BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
MASO OBĚTOVANÉ MODLÁM (Sk 15,19-34)
… kromě toho, co je nezbytně nutné …
Dnes se znovu musíme se vrátit k základu evangelia, ke spasení z milosti
skrze víru v Pána Ježíše Krista, pak pochopíme pouto lásky, které vyplývá
z evangelia a vede k radosti, která je spojená s nadějí věčného života.
Text Písma – Skutky 15,19-34, ČEP:
19„Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, 20ale jen jim

napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve
smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. 21Vždyť
Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho Zákon v synagógách každou
sobotu.“ 22Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí
dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali
Barsabáš, a Silas, přední muži mezi bratřími. 23Po nich poslali tento dopis: „My, apoštolové a
starší, vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste
dříve byli pohany. 24Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými
slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. 25Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že
zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, 26kteří ve
službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. 27Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří
vám to vše sami potvrdí. 28Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje
jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné: 29Zdržujte se všeho, co bylo obětováno
modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se
toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi.“ 30Pak se pověření bratří odebrali
do Antiochie. Tam všechny shromáždili a odevzdali jim dopis. 31Když jej bratří přečetli, velmi
se zaradovali, protože je uklidnil. 32Také Juda a Silas bratry velmi povzbudili a posílili svými
slovy; vždyť i oni byli proroci. 33Zůstali tam nějakou dobu; pak je bratří s přáním pokoje
propustili a oni se vrátili zpět. 34Silas se však rozhodl, že tam zůstane, a tak šel Juda do
Jeruzaléma sám.

Otázky ke kázání:
1. Proč je evangelium tou nejlepší zprávou všech dob?
2. Jak láska spojuje křesťany k dokonalosti?
3. Jak mohu nejvíce posloužit Kristově církvi?

ZÁPAS O JEDNOTU CÍRKVE
 Jak může církev zachovat jednotu Ducha?
Biblické odkazy:
 Sk 15,11; Ga 5,2-4;

I.

EVANGELIUM MILOSTI – PEVNÝ ZÁKLAD

 Proč musíme stavět jenom na evangeliu?

Biblické odkazy:
 J 3,18; 2Pt 1,5-9; Ga 2,4; 1K 9,20-23; Sk 21,20-21;

II. EVANGELIUM LÁSKY – TRVALÉ POJÍTKO
 Proč příkazy ze Sk 15 nejsou obecnou normou?

Biblické odkazy:
 Mk 7,19; 1K 8,4.8; 1K 10,25-26; 1K 6,16-20; Ef 5,3; Ko 3,5; 1Te 4,3; Ga 5,13; Ř 14,1; Ř
15,1-2; Jk 3,17;

III. EVANGELIUM RADOSTI – VĚČNÁ NADĚJE
 Proč na sebe nesmíme nechat naložit břemena od lidí?

Biblické odkazy:
 Mt 11,28-30; Ga 6,3-5; Ga 5,1; J 16,33; Sk 14,22
Osmisměrka
ABECEDA, ADORNO, ANOA, ANTI,
APOSTROF, ATOM, AVIA, CITRÓN,
CIZINA, DERATIZÁTOR, DOKY,
DRBNA, DUNY, HOUSEŘI, JUDO,
KAPUCÍNI, KOLONÁDA, LAJSNA,
LAUR, MÁKY, MANIFEST, MOLO,
ODPLATA, OKOL, OSEL, OSKA,
RODIČE, ROURA, ROUS, ŘASA,
SAZE, SKOT, SLOVO, SOKOLI,
SOUSTŘEDIT, SRPEČEK, SUZUKI,
TACHOMETRY, TŘTINA

Tajenka Ř 14,12
_________________________

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

Uganda: Pastorovy příbuzné znásilněny, členům společenství vyhrožováno
Manželka Caleda Bwambale Husseina, imáma z ugandského Kasese, koncem
ledna uvěřila v Krista a 6. února byla pokřtěna. O týden později to imám zjistil a
začal připravovat „trest“. Když se Mariam Mbambu od křesťanského souseda
dozvěděla, že se ji manžel chystá zavraždit, popadla pět dětí a utekla z domu.
Útočiště nalezla v místním křesťanském společenství.
16. února skupina mužů hromadně znásilnila tři mladé ženy, příbuzné pastora
Nelsona Waliny. Později se zjistilo, že je poslal imám. Jedna z dívek zaslechla, jak
útočník říká ostatním: „Nezabíjejte je! Poslal nás jen proto, abychom církev
zastrašili, má to být jen varovný signál.“
Poté, co Mariam nalezla útočiště v katedrále Všech svatých v Kasese, začal do
kostela chodit neznámý člověk. Někteří členové společenství pojali podezření a
zeptali se ho na jeho víru, odpovědi se však nedočkali. Až po nějaké době z něj
vypadlo, že i jeho poslal imám, aby získal informace o společenství a jeho členech.
Duchovním prozradil identitu lidí, kteří měli na svědomí znásilnění, a varoval je,
že imám zaplatil dalším třinácti mladíkům, aby společenství napadli.
Informátor byl 29. února zatčen za svůj podíl na útocích, imám však zůstal na
svobodě. 10. března pastor Walina obdržel od imáma výhružnou textovou zprávu,
ve které ho vyzval, aby mu Mariam s dětmi vrátil. Následovaly další výhrůžné
zprávy od místních muslimů. „Dostával jsem zprávy s varováním, že budu krutě
potrestán za své křesťanské aktivity a za obracení muslimů ke křesťanství,“ uvedl
pastor Walina. „Potřebujeme vaše modlitby a také potřebujeme moudrost, jak
imámově nedávno obrácené ženě a jejím dětem co nejlépe pomoci.“

Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe,
ale nepřete se s ním o jeho názorech.
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