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SEDM VĚCÍ, KTERÉ ČINÍ CÍRKEV CÍRKVÍ!
Přečtěte si prosím oddíl 8. Sk 2 pro porozumění kontextu. Dnes se budeme
věnovat oddílu: Sk 2, 37-47.
Úterý 27.7 2021; Kancelář sboru.
Skutky apoštolské 2:37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním
apoštolům: "Co máme dělat, bratří?" 38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z
vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete
dar Ducha svatého. 39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko
široko, které si povolá Pán, náš Bůh." 40 A ještě mnoha jinými slovy je Petr
zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" 41 Ti, kteří
přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
43 Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a
znamení. 44 Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. 45 Prodávali
svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. 46 Každého dne
pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s
upřímným srdcem. 47 Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k
jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

1) V první větě autor Skutků říká, že lidé byli zasaženi v srdci. Vysvětlete,
co to znamená a jak se na to díváme ve světle Písma. Žd 4, 12-13; Iz
55, 11, 2 K 2, 16; Jk 1, 18;
2) Co míní Petr výrazem obraťte se? Jdou špatným směrem? A jestli
ano, v jakém smyslu? 1Ts 1, 9; Ez 33, 14; J 8, 34; 1 J 1, 8-10;
3) Co je míněno výrazem „zvrácené pokolení“? Z čeho a od čeho jsme
zachraňováni? A když je Petr k tomu vybízí, mohou se lidé zachránit
sami? 2 Pt 1, 4; Mt 25, 31-46; Ř 6, 23; J 6, 29;
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4) Co znamená naslouchat učení apoštolů? Vysvětlete. A vysvětlete
praktický postup. Jz 22, 5; Ž 119, 34; J 14, 23; 2 Tm 3 16-17;
5) Proč je poslušnost a kázeň jedním z klíčových znaků církve, křesťana?
Ez 7, 26; Jz 22, 5; Ř 6, 16; J 14, 21-23;
6) Znamená jednota, že budeme všichni v jedné obrovské mega církvi?
Co je jednota církve? Kdo ji tvoří? A jak se k ní stavíme my? 1 K 12,
13; Ef 4, 1-6; J 10, 30 17, 21-22;
7) Jakou roli v tom všem hraje Boží sláva a chvála, kterou mu církev
vzdává? Ř 15, 11; Ž 148, 1-5; Iz 42, 8; Dt 10, 17; 1 Pr 16, 25;
Uvedené pasáže Písma slouží k vašemu nasměrování a pochopení principu.
Pokud se vám vybavují i další pasáže z Bible, vztahující se k jednotlivým
věcem, použijte je při vašem studiu a uveďte na biblické hodině.
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