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PRVNÍ CÍRKEV Z POHANŮ (SK 11,19-30) 
Požehnané začátky církve v Antiochii 

 

Podíváme se na čtyři věci, které Lukáš o této církvi napsal – jednak na 

Boží moc, která stála u zrodu této církve, dále na radost, kterou tato Boží 

moc vyvolávala, když se obraceli další lidé k Pánu, uvidíme také 

vyučování Božího lidu a milosrdenství prokazované Božímu lidu. 
 

Text Písma – Skutky 11,19-30, ČEP: 
1Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, 
dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zvěstovali jenom 
židům. 20Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do 

Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. 21Moc Boží byla s nimi, a veliké množství 
lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. 22Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě 
a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. 23Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží 
děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu 
věrni. 24Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k 
Pánu. 25Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. 26A když ho nalezl, vzal 
ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké 
množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. 27V těch dnech 
přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. 28Jeden z nich, jménem Agabus, veden Duchem 
předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. 
29Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. 

30Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalémským starším. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Z čeho se mají křesťané radovat? 

2. Co je hlavním znakem zdravého učení? 

3. Na koho se zaměřuje křesťanská služba? 
 

ŠÍŘENÍ EVANGELIA MEZI POHANY 

 Proč to trvalo tak dlouho, než se evangelium dostalo 

mezi pohany? 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 1,8; Mt 28,19-20; 2Pt 1,4;  
 



 

 

I. BOŽÍ MOC (V. 19-21) 

 Kde je na prvním místě Boží moc? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,1-5; Ko 2,21; Sk 1,8; Ř 1,16; Mt 10,23; 
 

II. RADOST Z BOŽÍHO DÍLA (V. 22-23) 

 Proč nové narození vede k radosti druhých křesťanů? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 11,1-2.18;  
 

III. VYUČOVÁNÍ BOŽÍHO LIDU (V. 24-26) 

 Proč musí mít zdravé učení prvenství v církvi? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Iz 6,10; Mt 13,23; 1K 2,2; Ga 3,1 



 

 

IV. MILOSRDENSTVÍ BOŽÍMU LIDU (V. 27-30) 

 Komu máme prokazovat milosrdenství? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Jk 1,27 
 

  

 

 
   AGÓNIE, AKORD, AKTY, ALBUMY, 

BEAT, ČINNOST, DEMOKRAT, EURO, 

GROG, CHAOS, IDEA, KANOISTA, 

KLAS, KOHOUT, KRONIKA, KŮŽE, 

LEPY, LÉTA, MSTA, NUDA, ODĚV, 

OJOJOJ, OLŠE, OTEP, OZÓN, PAPÁ, 

PODVRH, PŮST, ŘASA, ŘEZY, ŘÍJE, 

SLZA, SMĚS, SOUBOJ, SPERMA, 

ŠÍJE, ŠKUB, TOKÁTA, TRAMVAJ, 

TUBA, ÚČESY, VJEZD, VŘED, 

ZÁKUSEK, ZOEA, ŽERĎ, ŽOLD 

Osmisměrka 

Tajenka Mt 9,13 

 

_________________________ 
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Uganda: Konverze ke křesťanství záminkou k útokům 

Minulý měsíc došlo v Ugandě ke dvěma útokům, které názorně demonstrují, 

jaké problémy může vyvolat něčí rozhodnutí následovat Krista. 

Yusuf Kintu, bývalý muslimský imám z ostrova Dolwe, 30. listopadu uvěřil v 

Ježíše, poté co se krátce předtím seznámil s evangeliem. (Podle informací 

pastora Andrewa Nyanmy Yusuf absolvoval celou řadu rozhovorů o víře, než 

se nakonec rozhodl činit pokání a stát se Kristovým učedníkem.) 

Tři dny po obrácení se s ním rozvedla manželka a se dvěma nejmladšími 

dětmi odešla z domu. Krátce poté, 7. prosince, Yusufa přepadli radikální 

členové muslimské komunity. Surově ho zbili a nechali ho ležet v bezvědomí. 

Starší dvě děti se snažily otci pomoci, druhý den ho pastor Andrew odvezl do 

nemocnice, Yusuf však nakonec zraněním podlehl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali 

jim: „Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.“ 

Skutky apoštolské 14,22    


