BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
PRVNÍ CÍRKEV V JERUZALÉMĚ (SK 2,37-47)
Důsledky události vylití Ducha svatého
Petr z Písma vysvětlil, kdo je Ježíš Kristus. A následuje reakce, ve které se
podíváme na tři věci: 1. na moc evangelia, které proměňuje srdce, 2. na
důsledky evangelia, když vzniká první společenství křesťanů a 3. na zázrak
evangelia.
Text Písma – Skutky 2,37-47, ČEP:
37Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat,

bratří?“ 38Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista
na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. 39Neboť to zaslíbení platí vám a
vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ 40A ještě mnoha jinými slovy
je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ 41Ti, kteří přijali
jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 42Vytrvale poslouchali
učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. 43Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze
apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. 44Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno
společné. 45Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.
46Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a
s upřímným srdcem. 47Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich
společenství ty, které povolával ke spáse.

Otázky ke kázání:
1. Komu máme kázat evangelium?
2. Jaké „aktivity“ mají být charakteristické pro Kristovu církev?
3. Co musí křesťané dát Bohu?

DEN LETNIC
 Jaké zázraky nacházíme ve druhé kapitole Skutků?
Důležitý princip výkladu historických knih (jako je kniha Skutků) zní:
Popis nějaké události ještě neznamená předpis pro nás.

Biblické odkazy:
 Lk 24,49; Sk 2,23-24.36;

I.

MOC EVANGELIA (V. 37-41)

 Jak spolu působí Duch svatý a Boží slovo?

Biblické odkazy:
 Ř 1,16-17; Lk 8,11; Mk 4,1-6; J 5,1-8; Ez 36,26-27; Sk 16,31-33;

II. DŮSLEDKY EVANGELIA (V. 42-43)
 Co chybělo církvi v Jeruzalémě?

Biblické odkazy:
 Sk 8,4.40; Sk 11,19-21; Jk 1,21; 1Pt 2,2; Sk 8,1

III. ZÁZRAK EVANGELIA (V. 44-47)
 Kdy bychom kvůli Kristu měli prodat svůj majetek?

Biblické odkazy:
 Sk 5,4; Sk 4,34-35; Sk 12,12; Ex 34,22; Sk 4,4; Sk 6,1; 1Tm 6,17-18; Ef 4,28; 2Te 3,10; 1Te
4,11-12; Mk 10,17-23;

Osmisměrka
ADICE, AMERIČAN, ÁMOS,
BŮHMOŘE, ČERV, DENS,
DŮSTOJNÍK, DVOJMO, DŽEZ, KLÍN,
LAKÝRKA, LÁTI, LIDÉ, MANDOLÍNA,
MASAKR, NATRHAT, OFENZÍVA,
OHÁŇKA, OLEPIT, OSTRUŽINA,
POETA, POUŤ, RAJZ, REŽNÁ, ROSA,
ROZDAVATEL, RŮST, SIESTA,
SMRŤÁK, ŠTUS, TŘÍMAT, ÚSTA,
UZEL, VADA, VÁŽNÉ, VLNA, VLNY,
ZERA, ŽIDÉ

Tajenka Žd 12,14
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium?
Neděle 830 Modlitební v divadle Kámen.
930 Shromáždění v divadle Kámen.

Pákistán: Únosy dospívajících dívek za účelem vynuceného sňatku
28. dubna byla unesena čtrnáctiletá Maira Šahbázová (ve zprávách je někdy
označována jako „Marie“). K únosu došlo nedaleko Faisalábádu. Dívku po
cestě domů přepadl jistý Mohamad Nakaš se dvěma komplici, kteří na ni
během přepadení mířili pistolí. Maira byla následně přinucena konvertovat k
islámu a za únosce se provdat. Rodiče platnost manželství zpochybnili,
Mohamad však argumentoval oddacím listem, ve kterém je nepravdivě
uvedeno, že je Maiře 19 let. Únosce navíc vyhrožoval, že Mairu a její příbuzné
zabije, pokud nepřestanou podnikat podobné kroky.
30. července soud rozhodl, že Maira zůstane v azylovém domě pro ženy,
dokud případ nevyslechne láhaurský vrchní soud. 4. srpna však soudce
vrchního soudu vynesl rozsudek, podle kterého byly konverze i následný
sňatek legální. Dívce bylo nařízeno zůstat s Mohamedem a „být dobrou
manželkou“. Soudce přitom zcela ignoroval rodný list i potvrzení o křtu, na
kterých je uvedeno skutečné datum narození. Po vyslechnutí rozsudku Maira
údajně propukla v pláč. Rodinný přítel a obhájce prohlásil: „Po tomto rozsudku
již žádná křesťanská dívka v Pákistánu nebude v bezpečí.“
Podle nejnovějších zpráv se Maiře podařilo utéct a v současné době se s
matkou a sourozenci skrývá někde v okolí Faisalábádu. Soud také měl nařídit
policii, aby dívce zajistila bezpečí.

Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
Římanům 12,18
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