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Priska a Akvila – manželé na Boží vinici. 

 

Shrnutí:   

Dnes začneme takovou prehistorií církve v Efezu. Ve Sk 18 se 

poprvé dozvídáme o Efezu a setkáváme se s velmi zajímavou dvojicí, 

která hrála důležitou roli při vzniku efezské církve, s manželi Priskou 

a Akvilou.  
 

Otázky pro děti:   

1. K čemu nás to vede, když máme srdce pro evangelium? 

2. Co je to evangelium? 

3. Proč musí naše služba začínat doma? 
 

I. VÝROBCI STANŮ 

• Bůh používá obyčejné lidi 
 

A. Odkud pocházeli 
 

B. Co dělali 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Sk 18,2-3; Ř 16,3;  
 

II. OBĚTAVÍ PŘÁTELÉ 

• Křesťané obětavě milují druhé křesťany 
 

A. Srdce pro evangelium 
 

B. Srdce pro církev 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 16,3-4; Fp 2,19-21 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. VEDOUCÍ V CÍRKVI 

• Služba doma vede ke službě v církvi 
 

A. Služba jednotlivcům 
 

B. Služba církvi 
 

Biblické odkazy:  

�  Sk 18,24-26; Ř 16,5 
 

IV. ZÁVĚR A APLIKACE 
 

A. Osobní vztah s Kristem 

B. Vzájemné vztahy, zvl. v manželství (věrnost, obětavé vedení) 

C. Církev  

D. Východisko – pokání a pokoření se před Kristem 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 5,21-27; Ef 4,15-16 

 

 

   

AKTÉŘI, KNÍŽE, OPATI, KORINT, 

SÍPOT, SOBI, SOVA, VUŘT, EFEZ, 

PITNÝ, TANK, NAHÁ, OBĚTAVĚ, 

OKUJE, MÝTÍ, POUK, ZDĚS, 

VHOD, TROL, PAVEL, ŘASY, 

OBRUBA, POHOZ, VPIS, 

HORSTVO, CENA, OBVOD, PUMA, 

ACCURATE, SÝRY, POET, ŠTEP, 

SMÝT, PŘEDKRM, PACHT, ANOA, 

PUNK, PRHA, KOLO, VDOVCI, 

STAN 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Sk 19,1-10).  

 

K modlitbám: Vražda křesťana, který se nechtěl vzdát se své víry  

(WEA Religious Liberty Commission, Evangelical Fellowship of India News) 

Město Teliamura, distrikt West Tripura, Indie. K incidentu došlo 25. května; 

příčinou byla mužova neochota zapřít Krista. Podle dostupných informací naléhal na 

pětatřicetiletého Tapase Bina jeho tchán, aby křesťanství opustil. Tapas se před 

třemi lety oženil s Džentuly, dcerou Góbindy Džamatiji (55 let). Po svatbě začal 

Góbinda vyvíjet na Tapase nátlak, aby opustil křesťanství a začal praktikovat jeho 

přírodní náboženství. Když Tapas vytrvale odmítal, Góbinda se rozhodl, že svého 

zetě zabije a požádal o pomoc šamana Krišnapada Džamatiju (není mezi nimi 

příbuzenský vztah), který křesťanovi uřízl hlavu. Policisté šamana (42 let) zatkli, ale 

nepodařilo se jim vypátrat Góbindu, který pracuje na úřadu ministerstva vědy a 

techniky ve West Tripura a pravděpodobně je na útěku. 

Džentuly, ze které se tak stala ovdovělá matka s ročním dítětem, policistům sdělila, že 

otec jejich manželství neuznával a vyvíjel na Tapase nátlak, aby se obrátil. „Otec může 

zabít i mě a mého syna,“ dodala vystrašeně. Místní církevní vedoucí v komentáři k 

incidentu poznamenal: „Křesťané v Teliamura čelí kvůli své víře v Krista diskriminaci a 

dalším problémům. Ukončili jsme v oblasti veškeré křesťanské aktivity.“ 

Vyprošujte Boží ochranu Džentuly a jejímu malému synovi, stejně jako všem 

křesťanům ve městě Teliamura. Modlete se také za pachatele tohoto ohavného 

zločinu… aby činili upřímné pokání, opustili své zvrácené cesty a poznali 

zachraňující milost našeho Pána Ježíše. 

 

 

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli 

jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 

Římanům 12:1 


