-17   
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PART, VRUB, SAPO, ŽĎABEC, 

SLEĎ, OKRAJ, LAOSAN, FLOK, 

BURZY, EVROPA, OVÁL, VÝSTRAHA, 

ŽÁDOST, ADAT, LIBA, SPÍČ, CHLÉV, 

LASO, ZBĚH, KROSY, VOZOVNA, 

GRAM, BOUDA, PANT, VODOMET, 

HORDA, KRIL, DISKUSE, SMÍCH, 

DÝCHAT, ÚTLÝ, NÁVAN, SAMCI, 

MÁTI, PODZIM, AKORD, HORY, 

STATI, ODRAZIT, SANĚ, EURO 

Tajenka: 

Lukáš 12:15  A řekl jim: "Mějte se na pozoru před 

každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, 

není jeho život zajištěn tím, co má." 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Mk 1,1-

13) Jan Suchý a písně Petr Svoboda. 

V nedělil 11.10. budeme pokračovat ve studiu knihy Úsilí o svatost, kap. 6 

Zápas o svatost, str. 42-46 a 116-118 (již bylo v plánu, ale dosud 

se neuskutečnilo). 

 

Čína: John Cchao 

V posledním dopise z vězení John Cchao píše, že se těší dobrému zdraví, 

dokonce i někdejší problémy s tlakem se srovnaly. Stýská se mu po rodině 

i přátelích z celého světa a požádal matku, aby všem vyřídila pozdravy; 

nepřestává jim vyprošovat zdraví, pokoj a víru. Pastor Cchao aktivně 

sloužil dětem v oblasti poblíž hranic s Myanmarem, než byl v roce 2017 

zatčen za údajné „organizování nelegálních přechodů hranice“. Manželka 

a synové v současné době žijí ve Spojených státech. Johnova matka ho 

chtěla navštívit, ale kvůli omezením spojeným s pandemií to v současné 

době není možné. Pozvedejte pastora Cchao a jeho rodinu na modlitbách. 

Kéž je Bůh obdaří fyzickou, psychickou i duchovní silou, kterou všichni 

během jeho uvěznění potřebují. Přimlouvejte se také za jeho nepřátele; kéž 

jejich srdce ozáří pravda Božího slova, aby byli vnímaví vůči usvědčování z 

hříchu, odpověděli na Boží lásku a nalezli v Kristu spasení. 
 
 
 

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.  
Filipským 4:13   


