
MM YY ŠŠ LLEENN KKYY   VV   ZZAA JJ EETT ÍÍ ::   ČČEE HHOO ??   KKOO HHOO ??  
Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista . 

2. Korintským 10:5 

Apoštol Pavel žil v době, kdy Řím byl velmocí, která si podmanila 
svět. Mimo jiné i vojensky. Strategii boje pozvedli Římané na pokročilé 
umění. Jejich vojenská výstroj a výzbroj byla tehdy na špičkové úrovni. 
Se svým vybavením a schopnostmi dokázali Římané rozbíjet zátarasy, 
překonávat hradby, dobývat a strhávat pevnosti. Bez střelného prachu! 

Pavel a jeho současníci si toho byli vědomi. Je proto pochopitelné, že 
si apoštol pro vysvětlování a povzbuzování křesťanů v jejich duchovních 
bojích čas od času vypůjčil i obraz či ilustraci z římského vojenského 
názvosloví. Známý je jeho popis „Boží zbroje“ v listu Efezským 6, kde se 
mluví o „pancíři spravedlnosti“, „štítu víry“ nebo „přílbě spasení“. 

A podobně, když Pavel popisuje charakter svého působení v církvích, 
které založil, používá běžný vojenský slovník, aby jeho čtenáři pochopili, 
o co mu jde. Korintským křesťanům píše, že ačkoliv on a jeho spolu-
pracovníci žijí v těle, nebojují podle těla; jejich zbraně nejsou tělesné, 
nýbrž mocné od Boha bořit opevnění, která si člověk ve své pýše staví 
do výšin. A potom, co zboří Božími zbraněmi – slovem pravdy – lidské 
bohorovné výmysly, uvádí do zajetí, jako vojenské zajatce, každou 
myšlenku, aby ji odvedli do jiné „pevnosti“: do poslušnosti Kristu Ježíši. 

Ano, lidská mysl je v zajetí: buď svých vlastních, často proměnlivých 
představ – a Pavel pak mluví o zatemnělé mysli, o zatvrzelé mysli, nebo 
dokonce o zvrácené mysli; nebo se, pod vlivem Boží moci, poddává do 
zajetí Krista. V každém případě je ale důležité, čemu a komu svou mysl 
propůjčujeme, čemu v mysli dáváme prostor, čím se v mysli zabýváme. 
         Není to jen 

neškodná 
duševní hra. 
Pavel říká, 

že je to boj, 
válka, kde 
platí jen 

Boží zbraně. 
Jsou i vám 
k dispozici. 

 
Váš pastor 
 Petr 

Krákora 
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leden, únor a březen 2020  

 

CHYSTANÁ ZPÍVÁNÍ 

DĚTÍ ZŠML+MŠ  

VE 2. POLOLETÍ 

(neděle od 10 hodin) 

15.3. – Biblický 

kroužek pro děti  

29.3. – 2.A+2.B 

5.4. – 1.A+1.B 

19.4. – 3.A+3.B 

26.4. – 5.A+5.B+6. 

24.5. – 4.A+4.B 

31.5. – MŠ/KDG 

7.6. – 6.-8. tř. 

28.6. – vyřazení 9.  

     

Motto 2. pol. šk. roku 2019/20: 
„Bůh můj milosrdný  

jde přede mnou.“  
(Žalmy 59:11a) 

     

Z OBSAHU  
TOHOTO VYDÁNÍ 

Dr. Dobson – Jak docílit 
manželského štěstí 

Adam Ford (komiks) – 
Trochu si pospat… 

Současné křesťanské písně – 
for KING & COUNTRY: Ceasefire 

Láska přichází blíž 

Vlny, které se šíří dál – X. 
(Lydie) 

VBS: 6.-12. července 2020 



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

J A K  D O C Í L I T  M A N Ž E L S K É H O  Š T Ě S T Í ?

Většina z nás už slyšela, že pět z deseti manželství (v USA) končí rozvodem. Ale zajímalo 
vás někdy, co se stane s těmi zbylými pěti? Bylo by hezké, kdyby manželské páry, které 
neskončí rozvodem, pluli spolu blaženě do paprsků zapadajícího slunce a žili „šťastně až 
do smrti“. Bohužel to tak ale není. 

Podle studií Dr. Johna Kuberta pouze jedno z deseti 
manželství dosáhne opravdové důvěrnosti ve svém 
vztahu. Pod „důvěrností“ zde myslíme ono tajuplné 
pouto přátelství, závazku, odevzdanosti a porozumění, 
který se téměř vzpírá jakýmkoli definicím.  

Jsem přesvědčen o tom, že člověk bytostně prahne 
po takovéto bezpodmínečné lásce a přijetí. A když ji 
nenajdeme, zažíváme jakýsi „hlad duše“, který může vést k depresím a zoufalství. Jsem si 
rovněž jistý, že většina párů očekává, že nalezne tuto důvěrnost ve svém manželském 
vztahu, ale mnozí jsou zklamáni. Tak tomu ale nemusí být. 

 Chcete-li dosáhnout důvěrnosti se svým životním partnerem, 
rozhodněte se ji vědomě a cíleně budovat. Mluvte spolu o tom, jaké 
máte obavy či potřeby; přemýšlejte nad tím, co vám brání, abyste se 
k sobě navzájem víc přiblížili. Rozhodněte se spolu otevřeně a upřímně 
komunikovat. Hledejte možnosti, jak projevovat lásku tomu druhému 
každý den. Začněte se vzájemně dotýkat způsobem, který jasně 
ukazuje vaši lásku, péči a uznání. A nadevše ostatní, chovejte se k sobě 
s úctou a důstojností. S trochou snahy můžete „porazit statistiku“ 
a těšit se z celoživotní lásky a manželského štěstí. 

 
Video povzbuzení s názvem Marital Bliss z Dobson Digital Library. Originál videa je k nalezení zde: 
https://www.dobsonlibrary.com/resource/video/30b5dfa8-a9d4-431f-a4ea-b7cf6105b0c0 
Dr. James Dobson je americký křesťanský psycholog a specialista na manželství a rodinu.  

Text je publikován se svolením vydavatele, Family Talk with Dr. James Dobson. Published with permission. 

„Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob 
žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví.  
Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.“ (Píseň písní 8:6-7) 

Alister Edgar McGrath 
britský teolog, biofyzik a apologeta, dřívější profesor Oxfordské u. 

Začal jsem si uvědomovat, že základy,  
na kterých ateismus spočívá, jsou 

z hlediska důkazů méně než uspokojivé. 
Argumenty, které se mi dříve zdály 
zřetelné, přesvědčivé a definitivní, 
se stále více a více ukazovaly jako 

cyklické, předběžné a nejisté. 
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Trochu si pospat… 

Komiks od Adama Forda   
 

  

    

  

   
 

ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU NA ADRESE: https://adam4d.com/to-church/ 
Přeloženo a použito se souhlasem autora. Translated and published with permission of the author. 3 

https://adam4d.com/to-church/


Podobenství 
o milosrdném 
Samařanovi 

Lukáš 10:25-37 (ČSP) 

A hle, jeden zákoník 

povstal a zkoušel ho: „Učiteli, 

co mám učinit, abych získal 

věčný život?“ On mu řekl: 

„Co je napsáno v Zákoně? 

Jak to tam čteš?“ On 

odpověděl: „Budeš milovat 

Pána, svého Boha, z celého 

svého srdce, celou svou duší, 

celou svou silou a celou svou 

myslí, a svého bližního jako 

sebe samého.“ Řekl mu: 

„Správně jsi odpověděl. To 

čiň a budeš živ.“ On se však 

chtěl ospravedlnit, a řekl 

Ježíšovi: „A kdo je můj 

bližní?“ Ježíš se ujal slova a 

řekl:  

„Jeden člověk sestupoval 

z Jeruzaléma do Jericha a 

padl do rukou lupičům; ti ho 

svlékli, zbili, nechali ho tam 

polomrtvého a odešli. Náho-

dou sestupoval po té cestě 

jeden kněz, ale když ho 

uviděl, obešel ho. Podobně 

se tam objevil i levita; když 

přišel k tomu místu, uviděl 

ho a vyhnul se mu. Ale jeden 

Samařan na své cestě přišel 

k němu, a když ho uviděl, byl 

pohnut soucitem. Přistoupil, 

na jeho rány nalil olej a víno 

a obvázal je, položil ho na 

svého mezka, zavezl do 

hostince a postaral se o něj. 

Druhého dne vyjmul dva 

denáry, dal je hostinskému 

a řekl: ‚Postarej se o něj, a co 

bys vynaložil navíc, to ti 

zaplatím, až se budu vracet.‘  

Kdo z těch tří, myslíš, byl 

bližním tomu, který upadl 

mezi lupiče?“ On řekl: „Ten, 

který mu prokázal milosr-

denství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi 

a jednej také tak.“ 

 

LÁSKA PŘICHÁZÍ BLÍŽ 
„Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu, a když ho uviděl, byl pohnut soucitem.“ 

(Lukáš 10:33, ČSP) 

Joel C. Seifert, autor je pastorem sboru Beautiful Savior v Mariettě, Georgia, USA 

Zákoník, náboženský expert, se jednou ptal Ježíše, co má dělat, aby získal (jako svůj 
dědičný podíl) věčný život. Když mu Ježíš odpověděl, aby miloval Boha a svého bližního, 
zeptal se ho ten zákoník: „A kdo je můj bližní?“ Tato jeho otázka mimo jiné ukazuje, že 
stále chtěl něco udělat, aby byl hoden věčného života. Ještě zdaleka nechápal, o co jde. 

A tak mu Ježíš vypráví podobenství, kterému říkáme ‚O milosrdném Samařanovi‘ 
(viz rámeček vpravo). Je o člověku, který šel po cestě z Jeruzaléma a padl do rukou 
lupičů – ti ho svlékli, zbili, a nakonec ho tam zanechali polomrtvého o samotě. Byl to 
nečekaně cizinec (dokonce Samařan, kterými Židé pohrdali), kdo šel náhodou kolem a 
neznámému prokázal nezištnou, nesobeckou lásku, která ho stála čas, úsilí i peníze, 
zatímco na první pohled zbožní krajané prošli kolem bez zájmu. Je to celkem prostý 
příběh s prostou pointou: Láska pomáhá komukoli, kdo potřebuje. Jak ale mohl onen 
zákoník, náboženský expert, milovat takovou láskou? 

Láska nás přivádí blíž k našemu bližnímu  
Jeden detail v příběhu nám pomůže chápat lásku lépe. 

V příběhu dochází k jakési gradaci, která ještě jasněji 
vyznívá v původní řečtině: kněz šel „po té cestě“, levita „přišel 
k tomu místu“, ale Samařan „přišel k němu“. 

Mezi láskou a blízkostí je úzká spojitost. Když láska chybí, je snadnější stát opodál a 
říkat si, že vlastně není skutečně potřeba nějaké pomoci, že my nejsme ti praví, co by 
měli pomoci, nebo že pomáhat není v tomto případě naše zodpovědnost. Svět je plný 
lidí, kterým máme mnoho důvodů se stranit – trestanci se záznamem v rejstříku, 
ateisté, kteří se vysmívají naší víře, lidé chudí a bez domova v našem okolí. Ale láska? 
Láska jde až k člověku. Do jeho blízkosti. 

Taková láska jistě šokovala zákoníka, jako šokuje nás. A odsuzuje každý okamžik, kdy 
jsme nad druhými lámali hůl, lhostejně se odvrátili, nenašli si čas pomoci. Taková láska 
je pro nás samotné nemožná, dokud nepoznáme Toho, kdo napřed miloval nás... právě 
touto láskou. 

Láska je v Bohu, který přišel blíž k nám 
Postní období začalo popeleční středou (letos 26. února). Připomínáme si, že tento 

svět je ve věku zla a násilí a že my, lidé, se často v srdci odvracíme od Boha, který nás 
stvořil, i od svého bližního, který nás potřebuje. Ale během postní doby vidíme i něco 
neuvěřitelného: vidíme svatého Božího Syna jdoucího tímto světem, přicházejícího do 
Jeruzaléma, aby Ho tam zlovolní lidé obklíčili, svlékli, ztloukli až k smrti a popravili. 

Ta tragédie nás naplňuje děsem. Ale zároveň, když pochopíme, co se děje, i úžasem 
nad Boží láskou. V Kristu přišel Bůh blíž k nám, padlým stvořením. Blíž, jak jen to šlo, 
aby viděl a zažil naše bolesti. Blízko na to, aby byl potupen a zmlácen. Přišel až k nám, 
aby nesl naše viny a zemřel naší smrtí. Přišel až k nám, protože nás miloval. 

Na konci příběhu, který Ježíš vyprávěl, řekl zákoníkovi: „Jdi a jednej také tak.“ Ale 
jak? Ne tím, že bude upjatě dodržovat 
předpisy a nařízení o lásce, ale tím, že bude 
znát a poznávat Toho, kdo miluje jeho i nás. 
Láska Boha k nám nás proměňuje. 
Nemilujeme proto, abychom si zasloužili 
věčný život. Ten již máme jako dar od Boha a 
jsme děti Boží milosti. Když nyní vidíme 
bolest a těžkost druhých, milujeme „skutkem 
a pravdou“ (1. Janův 3:16-18, NBK).  

Close enough to love. Joel C. Seifert, Forward in Christ, Vol. 106, Num. 3 - March 2019. 
Copyrighted by WELS FiCh © 2019. Použito se svolením. 
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Pokud chcete poslouchat moderní 
křesťanskou muziku, možná oceníte 

tuto současnou chválu: 
 

for KING & COUNTRY - Ceasefire 
https://youtu.be/T1-l0awKd8k  

 
How do we save a life pointing fingers? 

How can we end the fight this way? 
When blame is the truth we're preaching? 

And lies are what we're believing? 
No one ever wins 

When the goal is to settle the score 
 

Chorus: 
One by one we will call for a ceasefire 

One by one we will fight for a better end 
One by one we could rewrite the headlines 

Standing side by side 
One by one, love is building an empire 

One by one, reaching out to our enemies 
One by one we will make it to the finish line 

Standing side by side 
Ceasefire 

 

I will be the first to say I'm far from perfect 
But grace was made for those  

who don't deserve it 
So easy to cast the first stone 

Much harder to search your own soul 
No one ever wins 

When the goal is to settle the score 
 

Chorus: ... 
 

(2x) Teach us how to live humbly 
Love unconditionally 

Transform our hurt into hope 
And grant us Your peace 

 

Chorus: ... 

 

KLID ZBRANÍ (PŘÍMĚŘÍ)  
Jak zachráníme něčí život, 
když ukazujeme prstem? 

Jak skončíme boje - 
snad tímhle způsobem? 

Když obviňování je  
jediná pravda, kterou kážeme? 
Když lži jsou to, čemu věříme? 

Nikdo nikdy nevyhraje, 
když cílem je vyrovnat si účty. 

 

Refrén: 
Jeden po druhém budeme žádat klid zbraní. 
Jeden po druhém budeme usilovat o lepší konec. 

Jeden po druhém můžeme přepsat novinové titulky. 
Když budeme stát při sobě. 

Jeden po druhém, tak láska buduje svou říši. 
Jeden po druhém, nabízet ruku svým nepřátelům. 
Jeden po druhém, tak dojdeme až do cíle. 

Když budeme stát při sobě. 
Klid zbraní! 

 

Budu prvním, který uzná: 
'Ne, nejsem ani zdaleka dokonalý.' 

Ale milost je tu učiněna pro ty, 
kteří si ji nezasluhují. 

Jak snadné je první hodit kamenem; 
mnohem těžší je zkoumat svou vlastní duši. 

Nikdo nikdy nevyhraje, 
když cílem je vyrovnat si účty. 

 

Refrén: … 

 

(2x) Uč nás, jak žít v pokoře, 
jak milovat bezpodmínečně. 
Přeměň naše rány na naději 

a daruj nám svůj pokoj. 
 

Refrén: … 

 

    Události a dění v  našich sborech      

L e t n í  b i b l i c k á  š k o l a  2 0 2 0  

Již 10. ročník Letní biblické školy (VBS), „příměstského tábora“ pro 
děti ve věku 6-15 let, je připravován na týden 6. až 12. července 2020. 
Opět by k nám měli přiletět američtí dobrovolníci, tentokrát to bude šest 
studentů z Michiganského luteránského semináře (MLS), spolu s jedním 
ze svých rodičů. Tématem budou vybrané klíčové myšlenky z Pavlových 
dopisů Římanům, Efezským, Korintským, Galatským a Timoteovi, a to pod 
souhrnným názvem Pavlova pošta: Milost pro všechny! Přihlášky budou 
k dispozici brzy po jarních prázdninách. Těšíme se na všechny účastníky! 

 

N a š e  „ d a r y  B o h u “  

 Ve Sboru sv. Pavla a na Základní škole M. Luthera jsme v první polovině 
prosince uspořádali sbírku na pomoc křesťanům v Albánii, ve městě Drač, 
kteří byli stiženi zemětřesením. Vybrali jsme mezi sebou 12 435 Kč (včetně 
několika eur převedených na koruny), které jsme zaslali na účet albánského 
pastora Nikolly Bishky (bylo to 480 eur). Potvrdil nám přijetí daru a všem 
dárcům ze srdce děkuje. V druhé polovině prosince jsme pak ve Sboru sv. 
Pavla darovali na evangelizační činnost 1312 Kč. Za rok 2019 jsme ve Sboru 
sv. Petra v Tlučné věnovali 4330 Kč. Všechny tyto naše dary jsou používány 
na šíření dobré zprávy o Ježíši, ať už slovem či skutkem. Část mj. věnujeme 
na pomoc lidem v nouzi, kteří bojují s vlastní slabostí, ale často i s nepřízní 
svého okolí. Svým přispěním do sbírky si tak i VY hromadíte poklady v nebi a 
stáváte se bohatými před Bohem! 

Vzpomeňte, jak Pán Ježíš vyprávěl podobenství o boháči, 
kterému se tolik zadařilo, až se mu úroda nevešla do stodol! 
„Uvažoval o tom, a říkal si: `Co budu dělat, když nemám 
kam složit svou úrodu?´ Pak si řekl: `Tohle udělám: Zbořím 
stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní 
zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, 
buď veselé mysli.´ Ale Bůh mu řekl: `Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji 
duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?´ Tak je to s tím, kdo si hromadí 
poklady a není bohatý před Bohem.“ (Lukáš 12:17-21) Možná se i vám dobře 
daří po hmotné a finanční stránce. Máte hojnost a nadbytek. Můžete se pak 
chovat jako ten boháč a investovat do akcií, spořit na účtech, hromadit si 
zásoby ke „klidnému životu do budoucna“. Anebo můžete svou budoucnost 
nechat spíše v Božích rukách a část svého nadbytku rozdat, obohatit chudé, 
darovat potřebným kolem sebe. Mnozí z nich nemají ani na bydlení… Do 
našeho sboru v Plzni někteří takoví chodí; nebuďme k jejich životu lhostejní. 
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Dnes je na „modlitebním místě“ 

u řeky ve Filipech kaple sv. Lydie. 

 
Z filmu Až na sám konec země o ap. Pavlovi 

 

V L N Y ,  K T E R É  S E  Š Í Ř Í  D Á L  –  1 0  
Po Ježíšově nanebevstoupení se evangelium šířilo jako vlny na vodní 

hladině. Svou roli v tom sehrály i mnohé ženy. Například Lydie. 

Autor Daniel N. Balge je profesorem na Martin Luther College  
a členem sboru St. Paul v New Ulmu, USA 

Byl to sice nějaký makedonský muž, kterého apoštol Pavel viděl v noci ve svém vidění a který ho přiměl 
přinést evangelium poprvé i na území Evropy (viz Skutky 16:6-10). Avšak tím, kdo poprvé slyšel dobrou zprávu 
o Ježíši při Pavlově úvodní zastávce ve Filipech, byly ženy. 

SPÁSNÁ VÍRA JEDNÉ ŽENY 
 Pavel měl ve zvyku, když přišel do nějakého nového města, začínat své 

působení hlasatele evangelia v místní synagoze (viz např. Sk 14:1, 17:2). 
Židovská synagoga logicky poskytovala jisté společné „body zájmu“. Pavel a 
jeho spolupracovníci se tam setkávali se Židy žijícími v diaspoře, kteří znali 
Starý zákon; mohli jim tak ukázat, že Ježíš je ten Bohem slibovaný Mesiáš. 
Ovšem ve městě Filipy žádná synagoga zjevně nebyla. K jejímu zřízení bylo 
tehdy potřeba deset dospělých Židů. Lukáš ale zmiňuje pouze nějaké ženy (Sk 
16:13), které se sešly za branou na „místě k modlitbě“ u řeky Krenidés. Pavel tedy nejprve oslovil je. 

Byla mezi nimi i obchodnice s purpurovými látkami pocházející z města Thyatir. Historické záznamy, které 
jsou navíc jen neucelené, nabízejí působivý seznam zboží vyráběného v Thyatir: hrnčířské výrobky, kožené 
zboží, různé oblečení, vlněné příze, výrobky z plátna a bronzové nádobí. Thyatirčané obchodovali s těmito 
výrobky stejně jako s otroky. V oblasti se také vyrábělo purpurové barvivo, a to velmi pracným způsobem, kvůli 
kterému byly látky barvené purpurem drahým zbožím. Byly to látky pro horní společenské vrstvy, které ona 
obchodnice prodávala ve Filipech. 

Její jméno byla Lydie. Lukáš ji ve Skutcích popisuje slovy: „uctívala jediného Boha“ (v. 14), jinak řečeno šlo 
o zbožnou konvertitku k židovství (judaismu). Lydie byla pohanského původu, ale přijala víru Židů v prorocká 
zaslíbení o Mesiáši. I když nebyla vázána všemi starozákonními obřadními předpisy, 
věřila ve slib Zachránce. Pavel a ti, kdo přišli s ním, jí o Něm vyprávěli. 

„Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.“ (v. 14) Poté, co Lydie slyšela 
evangelium, se její víra obrátila v naplnění starozákonních slibů – v Ježíše. Následně 
byla ona i členové její domácnosti pokřtěni. 

ŠTĚDRÁ NABÍDKA OD ONÉ ŽENY 
Z vděčnosti pak Lydie pozvala Pavla a jeho společníky: „Jste-li přesvědčeni, že 

jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty“ (v. 15). Toto pozvání naznačuje, že byla 
v obchodování s purpurem úspěšná. Jednak měla obchodního ducha vřelé asertivity, která vedla k úspěchu 
(„my jsme její naléhavé pozvání přijali“, ale doslova „přiměla nás“). A pak také vlastnila dům, kde mohli na 
neurčito nocovat další 4 muži jako hosté, vedle členů její domácnosti. Dům Lydie se tak stal základnou pro šíření 
evangelia ve Filipech. 

A Duch svatý tomuto šíření žehnal. Skutky 16:16-40 popisují mj. vzrušující příběh obrácení žalářníka filipské 
věznice spolu s jeho domácností. Jak dalekosáhlý vliv evangelium ve Filipech mělo, můžeme vypozorovat 
z drobností, které Pavel zmiňuje ve svém listu právě do Filip (list Filipským). Pavel dopis psal asi o deset let 
později z vězení v Římě, ani jednou přitom nekárá ani nenapravuje omyly Filipských křesťanů. Navíc dopis 
adresuje „všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům (tj. dohlížitelům) a diakonům (tj. 
služebníkům)“ (Filipským 1:1b, KMS). To naznačuje, že šlo již o poměrně rozsáhlou skupinu věřících v Krista. 
A Pavel jim děkuje za dar prostředků a za povzbuzení, které Pavlovi do vězení poslali po Epafroditovi (2:25-30). 

Jejich dar byl sám příznačný. Pouze Filipští, jediný ze sborů, které Pavel založil a kterým sloužil, opakovaně 
sdíleli s Pavlem své finanční prostředky, aby mu pomohli a umožnili hlásat evangelium (4:15-16). Nemusí nás to 
překvapovat; vždyť šlo o společenství, jejíž první členkou byla žena, která velkoryse nabídla misionářům svůj 
dům s pozváním: ‚Vejděte a pobývejte v mém domě.‘ Díky Pavlovi věděla, že z Boží milosti bude sama navěky 
pobývat v tom Božím. 
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