BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
MOC EVANGELIA (SK 13,6-52)
Evangelium je meč ostrý na obě strany!
Dneska uvidíme další z Božích soudů. Jeden se udál na Kypru a týkal se
židovského kouzelníka a druhý v Pisidské Antiochii a týkal se tamních
Židů. Ruku v ruce s těmito soudy ale přináší Boží slovo také spasení.
Text Písma – Skutky 13,1-5, ČEP:
do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem,
který se vydával za proroka; říkali mu Barjezus. 7Byl u dvora místodržitele Sergia Paula,
muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. …
12Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln údivu nad učením Páně. 13Z Páfu se Pavel se
svými průvodci plavil do Perge v Pamfylii. Ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do
Jeruzaléma. 14Přes Perge šli dál do Pisidské Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagógy
a posadili se. … 23A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše.
… 28Ačkoli na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, vymohli si na Pilátovi, aby ho dal
popravit. 29Když udělali všechno přesně tak, jak to bylo o něm v Písmu napsáno, sňali jej z
kříže a položili do hrobu. 30Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých … 38Budiž vám tedy známo, bratří,
že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit
Mojžíšův zákon. 39Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. … 42Když Pavel a Barnabáš
vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili příští
sobotu. … 44Příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo. 45Když židé viděli tolik lidí,
naplnila je závist a začali Pavlovým slovům odporovat a rouhat se. 46Ale Pavel a Barnabáš
směle prohlásili: „Vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a
tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. 47Vždyť Pán nám
přikázal: ‚Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země.‘
48Když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně; ti pak, kteří byli vyvoleni k
věčnému životu, uvěřili. 49A slovo Páně se šířilo po celé krajině. 50Ale židé pobouřili vznešené
ženy, které také ctily jediného Boha, pobouřili i přední muže toho města, podnítili tím proti
Pavlovi a Barnabášovi nepřátelství a vyhnali je ze svého kraje. 51Oni na svědectví proti nim
setřásli prach s nohou a odešli do Ikonia. 52Ale učedníci byli naplnění radostí a Duchem
svatým.
6Pak prošli celým ostrovem až

Otázky ke kázání:
1. Proč nám „stačí“, abychom byli v kázání evangelia jen věrní?
2. Co je podstatou evangelia?
3. Proč se máme modlit za probuzení?

I.

OBRÁCENÍ SERGIA PAULA EVANGELIEM (V. 6-12)

 Jak Boží slovo pracuje v těch, kdo vzdorují Bohu?

Biblické odkazy:
 2K 10,4-5; Iz 55,10-11; Žd 4,12; 2K 2,14-17;

II. ODVRÁCENÍ ŽIDŮ OD EVANGELIA (V. 13-43)
 Co vedlo Židy k tomu, aby se začali rouhat?

Biblické odkazy:
 Ef 1,20-23; Ef 1,3; 2K 1,20; Lk 4,16-30;

III. OSLAVA EVANGELIA POHANY (V. 47-52)
 Kteří pohané se radovali z evangelia?

Biblické odkazy:
 Ř 8,30; Ab 2,14; Mt 27,24;
Osmisměrka
BLÍN, BORD, CENSOR, DECI,
DROBNOHLEDY, DŽEM, EVKA,
HEVER, JEDINEČNOSTI, KASA,
KILO, KOPŘIVY, KOTVA, KRUHY,
LAOS, MLSAL, MOUDROST, NEONY,
NIOB, ODSTŘEDIVKY, OGAM, OKNA,
OKRY, OMAKAT, ORGANIZOVAT,
PARCELA, PASTORACE, SASANKA,
SÉRUM, SKLIZEŇ, SKUS,
SPONZOROVAT, SPOT, STACH,
SVRCH, ÚJMA, UZÁVĚR, VETO

Tajenka Jr 23,29
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium online
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Eritrea: Dalších 83 křesťanských vězňů propuštěno na svobodu
V uplynulých šesti měsících jsme vás několikrát s radostí informovali o
propuštění uvězněných eritrejských křesťanů na svobodu. Podle nedávné zprávy
organizace Church in Chains bylo od konce ledna propuštěno nejméně 83 dalších.
Někteří z nich byli zadržováni více než deset let, často v děsivých podmínkách.
Jedním z propuštěných je také Mussie Eyob, zatčený v únoru 2011 kvůli kázání
muslimům. Objevila se i další jména nedávno propuštěných bratří a sester –
koncem loňského roku byla propuštěna například Twen Theodrosová, o které píše
Helen Berhanová ve své autobiografii Song of the Nightingale. Zatímco společně
trpěly – uzamčené v kovovém přepravním kontejneru – Twen ji často ošetřovala.
Podle dostupných informací zůstává v Eritreji uvězněno přibližně 150 křesťanů.
Důvody současné vlny propouštění jsou stále nejasné – může se jednat o snahu
odvést mezinárodní pozornost od zapojení eritejských vojenských oddílů do
konfliktu v etiopském Tigraji.

Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne
jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje
svou sílu ve vás, kteří věříte.
1 Tesalonickým 2,13
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