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NEVŠEDNÍ POŽEHNÁNÍ SLUŽBY KRISTU
(SK 18,18-28)
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On
je hlava,

z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se

podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé
části dáno.

Efezským 4:15-16
Skutky apoštolské 18:18 Pavel zůstal v Korintě ještě mnoho dní, pak
se s bratřími rozloučil a odplul s Priscillou a jejím mužem Akvilou
do Sýrie. Protože učinil slib, dal si v Kenchrejích ostříhat vlasy. 19
Dostali se do Efezu, kde oba manželé už zůstali. Pavel tam šel do
synagógy a hovořil se Židy. 20 Ačkoli ho žádali, aby s nimi zůstal
delší dobu, on jejich pozvání nepřijal, rozloučil se s nimi a řekl: 21
"Já se k vám vrátím, bude-li Bůh chtít." Pak odplul z Efezu 22 do
Cesareje a odtud se vydal do Jeruzaléma, aby pozdravil církev.
Potom odešel do Syrské Antiochie. 23 Když tam pobyl nějaký čas,
vydal se znovu na cestu. Procházel galatskou krajinou a Frygií a
posiloval tam všechny učedníky. 24 Mezitím přišel do Efezu Žid
jménem Apollos, původem z Alexandrie, muž vzdělaný a výmluvný,
který dovedl přesvědčivě vykládat svaté Písmo. 25 Byl už poučen o
cestě Páně, mluvil s velikým nadšením a učil přesně o Ježíšovi, ale
znal jenom křest Janův. 26 Začal neohroženě vystupovat v synagóze.
Když ho uslyšeli Priscilla a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji
mu vyložili Boží cestu. 27 Bratří ho také povzbudili v jeho úmyslu
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vypravit se do Achaje a napsali tamějším učedníkům doporučující
dopis. Když tam Apollos přišel, z milosti Boží velmi prospěl těm,
kteří uvěřili. 28 Ve veřejných rozhovorech překonával židy
přesvědčivými důkazy z Písem, že Mesiáš je Ježíš.

I. ÚVOD: SLUŽBA V CÍRKVI (18-23)
A. Proč studujeme tento oddíl?
B. Historické pozadí
Biblické odkazy:
 1Pt 2:9; Žd 10:18-25; J 1:5,9; Sk 18:2-3;

II. SLUŽBA V CÍRKVI NA PŘÍKLADU APOLLA A MANŽELŮ
PRISCILLY A AKVILY (26B-27A)
A. Co víme o Apollovi (24-26a)
B. Jak sloužila církev Apollovi (26b-27a)
Biblické odkazy:
 Mk 1:4; 1Pt 2:24; 1J 1:9; Ř 6:23; Sk 4:12; Ř 10:9; 3J 1,5-8; Joz 24:15;

III. ZÁVĚR: NAŠE POŽEHNANÁ SLUŽBA
Biblické odkazy:
 Ef 5:19-20;
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BEAT, ŽLEB, AMUR, HUSA,
ODPOR, ZNALÝ, PÍŠŤALKA, DEBL,
ODIV, VIRUS, PÍKY, KŘESŤAN, MYSL,
LEST, ŠEKY, PROTLAKY, ÚČES,
ALOTRIE, ŠTIKY, SVAH, KEŠU,
ZLOM,
PŘEMÁHAT,
ČLENKA,
VLHČIT, EDEN, KLOPS, KLEC, SRKY,
ŠNEK, KRMIČ, CHLADIČ, MĚNA,
CHOLE, FONTÁNA, LEČA, MEKY,
BÁBA, PUNČ, JÍLCE, SIROTA, OCEÁN,
PEPŘ, OSMA

Tajenka:
Židům 2:10 Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho
synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým …………………………………………………………..
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – tento týden nebude biblické studium
Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Daniel Adamovský (BSK Kladno),
vedení Jan Suchý (Ž 55), písně Terezka Weberová. Pavel
Borovanský káže v Kladně.
Indie: Několik křesťanských žen čelí obvinění
30. července bylo šest křesťanských žen v oblasti Maharajganj v Uttar
Pradesh v Indii vzato do vazby na základě obvinění z přesvědčování dalších
lidí, aby se obrátili ke Kristu. Obvinění byla vznesena poté, co členové
hinduistické nacionalistické skupiny VHP tvrdili, že ženy během
narozeninové oslavy naváděly ostatní k obrácení ke křesťanství. Na
slavnostním shromáždění se křesťanky pomodlily, než rozkrojily dort.
Ashutosh Singh, místní vůdce VHP, řekl: "Zvedli ruce do vzduchu, jak by
to udělal Ježíš. Snažili se obrátit harijanské ženy ke Kristu." Pokračoval
tvrzením, že šest věřících provádělo nezákonné činnosti, například lákalo
ostatní na peníze. Policie tyto ženy zatkla a zabavila jim Bible a další
náboženskou literaturu. Ženy byly drženy ve vazbě bez propuštění na
kauci. Všech šest těchto žen patří k velmi chudé sociálně-ekonomické
komunitě dalitů. Jedna z nich je tělesně postižená, stejně jako dítě další
ženy ze zatčené skupiny. Součástí zatčené skupiny jsou i vdova se třemi
malými dětmi a neprovdaná dívka.
Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do
večera k nim hovořil a vydával svědectví o Božím království.
Přesvědčoval je o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků.
Skutky apoštolské 28:23
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