BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
DUCHOVNÍ DIAGNÓZA (Sk 17,16–17)
… když shledal, kolik je zde modlářství …
Náš dnešní text nás vede k tomu, abychom porozuměli situaci, ve které se
nacházíme, abychom zkoumali svá vlastní srdce a abychom přinesli řešení
v Pánu Ježíši Kristu.
Text Písma – Skutky 17,16–23, ČEP:
16Zatím na ně Pavel v Athénách čekal; když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho

to znepokojovalo. 17Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha; a
každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. 18Rozmlouvali s ním i někteří
epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni se ptali: „Co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat?“
Druzí říkali: „Zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva.“ Tak soudili, protože Pavel kázal o
Ježíšovi a o zmrtvýchvstání. 19Pak ho vzali s sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili
otázku: „Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. 20Vždyť to, co nám
vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je.“ 21Všichni Athéňané i cizinci,
kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco
nového. 22Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Athéňané,
vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. 23Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a
prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: ‚Neznámému bohu‘. Koho takto uctíváte, a ještě
neznáte, toho vám zvěstuji.

Otázky ke kázání:
1. Proč bychom měli znát společnost, v níž žijeme?
2. Co je klíčem k horlivosti?
3. Jak můžeme pomoct společnosti kolem nás?

UČEDNÍCI A SVĚDKOVÉ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
 Proč žijeme právě v této době?

Biblické odkazy:
 Lk 24,49; Ef 4,12–13; J 3,30; Př 21,1; Př 16,1

I.

DIAGNÓZA SPOLEČNOSTI

 Jak můžeme porozumět lidem kolem nás?

Biblické odkazy:
 Sk 17,13; 1Te 3,1–7; Sk 18,2–5; 1K 9,19–23; Zj 3,15–17

II. DIAGNÓZA SRDCE
 Co to znamená chodit s Bohem?

Biblické odkazy:
 Lk 18,13; Lk 14,1–6; Lk 13,10–17; 2Kr 10,18–28; 2Kr 24; 2Kr 23,25; Zj 3,18–19

III. DOPORUČENÍ LÉKAŘE
 Kde můžeme hledat most k lidem kolem nás?

Biblické odkazy:
 Ef 4,15; Ef 2,3.14
Osmisměrka
AFEKCE, DOBĚH, ELEMENT, ELSA,
FOUKAT, HARABURDÍ, HISTORIK,
HLOUBKOMĚRY, HNUS, CHABR,
JUTA, KLKY, KOMPOT, KUPY, LOGO,
LOOK, LŮŽKO, LYCRA, MYSL,
NAPODEBENINA, OKAP,
PROFESIONÁL, RADIAN,
REPRODUKCE, SEMAFORY, SMRŽ,
SNAJPR, STRÁŽE, ŠAVLE, ŠTÓLA,
TURBIT, ÚMĚRA, UZDA, VELETOKY,
VROD, ZÁVOJENKA, ZPĚT, ŽÁDOST

Tajenka Ko 2,6
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium online
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.
V neděli 30. května budeme mít po shromáždění pracovní schůzku sboru
(20–30 min). Pokud je to možné, pokuste se být přítomni.

Saúdská Arábie: Křesťan zproštěn viny v jednom ze tří bodů obžaloby
Minulý měsíc jsme vás informovali o konvertitovi „A.“ ze Saúdské Arábie,
který byl obviněn z několikanásobného porušení zákona poté, co na veřejnosti
otevřeně hovořil o své víře. Konkrétně měl obracet muslimy ke křesťanství a
napomáhat při útěku ze země své sestře, pronásledované kvůli víře. Jeden
příbuzný ho navíc obvinil z finančních machinací.
Přelíčení původně naplánované na 26. března bylo přeloženo na 22. dubna. V
soudní síni vypukla vášnivá roztržka mezi soudcem a advokáty zastupujícími
příbuzného, který křesťana obvinil z finančních podvodů. Rozzuřený soudce
nakonec případ uzavřel s tím, že proti křesťanovi neexistují naprosto žádné
důkazy a v tomto bodě ho zprostil viny.
Stále však zbývají zmíněná dvě obvinění. „A.“ byl v uplynulých několika letech
opakovaně uvězněn, kvůli následování Krista byl dokonce i bičován.
Vzdejte Bohu chválu za to, že zmařil plány žalobců, kteří se pokusili „A.“
ublížit smyšlenými obviněními. Modlete se i nadále za definitivní vítězství
spravedlnosti. Proste, aby byl tento Kristův služebník zproštěn viny i ve
zbývajících bodech. Kéž svou nezlomností vydává svědectví o vytrvalé Boží lásce
a věrnosti každému, s kým se setká – včetně příbuzných, kteří k němu chovají
zášť.

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a
předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení,
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Filipským 4,6–7
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