BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
EVANGELIUM V PROVINCII ASII (Sk 19,1–10)
Všichni obyvatelé provincie mohli slyšet slovo Páně!
Dnešní text mluví o tom, jak mocný dopad mělo vytrvalé a jasné kázání
Božího slova nejenom na Efez, ale na celou oblast. Pavel kázal Janovým
učedníkům, Židům i pohanům.
Text Písma – Skutky 19,1–10 , ČEP:
1Zatímco

byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do
Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. 2Zeptal se jich: „Když jste uvěřili, přijali
jste Ducha svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch
svatý.“ 3Pavel řekl: „Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: „Křtem
Janovým.“ 4Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů,
a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“ 5Když to uslyšeli,
dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. 6Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na
ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. 7Těch mužů bylo asi dvanáct.
8V synagóze pak Pavel neohroženě působil po tři měsíce; rozmlouval s lidmi a
přesvědčoval je o království Božím. 9Protože však někteří tvrdošíjně trvali na svém
a nedali se přesvědčit, ba dokonce cestu Páně přede všemi tupili, oddělil se Pavel
od nich, odvedl s sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové síni
filosofa jménem Tyrannos. 10To trvalo dva roky, takže všichni obyvatelé provincie
Asie mohli slyšet slovo Páně, židé i pohané.
Otázky ke kázání:
1. V čem byli Janovi učedníci specifičtí ohledně spasení?
2. Proč se Židé v reakci na evangelium rouhali?
3. Jaké prostředky Bůh použil, aby probudil lidi v Malé Asii?

AŽ NA SÁM KONEC ZEMĚ …
 Proč potřebují slyšet evangelium i lidé náboženští?

Biblické odkazy:
 Sk 18

I.

EVANGELIUM JANOVÝM UČEDNÍKŮM (V. 1–7)

 Jak byli spaseni lidé před Kristovým příchodem?

Biblické odkazy:
 J 1,29-31; Ko 2,14; Ga 3,27; Sk 1,8; Sk 13,48; Ef 1,13; Tt 3,5-6

II. EVANGELIUM EFEZSKÝM ŽIDŮM (V. 8–9)
 Co vedlo Pavla k tomu, aby odešel ze synagogy?

Biblické odkazy:
 2Tm 4,4;

III. EVANGELIUM CELÉ PROVINCII (V. 10)
 Jak Pavel oslovil lidi v celé provincii?

Biblické odkazy:
 Sk 2,42; Sk 17,11; 1Pt 2,2; Sk 20,34; Sk 20,26-27; Ž 119,105
Osmisměrka
AUTO, BŘIT, CAEN, CAMP, ČRTA,
DÉŠT, FOND, FRÁZE, GUMA,
HALUZE, HRZÁNOVÁ, IONY, IŠKA,
KÁVY, KOLOS, KRÁSENKA, KUPA,
KVIZ, KYSNA, LASO, LITOVATI,
NAPA, NEZMAR, NIPA, NÍŽE, NOTY,
NULA, ODSTÍN, OLYMPIÁDA, OTOK,
PLÁNEK, PLECH, PRŮLIV, RADA,
RISK, ROVY, SÁGA, SKOBY, STÁNÍ,
SYPAČ, ŠKRALOUP, TEORIE, TŘEP,
UMRTVIT, VAKY, VELIKONOCE,
VYVÝŠENINA

Tajenka Sk 1,8
_________________________

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.

Indie: Hinduističtí nacionalisté zastřelili křesťana
Radikální hinduističtí nacionalisté v indickém svazovém státě Rádžasthán 18.
května napadli křesťanskou rodinu; při útoku zastřelili dvaapadesátiletého muže.
Podle místních zdrojů radikálové vyzbrojení střelnými zbraněmi, meči a srpy
zaútočili také na ostatní členy rodiny, třem z nich způsobili vážná zranění.
Útočníci chtěli původně zastřelit pastora Rameše Bumbariju, ale zbraň
selhala. Následně ji obrátili proti jeho otci Bhimovi, vyšel výstřel a Bhima po
zásahu zemřel. (Pastora Rameše útočníci zmlátili do bezvědomí.)
Všichni zranění členové rodiny byli převezeni do státní nemocnice v Ugajpuru,
kvůli situaci způsobené koronavirovou krizí je však personál odmítl přijmout.
Nakonec nalezli pomoc na nedaleké soukromé klinice.
Není to poprvé, co byl pastor Rameš pro svou víru napaden. Aktivně slouží
jako zakladatel sborů, stál u zrodu několika domácích společenství v různých
osadách, a právě kvůli těmto aktivitám se setkal s intenzivním pronásledováním.
Když se ohlíží zpět na to, co se stalo, dokáže s neochvějným přesvědčením říci:
„Věřím, že Bůh má [se mnou] vlastní konečný záměr, kvůli kterému mě zachoval
naživu. Budu pokračovat ve službě, kterou mi Bůh svěřil.“

Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary,
budou odvádět daň králové Šeby a Seby.
Žalm 72,10
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