BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BŮH SE STARÁ O SVOU CÍRKEV (Sk 18,12–28)
… z Boží milosti velmi prospěl těm, kteří uvěřili.
V dnešním textu si ukážeme, jak Bůh rozlišuje tím, že se stará o svou
církev – uvidíme, jak jí chrání, jak jí povzbuzuje a jak jí posiluje svým
Slovem skrze lidi, které povolává ke spasení.
Text Písma – Skutky 18,12–28, ČEP:
12Když

byl Gallio místodržitelem v Achaji, vystoupili Židé společně proti Pavlovi,
přivedli ho na soud 13a takto ho obžalovali: „Tento člověk přemlouvá lidi, aby
uctívali Boha v rozporu se zákonem.“ 14Když se už Pavel chtěl hájit, řekl Gallio
Židům: „Kdyby šlo o nějaký přečin nebo dokonce zločin, náležitě bych vás, Židé,
vyslechl. 15Poněvadž se to však týká sporů o slova či nějaká jména a váš vlastní
zákon, vyřiďte si to sami mezi sebou. Tím se já jako soudce zabývat nebudu.“ 16A
dal rozkaz, aby je vyvedli ze soudní síně. 17Tu se všichni chopili představeného
synagógy Sosthena a bili ho přímo před zraky soudce; ale Gallio tomu nevěnoval
pozornost. 18Pavel zůstal v Korintě ještě mnoho dní, pak se s bratřími rozloučil a
odplul s Priscillou a jejím mužem Akvilou do Sýrie. Protože učinil slib, dal si v
Kenchrejích ostříhat vlasy. 19Dostali se do Efezu, kde oba manželé už zůstali. Pavel
tam šel do synagógy a hovořil se Židy. 20Ačkoli ho žádali, aby s nimi zůstal delší
dobu, on jejich pozvání nepřijal, rozloučil se s nimi a řekl: 21„Já se k vám vrátím,
bude-li Bůh chtít.“ Pak odplul z Efezu 22do Cesareje a odtud se vydal do
Jeruzaléma, aby pozdravil církev. Potom odešel do Syrské Antiochie. 23Když tam
pobyl nějaký čas, vydal se znovu na cestu. Procházel galatskou krajinou a Frygií a
posiloval tam všechny učedníky. 24Mezitím přišel do Efezu Žid jménem Apollos,
původem z Alexandrie, muž vzdělaný a výmluvný, který dovedl přesvědčivě
vykládat svaté Písmo. 25Byl už poučen o cestě Páně, mluvil s velikým nadšením a
učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křest Janův. 26Začal neohroženě vystupovat v
synagóze. Když ho uslyšeli Priscilla a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu
vyložili Boží cestu. 27Bratří ho také povzbudili v jeho úmyslu vypravit se do Achaje
a napsali tamějším učedníkům doporučující dopis. Když tam Apollos přišel, z
milosti Boží velmi prospěl těm, kteří uvěřili. 28Ve veřejných rozhovorech
překonával židy přesvědčivými důkazy z Písem, že Mesiáš je Ježíš.
Otázky ke kázání:
1. Proč je evangelium tak zásadní pro Kristovu církev?
2. Proč je tak důležitá věrnost evangeliu?
3. Proč musí jít ruku v ruce odvaha a milosrdenství?

V JERUZALÉMĚ, JUDSKU, SAMAŘSKU …
 Za které hranice se šíří evangelium?

Biblické odkazy:
 Sk 15; Ř 2,28–29; Ř 9,6–7

I.

BŮH CHRÁNÍ SVOU CÍRKEV (V. 12–18)

 Koho Bůh často používá k požehnání křesťanům?

Biblické odkazy:
 1K 1,1

II. BŮH POVZBUZUJE SVOU CÍRKEV (V. 18–23)
 Čím Bůh povzbuzuje svou církev?

Biblické odkazy:
 1Pt 5,12; 2K 12,1; 1K 2,2-4;

III. BŮH POSILUJE SVOU CÍRKEV (V. 23–28)
 Kdo může být posilou Kristovy církve?

Biblické odkazy:
 1K 1,13; 1K 3,5; Sk 19,2; 2Tm 2,24;
Osmisměrka
ACIDITA, BUKY, CVALY, ELMAR,
EREB, HLUŠINA, IONT, JARMARK,
KATI, KRÁKORKA, KREV,
KVADRIKA, LAIK, MERA, MORUŠE,
MYSL, OBLÁ, ODÉRY, OPAR, OTROK,
PIVO, PLYŠ, PÓVL, PROVIZOR,
RÁNY, RAPÍR, ROUCHO, RUNY,
ŠERO, TRÁPENÍ, TVOR, VANA, VNIK,
VYHOŘET, VZADU, VZNIK, YZOP,
ZÁKRYT, ZÁMEK, ZETA, ZIMNICE,
ŽIVOTOSPRÁVA

Tajenka Ef 5,14
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium online
Čtvrtek Modlitby (a půst) za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Čína: Razie v bytě křesťanského vedoucího
Čao Wej-kchaj slouží jako vedoucí křesťanského společenství Reformované
církve Sün-čcheng ve městě Tchaj-jüan v čínské provincii Šan-si. Jeho sbor se
koncem loňského roku stal opakovaně terčem policejní razie – poprvé v listopadu
a poté ještě jednou 30. prosince, kdy příslušníci bezpečnostních složek narušili
průběh biblického vyučování v bytě pastora An Jen-kchuej.
17. května v časných ranních hodinách vtrhla do Čaova bytu skupina přibližně
dvaceti policistů. Aniž by předložili povolení k domovní prohlídce, zabavili mu
počítač včetně příslušenství a několik knih. Čao s manželkou Li Sin byli odvezeni
k výslechu na základě obvinění z „proselytismu“. Li byla propuštěna ještě ten den
večer, Čao by měl strávit patnáct dní ve správní vazbě. V minulosti byl Čao již
několikrát „pozván“ k „rozhovoru“ na policii, protože se odmítl podrobit nařízením
čínské komunistické strany omezujícím náboženské aktivity.
Burkina Faso: Radikálové zavraždili patnáct účastníků křestního
shromáždění
Neznámí útočníci 18. května večer zavraždili patnáct účastníků křestního
shromáždění v osadě Adjarara na severu Burkiny Faso, nedaleko hranice s Mali.
Radikálové následně vesnici vypálili a jednomu muži způsobili zranění. K
odpovědnosti se nepřihlásila žádná skupina, oblast Sahelu však dlouhodobě
sužují teroristické akce skupin spřízněných s al-Káidou a Západoafrickou
provincií Islámského státu (dříve Boko Haram) se základnami v sousedním Mali.

… a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
Matoušovo evangelium 16,18
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