BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BŮH STVOŘITEL (Sk 17,22–27)
Bůh, který učinil svět … aby ho lidé hledali
Dneska si ukážeme, že když mluvíme s lidmi, kteří nemají žádnou
představu o pravém Bohu, musíme jim říci, že existuje Bůh, seznámit je
s Bohem, potom jim přestavit tohoto Boha a nakonec je k němu přivést,
ukázat jim, že Bůh se dává poznat.
Text Písma – Skutky 17,22–27, ČEP:
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. 24Bůh,
který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v
chrámech, které lidé vystavěli, 25ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich
závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. 26On
stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil
pevná roční údobí i hranice lidských sídel. 27Bůh to učinil proto, aby jej lidé
hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a
přece není od nikoho z nás daleko.
Otázky ke kázání:
1. Jakou zprávu nesmíme nikdy vynechat?
2. Jak jsou lidé spasení? Na kom to záleží? Čí je to dílo?
3. Proč musíme říct lidem, čemu mají věřit?

KÁZÁNÍ EVANGELIA
 Jak mohou lidé uvěřit?

Biblické odkazy:
 Ř 10,13-14; 1Pt 2,6-8

I.

SEZNÁMENÍ S BOHEM

 Proč musí lidé slyšet pravdu o Bohu?

Biblické odkazy:
 Sk 17,4.12.34; Ř 9,16; Jon 3,5; Iz 6,9-10; Ez 3,8-9; J 16,7-9; Sk 4,12; 9,20; 10,40; 11,20;

II. PŘEDSTAVENÍ BOHA
 Proč je dobré mluvit o Božím charakteru?

Biblické odkazy:
 J 1,3; Ko 1,16; Ko 1,18; Ko 2,10; J 14,6;

III. PŘIVEDENÍ K BOHU
 Proč musíme lidi volat k víře v Krista?

Biblické odkazy:
 Mt 28,18; Žd 11,6; Ř 3,10-12; Ef 1,13; Ko 1,5; Sk 16,31;
Osmisměrka
ALPAKA, BEAT, ČTVRTĚ,
DOHROMADY, DŘEZ, EDEN,
ELEGÁNI, FLERET, FREE, IGLÚ,
JEEP, JÍST, KLERIKA, KRAJ, MÁTA,
MOLDÁVIE, NEGR, NEONY,
NEVOLNOST, ODMLKA, OKNA,
OKOV, OMASTKY, ORLOJ, OSLAŘ,
OTEC, PEJŘ, POKLADNA, POKOJ,
PRSO, SEDIMENTACE, SOUD,
SVETR, TUNA, UJET, ÚVOD, VIZE,
VLEK, VŘED, ZBROJNICE, ZJEV,
ZTŘEŠTĚNEC

Tajenka Ř 10,11
_________________________

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.

Čína: Další omezování online aktivit
V rámci pokračující protikřesťanské kampaně komunistické orgány v Číně
nechaly z obchodů s aplikacemi odstranit nástroje pro studium Bible, nařídily
zablokování účtů patřících křesťanům na sociální síti WeChat a zakázaly prodej
tištěných Biblí v internetových obchodech. Ve výlohách knihkupectví
provozovaných kongregacemi působícími pod hlavičkou režimem kontrolovaného
Hnutí trojí soběstačnosti můžete již dnes častěji vidět příručky s učením
prezidenta Si Ťin-pchinga než křesťanské knihy.
Když se uživatel pokusí přihlásit k některému z pozastavených účtů na
WeChatu, zobrazí se mu zpráva o blokaci účtu kvůli porušování „Ustanovení pro
majitele veřejných internetových účtů týkající se využívání informačních služeb“.
Lidé, kteří chtějí biblické aplikace používat, obcházejí „Velký čínský firewall“
prostřednictvím různých VPN. Státní instituce však stále stupňují úsilí vedoucí k
jejich vypínání.

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží
na něm zůstává.
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Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz
16. května 2021 © BCP

