BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
PRÁCE NA BOŽÍM DÍLE (Sk 18,1–11)
Mnozí v tomto městě patří k mému lidu
Pavel pracoval na Božím díle: 1. jako dělník, aby se uživil a mohl kázat
Boží slovo. 2. Cele pro evangelium a mnozí se obrátili ke Kristu. 3. Pro ty,
kteří ještě ani neslyšeli evangelium a žili v temnotě a v marnosti tohoto
světa.
Text Písma – Skutky 18,1–11, ČEP:
1Potom

odešel Pavel z Athén a přišel do Korintu. 2Tam se setkal s jedním Židem,
který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou
Priscillou z Itálie, protože císař Klaudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili
Řím. Pavel se s nimi sblížil, 3zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné
řemeslo – dělali stany. 4Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i
pohany. 5A když přišli z Makedonie Silas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela
kázání a dokazoval židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. 6Židé se však proti Pavlovi
postavili a rouhali se. Proto setřásl prach ze svého roucha a řekl: „Vy sami jste
odpovědni za svou záhubu. Já jsem vůči vám bez viny a od této chvíle se obrátím k
pohanům.“ 7Odešel ze synagógy a působil v sousedním domě Tita Justa, pohana,
který uvěřil v Hospodina. 8Představený synagógy Krispus a všichni, kteří byli v
jeho domě, uvěřili Pánu; také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a
dali se pokřtít. 9Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: „Neboj se! Mluv
a nemlč, 10protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k
mému lidu.“ 11A tak tam Pavel zůstal jeden a půl roku a učil je Božímu slovu.
Otázky ke kázání:
1. Co je nejdůležitější praktickou službou křesťana?
2. Podle čeho nejsnáze poznáme věrnost kazatele?
3. Proč se můžeme spoléhat na to, že naše evangelizace bude úspěšná?

CÍRKEV SE SHROMAŽĎUJE K SLYŠENÍ BOŽÍHO SLOVA
 Proč musí být centrem shromáždění Boží slovo?

Biblické odkazy:
 Sk 13-14;

I.

PRÁCE PRO KRISTA

 Proč je tou nejdůležitější službou vztah s Kristem?

Biblické odkazy:
 Ř 16,3; 2Tm 4,19; 1K 9,14; 1Te 4,11-12; Ko 3,23-25;

II. PRÁCE PRO EVANGELIUM
 Proč je tak důležitá věrnost Božímu slovu?

Biblické odkazy:
 2K 11,9; 2K 8,3; 2K 2,17; 2Tm 2,15; Sk 17,5; Mt 7,6; 1K 1,14; Sk 18,17;

III. PRÁCE PRO VYVOLENÉ
 Jak souvisí věrnost Božímu slovu s vyvolenými?

Biblické odkazy:
 Sk 13,48; Sk 16,14;
Osmisměrka
BUDOUCNOST, CAMP, ČESAČ,
DEGU, EVOLUTION, FOXTROT,
HLAVOSTOJKA, HLTY, HRDOST,
JANA, JARO, KAŠTAN, KMEN, KOKS,
KRACH, KRYPTA, KVINTET, MENU,
MSTA, OKOPÍROVAT, OKOS, OKOV,
ORAT, ORLE, OTÍRATI, PLŽI,
PROFIL, PULS, RASY, ROTA,
SEDMIKRÁSKA, SOUZVUKY, SPOT,
STROJE, SUMA, ŠERM, ŠPEK, UHEL,
UŠATKA, UZEL, VRAK, ZASÉVAT

Tajenka 1K 10,31
_________________________

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

Uganda: Pastor zavražděn poté, co přivedl několik muslimů ke Kristu
V září 2015 radikálové zavraždili Sirimana Kintu z ugandské osady Kaliro.
Uřízli mu hlavu, protože se obrátil od islámu ke křesťanství. Zanechal po sobě
manželku Kanifu Namulondo, která se rovněž rozhodla následovat Ježíše, a pět
dětí.
Po manželově smrti Kanifa i s dětmi z Kaliro uprchla. Nedávno se však
rozhodla, že se do vesnice vrátí. S pomocí přátel zrekonstruovali dům a 25. dubna
se nastěhovali.
2. května ráno Kanifa zaregistrovala pravidelné svolávání k muslimským
modlitbám – mnohem dříve než obvykle, bylo teprve půl čtvrté. O půl hodiny
později zaslechla, jak se před domem baví nějací lidé. Jeden z nich prohlásil: „[Její]
manžel zradil naše náboženství. Měli bychom si to vyřídit s celou rodinou.“ Kanifa
na nic nečekala, vzbudila děti a než jejich nově zrekonstruované obydlí zachvátily
plameny, podařilo se jim utéct zadním vchodem a ukrýt se u sousedů. Sousedé
začali křičet a žháři z místa činu uprchli.
Od té doby rodina žije v provizorním přístřešku za vesnicí a opět je čeká
stěhování daleko od domova.

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Markovo evangelium 16,15
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