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CESTY, ÚKLADY A POVZBUZOVÁNÍ (Sk 20,2–16) 

Služebníci a spolupracovníci na poli evangelia 
 

Dneska máme před sebou část kapitoly, která popisuje Pavlovy cesty, 

úklady, kterým čelil a také povzbuzování, jímž zahrnoval křesťany a 

církve, které navštívil. 
 

Text Písma – Skutky 20,1–16, ČEP: 
1Když ten zmatek ustal, svolal si Pavel učedníky a povzbudil je. Pak se s nimi 
rozloučil a vydal se na cestu do Makedonie. 2Prošel tamější krajiny, vytrvale 

povzbuzoval bratry slovem Božím a přišel do Řecka, 3kde strávil tři měsíce. Když 
se chystal vyplout do Sýrie, zosnovali proti němu Židé úklady, a proto se rozhodl 

vrátit se přes Makedonii. 4Doprovázel ho Sopatros, Pyrrhův syn z Beroje, 
Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a 

Trofimos z Asie. 5Ti šli napřed a čekali na nás v Troadě. 6My jsme po velikonocích 
vypluli z Filip a přijeli jsme k nim do Troady až za pět dní. Tam jsme zůstali týden. 

7První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke 
shromáždění. Protože chtěl na druhý den odcestovat, protáhl řeč až do půlnoci. 

8Byli jsme shromážděni v horní místnosti, kde bylo mnoho lamp. 9Nějaký mladík 
jménem Eutychos seděl na okně, a protože Pavel mluvil dlouho, přemáhal ho 

spánek. Usnul a spadl z třetího poschodí a když ho zvedli, byl mrtvý. 10Pavel sešel 
dolů, sklonil se nad ním, objal ho a řekl: „Upokojte se, je v něm život.“ 11Pak se 
vrátil nahoru, lámal a jedl chléb, dlouho do rána s nimi rozmlouval a potom 

odešel. 12Chlapce přivedli živého a to je velice povzbudilo. 13My jsme nastoupili na 
loď napřed a vypluli jsme směrem k Assu, kde se k nám měl připojit Pavel. Tak 
nám totiž nařídil a sám se rozhodl jít pěšky. 14Když se s námi v Assu sešel, vzali 

jsme ho na loď a dopluli do Mitylény. 15Odtud jsme pluli dál a na druhý den jsme 
se dostali do blízkosti Chia. Další den jsme připluli k Samu a příští den jsme 

dorazili do Milétu. 16Pavel se totiž rozhodl minout Efez a neztrácet čas v provincii 
Asii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den letnic v Jeruzalémě. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč se křesťan nemůže v tomto světě vyhnout soužení? 

2. Jak můžeme nejlépe povzbudit nevěřící přátele? 

3. Jak jednoduše zjistíme, kde nás chce Pán mít? 
 

STAVĚT NA PRAVDĚ BOŽÍHO SLOVA 
Biblické odkazy:  

  Sk 2,42; 2Tm 4,3-4; 2Te 2,10-11; Ž 1,1-2; Sk 19,21; 2K 2,12-13; Sk 18,20-21 

 



 

 

 

I. ÚKLADY V ŘECKU (V. 2–6) 

 Proč Židé stále strojili Pavlovi úklady? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  1Pt 3,15; Sk 14,22; 2Tm 4,10-12.20;  
 

II. POVZBUZENÍ V TROADĚ (V. 7–12) 

 Čím můžeme nejlépe povzbudit ostatní křesťany? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Lv 23,3; Mt 6,33; 2Tm 4,13 



 

 

 

III. SPĚCH DO JERUZALÉMA (V. 13–16) 

 Proč Pavel tolik spěchal do Jeruzaléma? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 24,17; Lk 9,53; Ř 10,11; Sk 9,15-16; Sk 27,2; Fm 24; Ko 4,7; 1Tm 1,3-4; Tt 1,5; 2K 8,16-

18; 1Tm 1,2; Tt 1,4; Mt 6,4.18; Mt 11,28; 
 

  

 

 
   ADORNO, ALEJ, AURA, 

AUSTRALANÉ, BĚTA, DARY, DENS, 

EDÉM, HITY, HOLE, CHATY, 

INSECTA, KÁDR, KLIK, LAIK, LEGO, 

LYRY, MENU, MEZIHRA, 

MOUDROST, NADPORUČÍK, 

NÁSTAVEC, NUDLE, ODHADOVATI, 

PÁKY, PÁRTY, PAVÍ, PERZIÁN, 

PRSTENÍČEK, RÁNA, ROZVÁŽKY, 

SKOT, SLZA, SNĚM, SOSNA, 

ŠTRÚDL, TRÁM, TVÍD, ULICE, 

VĚDOMÍ, VÝPOČET, ZIPY 

Osmisměrka 

Tajenka Ef 4,7 

 

_________________________ 



 

Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz 

 4. července 2021 © BCP 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium online  

Čtvrtek Modlitby (a půst) za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

Čína: Pastorova rodina uvězněna ve vlastním bytě 

Členové neregistrovaného společenství ‚Časný déšť‘ v čínském S’-čchuanu 

jsou i nadále terčem pronásledování a státní orgány se všemožně snaží ukončit 

jejich činnost. Zatímco si hlavní pastor Wang I odpykává trest devíti let odnětí 

svobody, pronásledování se nevyhýbá ani dalším členům společenství. 

Od 4. června jsou pastor Wu Wu-čching, jeho žena Siung Mej-fang a jejich 

děti uvězněni ve vlastním bytě. Dveře vedoucí ke schodišti a výtahu jsou zajištěny 

řetězem a přede dveřmi hlídkují policisté. Prvních několik dní policisté zámek 

odemkli pokaždé, když někdo přišel rodinu navštívit. Když však 8. června přišla 

na návštěvu jistá žena s dětmi, policisté je poslali pryč a prohlásili, že od té chvíle 

je návštěvníkům zakázáno do bytu vstupovat – mohou pouze předat jídlo skrz 

dveře. 

12. června přišel rodinu navštívit Chao Kuej-žu, člen sboru. Podařilo se mu 

překonat zámek a dostat se do pastorova bytu, kde pak společně s rodinou zpívali 

chvály. Zanedlouho policisté vtrhli dovnitř a bratra Chao zatkli. Ještě ten den byl 

však propuštěn a nasdílel na sociálních sítích příspěvek s následujícím textem: 

„Bratři a sestry, pokoj vám v Ježíši Kristu. Dorazil jsem v pořádku domů, díky 

Boží milosti a ochraně.“ 

 

 

 

 
 

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je 

nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé 

údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. 

Římanům 12,4–6    


