BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ZNOVU POSTAVÍM DAVIDŮV ZBOŘENÝ DŮM (Sk 15,7-19)
Abychom nedělali pohanům potíže
Dneska si na příkladu Jakuba ukážeme, jak apoštolové používají
starozákonní zaslíbení a vztahují je na novozákonní Boží lid, na církev
složenou Židů i pohanů, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista.
Text Písma – Skutky 15,7-19, ČEP:
7Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: „Dobře víte, bratří, že si mě Bůh

hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. 8A
sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám 9a
neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. 10Proč tedy nyní
pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani
my! 11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“ 12A když Barnabáš a
Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve
shromáždění zmlkli a poslouchali. 13Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl: "Bratří, slyšte
mne! 14Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich
svůj lid. 15S tím se shodují slova proroků, neboť je psáno: 16‚Navrátím se zase a znovu postavím
Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív, 17aby také
ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, které jsem přijal za své. To praví Pán, 18který to
oznámil už před věky.‘ 19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí
k Bohu.

Otázky ke kázání:
1. Kdo se může nazývat Božím lidem?
2. Co je hlavním rozlišovacím znakem Božího lidu?
3. Proč je zákon překážkou na cestě spasení?

ZÁPAS O PODSTATU EVANGELIA
 Mají se pohané připojit k židovskému národu?

Biblické odkazy:
 Sk 16,31; Sk 1,8; Ř 9,5

I.

ARGUMENTY Z BOŽÍHO JEDNÁNÍ

 Jak Bůh jednal s pohany?

Biblické odkazy:
 Sk 10,35; Ga 1,7-8; Ga 5,3; Fp 2,13; Ga 3,1-2.5; Zj 5,9-10;

II. ARGUMENTY Z BOŽÍHO SLOVA
 Co Bůh zaslíbil pohanům?

Biblické odkazy:
 Mt 7,23; Lk 7,22; Am 9,1-15; 1Pt 2,9; Ez 36,26-27; Jr 31,31; Ef 2,15; J 8,44; Ef 2,1-3

III. APLIKACE PRO NĚ I PRO NÁS
 Co je dnes překážkou pro nově obrácené?

Biblické odkazy:
 Tt 2,11-12; Ř 1,16; 1K 6,10; Ko 3,5; Ga 5,19-21; Ko 3,1-2
Osmisměrka
ABSURDITA, AVIA, BARD,
BIBLIOFIL, BÍLKOVINA, ČERT,
DEFRAUDANTKA, DUDO, DŮVTIP,
EXIT, IDIOT, KEMP, KLEPY, LUSK,
OGAM, OKYT, OLOVNICE, OPARY,
OVIS, PÁSY, PIZZA, PLAT,
PODNIKNOUT, PODRÁPATI,
ROZEPNOUT, RVÁČ, SAVO, SKAUTI,
STÉNOT, ŠPROT, TEÁTR, TEOLOGIE,
UZEL, VKUS, VOLEJBAL, VTIP,
YZOP, ZÁLOM, ZVUKOVOD

Tajenka Ef 2,8
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium online
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.
Indie: S pronásledováním často souhlasí i policisté
Pronásledování přichází k věřícím Indům z mnoha stran. Náboženské neshody
mezi příbuznými nebo sousedy postupně přerůstají v násilí. Hinduističtí vůdci
veřejně vystupují proti šíření evangelia v oblastech svého vlivu. I když jsou
podobné případy nahlášeny na policii, ne vždy se křesťané dočkají pomoci. V
mnoha případech se policisté dokonce přidají na stranu pronásledovatelů.
7. února ozbrojení hinduističtí radikálové narušili průběh bohoslužeb dvou
společenství ve státě Madhjapradéš. Útočníci v obou případech účastníky
shromáždění zbili a následně přesvědčili policisty, aby více než dvacet křesťanů
zadrželi – protože podle nich „obraceli přítomné na víru, v rozporu se zákonem“.
Policisté byli o plánovaných útocích informováni předem a do obou vesnic
dorazili s předstihem. Nepodnikli však žádné kroky, aby zabránili poškození
církevních budov nebo fyzickému napadení věřících. V osadě Bhamdakčapar byl
zatčen pastor Malsingh Meda a 21 členů jeho společenství. Zatčen byl také pastor
Dilipsingh Vasunia v osadě Džambukheda. Oba byli propuštěni na kauci a čekají
na zahájení soudního procesu.
21. února se místní policisté připojili k radikálům, aby společně narušili průběh
modlitebního shromáždění v okrese Ambedkarnagar v Uttarpradéši. Pastorovi
nadávali a pohrozili mu zatčením a uvězněním na základě obvinění z
náboženských konverzí, pokud si ještě někdy dovolí uspořádat bohoslužbu.
O šest dní později byl zadržen jistý Prakaš Narajan s rodinou, během návštěvy
jiné křesťanské rodiny v osadě Kallur v Karnátace. Několik místních vesničanů si
stěžovalo na policii, že se křesťané dopouštějí náboženských konverzí. Po
výslechu byli Prakaš a jeho blízcí propuštěni, museli však podepsat místopřísežné
prohlášení, že během návštěvy nikoho neobraceli ke křesťanství.
Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci
a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
Efezským 2,20
Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz
21. března 2021 © BCP

