BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BŮH SOUDCE (Sk 17,26–34)
Ustanovil den, v němž bude soudit celý svět
Dneska si ukážeme, jak se projevuje Boží láska ve stvoření a jak můžeme o
všech lidech mluvit jako o Božích dětech. Dále uvidíme Boží soud a
nakonec i Boží slávu v Kristově zmrtvýchvstání a v evangeliu, které už
nyní soudí svět.
Text Písma – Skutky 17,26–34, ČEP:
24Bůh,

který učinil svět a všechno, co je v něm … 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.
28‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme‘, jak to říkají i někteří z vašich
básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘ 29Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet,
že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene
lidskou zručností a důmyslem. 30Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě
nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti
litovali a obrátili se k němu. 31Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě
soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz,
když jej vzkřísil z mrtvých.“ 32Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu
začali smát a druzí řekli: „Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.“ 33A tak
Pavel od nich odešel. 34Někteří se však k němu připojili a uvěřili; mezi nimi byl i
Dionysios z Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní.
Otázky ke kázání:
1. Proč Bůh stvořil svět tak, aby skrze stvoření lidé hledali Boha?
2. Proč Bůh nemůže nesoudit?
3. Jak se v Kristově zmrtvýchvstání zjevuje Boží spravedlnost?

MODLÁŘSTVÍ VEDE K NÁBOŽENSKÉMU POKRYTECTVÍ
 Proč je modlářství tak odporným hříchem?

Biblické odkazy:
 Mt 23,23–24; Sk 17,18

I.

BOŽÍ LÁSKA

 Jakými způsoby prokazuje Bůh svou lásku lidem?

Biblické odkazy:
 Sk 17,24; J 4,24; Gn 1,12.14; Ef 3,14-15;

II. BOŽÍ SOUD
 Jakými způsoby ďábel nejčastěji svádí lidi?

Biblické odkazy:
 Gn 3,4-5; Zj 20,12-13; Př 16,11; Př 20,10;

III. BOŽÍ SLÁVA
 V čem všem můžeme vidět Boží slávu?

Biblické odkazy:
 Ř 1,18; Ř 6,23; Ž 22,2; Sk 3,15; J 10,18; J 3,16; Ef 4,24; 2Pt 3,10; Tt 2,11; Sk 20,32; Žd 1,3
Osmisměrka
ÁCHAT, ÁMOS, ANTI, ASPIRIN,
DODO, DOUFAT, DŘÍN, EDEN,
GRANÁT, HYPOTÉKA, IRMA, JING,
KOVADLINKA, KOVOPRŮMYSL,
KRYL, KŮROVCI, LÉKÁRNIČKA,
MALINA, MÁTA, MNICHOV, MOPY,
MORD, NESTÁLOST, OKOV, OŘEZ,
OVES, PARD, RADNÍ, ROZSAH,
RŮST, ŘEČTINA, SAKÉ, SARANČE,
SOVA, SUVERÉN, SVRCH, TÉMA,
UPEVNIT, URAN, UZDA, ZÁKOPY,
ZOEA

Tajenka 2Pt 3,10
_________________________

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

Uganda: Pastor zavražděn poté, co přivedl několik muslimů ke Kristu
Pastor Thomas Chikooma sloužil v nezávislém letničním společenství v
ugandské osadě Ngalwe. Místní muslimové ho nedávno pozvali na náboženskou
rozpravu pod širým nebem ve městě Pallisa. Pastor nejprve přednesl svou
obhajobu křesťanství a následně se mu dostalo výsady vést 14 lidí k víře v Krista,
včetně šesti muslimů.
Ke konci shromáždění však rozlícení muslimové začali skandovat islamistické
slogany a pastor Thomas se synem museli urychleně opustit scénu. Okamžitě za
nimi vyrazilo několik muslimů na dvou motocyklech a po cestě je předjeli. Když
se pastor se synem blížili k domovu, viděli, jak jejich pronásledovatelé stojí na
křižovatce a čekají na ně. Pastor Thomas vytušil, co mají v úmyslu, požádal syna,
aby se držel zpátky a sám se vypravil směrem k nim. Diskuse brzy přešla do
nepřátelského tónu a jeden z mužů pastora udeřil. Chlapec na nic nečekal, přes
pole utíkal domů pro pomoc a za chvíli se vrátil s matkou a několika sousedy.
Nakonec otce našli. Útočníci mu sťali hlavu, ze které ještě vyřízli jazyk.
Příbuzní a přátelé byli násilnou vraždou šokováni. Thomas měl jedenáct dětí
a po celé východní Ugandě založil padesát křesťanských společenství. Jedná se
přitom jen o jeden z mnoha případů pronásledování, které mají příslušníci
muslimské většiny v Ugandě na svědomí. Někteří z nich se hlásí k radikální
islámské ideologii.

Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte
před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.
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