BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
MOC MODLITBY (SK 4,23-37)
Momentka ze života první církve
Boží lid používá Boží slovo k modlitbě, jak ho aplikuje do konkrétní
situace. Ukážeme si, jak můžeme vtáhnout Boží slovo skrze modlitbu do
svého života také my. Uvidíme mocnou Boží odpověď a její důsledky na
život první církve.
Text Písma – Skutky 4,23-37, ČEP:
23Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší.
24Když to bratří uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: „Pane, který jsi učinil nebe i
zemi i moře a všecko, co je v nich, 25ty jsi skrze Ducha svatého ústy našeho otce Davida, svého
služebníka, řekl: ‚Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? 26Povstávají
králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši.‘ 27Opravdu se srotili v tomto
městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému
služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, 28a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila.
29Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně
mluvili tvé slovo; 30a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno
svého svatého služebníka Ježíše.“ 31Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a
všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. 32Všichni, kdo uvěřili,
byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž
měli všechno společné. 33Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na
všech spočívala veliká milost. 34Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo
domy, prodávali je, a peníze, které utržili, 35skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo
každému, jak potřeboval. 36Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš – to znamená ‚syn
útěchy‘ – levita původem z Kypru, 37měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly.

Otázky ke kázání:
1. Jak může Boží slovo přebývat v plnosti v našich životech?
2. Jak se máme naplňovat Božím Duchem?
3. Kde začíná proměna křesťanského života?

MOC BOŽÍHO SLOVA
 Proč musí hrát Boží slovo hlavní roli v našem životě?

Biblické odkazy:
 Sk 4,19-20; Sk 2,42; J 8,32; 2Tm 3,16-17

I.

CÍRKEV SE MODLÍ BOŽÍ SLOVO (v. 23-30)

 Jak se můžeme lépe modlit pomocí Písma?

Biblické odkazy:
 Ž 2; Př 21,1; Ž 60,3-7;

II. CÍRKEV KÁŽE BOŽÍ SLOVO (v. 30)
 Proč je nezbytné, aby církev kázala Boží slovo?

Biblické odkazy:
 1K 12,13; Ef 5,18-19; 1Te 5,19; Ef 4,30; Ko 3,1-2; Ř 14,17;

III. CÍRKEV ŽIJE BOŽÍ SLOVO (v. 32-37)
 Jak máme následovat vzor první církve?

Biblické odkazy:
 Ř 1,16-17; Mk 16,17-20; Žd 2,4;
Osmisměrka
AKLÉ, ALITY, DOCUMENTS, EDIKT,
GIGANT, GRIL, GYPS, HOKEJISTÉ,
CHAOS, IŠKA, KNÍR, LETADLO,
MARIHUANA, MECHY, NOŽE, OHOZ,
OKAŘ, PAKT, PLŽI, POESIE, POHYB,
PRSO, PRŠÍ, REGATA, RING,
ROZDÍLY, RTÍK, SAMOPALY, SAPO,
SLECH, SPÁRY, STAKANY, ŠACHY,
ŠLOH, ŠPEK, ŠTĚP, TLACH, TŘEP,
UZEL, VRŠINA, ZÁKAZNÍK,
ZOOPLANKTON, ZVARA

Tajenka Ef 6,18
_________________________

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

Etiopie: Od června bylo v zemi zavražděno 500 křesťanů
Loni 31. října byl Ebrahim Firúzí propuštěn z vězení, za což jsme byli všichni
velmi vděční. Soud nicméně rozhodl, že po skončení vazby bude následovat
ještě dvouleté vyhnanství a tak Ebrahim musí dokončit výkon trestu na místě
nacházejícím se sice v Íránu, ale velmi daleko od domova a od rodiny.
Pobyt ve vyhnanství mu byl letos na jaře prodloužen o dalších osm měsíců
– a představitelé režimu se zřejmě snaží stále nacházet další způsoby, jak ho
ještě více potrestat. 27. září se dozvěděl, že bude obviněn také z „protistátní
propagandy“. (Naštěstí státní zástupce hned následující den případ uzavřel pro
nedostatek důkazů.)
Íránský konvertita Mohammad Reza (Juhán) Omidi čelí obviněním již
několik let. Byl zadržen v roce 2016 a později odsouzen k deseti letům odnětí
svobody a dvěma letům vyhnanství. Odnětí svobody bylo později zkráceno na
dva roky a po srpnovém propuštění zahájil letos 14. září nedobrovolný exil,
přibližně tisíc kilometrů od manželky a dcer.

Mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v chvalách, a v písničkách
duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich Pánu …
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