BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
UZDRAVENÍ U KRÁSNÉ BRÁNY (SK 3,1-26)
Stříbro ani zlato nemám …
Petr s Janem přivedli k Pánu Ježíši Kristu muže od narození chromého a
Pán ho kompletně uzdravil. Tato událost vedla ke shromáždění lidí, které
apoštolové využili ke kázání evangelia.
Text Písma – Skutky 3,1-26, ČEP:
1Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. 2Právě tam přinášeli nějakého
člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná,
aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. 3Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil
také je o almužnu. 4Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: „Pohleď na nás!“ 5Obrátil se k
nim a čekal, že od nich něco dostane. 6Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to
ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“ 7Vzal ho za pravou ruku a pomáhal
mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby, 8vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit.
Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. 9A všichni ho viděli, jak chodí a
chválí Boha. 10Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány, žasli
a byli u vytržení nad tím, co se stalo. 11Protože se držel Petra a Jana, všichni se k nim v úžasu
sběhli do sloupoví, kterému se říká Šalomounovo. 12Když to Petr viděl, promluvil k lidu: „Muži
izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo
zbožností způsobili, že tento člověk chodí? 13Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich
otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli,
když ho chtěl osvobodit. 14Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění
vraha. 15Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. 16A
protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala
sílu a zdraví – a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima
očima. 17Vím ovšem, bratří, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. 18Bůh však
tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět.
19Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy 20a přišel čas Hospodinův, čas
odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. 21On zůstane v nebi až do chvíle, kdy
bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. 22Mojžíš řekl:
‚Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já; toho budete poslouchat
ve všem, co vám řekne.‘ 23A ‚každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého
lidu.‘ 24Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen od Samuele bylo, přinášeli zvěst právě o
těchto dnech. 25Vás se týkají zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když
řekl Abrahamovi: ‚V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi.‘ 26Především
pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil
každého od jeho hříchů.“

Otázky ke kázání:
1. Kde se projevuje Boží moc?
2. Jak se projevuje Boží moc?
3. Skrze koho Bůh projevuje svou moc?

I.

ZÁZRAK (v. -)

 Co všechno zde můžeme označit jako zázrak?

Biblické odkazy:
 Sk 2,43; Sk 12,2;

II. VYSVĚTLENÍ (v. -)
 Kam Petr vede své posluchače?

Biblické odkazy:
 1K 2,2; J 10,18; Sk 2,21; Sk 4,12;

III. VÝZVA (v. -)
 Na čem Petr staví?

Biblické odkazy:
 Lk 22,66-71; Ř 13,11-12; Lk 24,27;

IV. ZASLÍBENÍ (v. -)
 Koho se týkají zaslíbení evangelia?

Biblické odkazy:
 Ga 3,16; Ef 2,11-13; Sk 4,4
Osmisměrka
AMIL, AVIRIL, BLIKAČ, DŽUNGLE,
FANT, FAUL, FÁZE, FOND, FREE,
GESTAPO, CHŘESTÝŠI, IGOR,
INSECTA, KAMERAMAN, KIRA,
KRÁSNORŮŽEK, KRÉM, LŽIČKA,
OKUPACE, OPRATĚ, OSMA,
PARAZITISMUS, PLÉD, PLESO,
PŘESLICE, ROLE, RUCE, SAZE,
SCELENÍ, SÉMĚ, SKON, SOJA, SONG,
SPONZOR, STOA, TOPIVO, TORZO,
ÚSTA, ZLOM, ŽÁNR, ŽEZLO, ŽVÁSTY
Tajenka Sk 4,11
_________________________

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

Eritrea: 31 uvězněných křesťanů propuštěno na svobodu
V Eritreji bylo nedávno propuštěno na svobodu 31 křesťanů, kteří byli bez
obvinění a soudu několik let zadržováni v Mai Serwa. Má se za to, že skupinu
tvořilo 21 mužů a 10 žen a že se mezi nimi nenacházel žádný církevní vedoucí.
Nejméně dvě ženy byly v době uvěznění nezletilé – jedna z nich byla
zadržována od svých dvanácti let (dnes je jí 28), druhá od šestnácti (dnes 30).
(V červenci bylo z jiného vězeňského zařízení propuštěno 22 členů metodistické
církve.) Zprávy z nedávné doby naznačují, že by mělo být propuštěno celkem
54 křesťanů, počínaje těmi, kteří jsou uvězněni nejdelší dobu. Důvody tohoto
kroku nebyly zveřejněny, mohou souviset s pandemií COVID-19. Propuštění
nicméně není bezpodmínečné: křesťané nesmějí opustit zemi, a aby tak
neučinili, byl jim zastaven majetek.
Neoficiální odhady celkového počtu aktuálně uvězněných eritrejských
křesťanů se v současné době pohybují od 300 do 3000. Mnozí z nich jsou bez
obvinění zadržováni již déle než deset let. V některých lokalitách (včetně Mai
Serwa) jsou vězni umisťováni do kovových přepravních kontejnerů, kde je v
důsledku pouštního klimatu přes den trápí nesnesitelné horko a v noci naopak
zima. Dozorci křesťany bijí a všemožně týrají, aby je přinutili zapřít víru. V
nejbližší době zveřejníme video, ve kterém situaci popisuje Dr. Berhane z
organizace Release Eritrea. Zatím se můžete podívat na ukázku.

V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.
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