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PLÁŠTĚ V RUKOU SAULA
(SK 7:58)
… "a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali
své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul."

Sk 7:48-60 Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných
lidskýma rukama, jak praví prorok: 49 `Mým trůnem je nebe a země
podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět, praví
Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? 50 Což to
všechno nestvořila má ruka?´
51 Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte
odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. 52 Byl kdy
nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří
předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a
zavraždili. 53 Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej
nezachovali!" 54 Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v
duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. 55 Ale on, plný Ducha svatého,
pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží,
56 a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po
pravici Boží." 57 Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se
na něho vrhli 58 a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové
dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul.
59 Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého
ducha!" 60 Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane,
odpusť jim tento hřích!" To řekl a zemřel.
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I.

ÚVOD: ZDÁNÍ MŮŽE KLAMAT

Biblické odkazy:
 Sk 6-7;

II. SAUL HLÍDÁ PLÁŠTĚ
A. V kontextu obvinění Štěpána
B. Kdo je Saul?
C. Stav jeho srdce
D. Ve službách svého náboženství
Biblické odkazy:
 Sk 7:58; Sk 26:9-10; Nu 4:3; 1K 7:7-9; Sk 22:3; Ř 10:1-3; Iz 51:1; Iz 52:13-15; Iz 53:1-3;
Sk 22:28; Fp 3:5; Sk 22:20;

III. SAUL VŠE OD ŠTĚPÁNA SLYŠEL, SLYŠEL
EVANGELIUM
A.

Saulův pád

B.

Moc evangelia

C.

Zemři hříchu, žij Bohu!

Biblické odkazy:
 Sk 6:7; Sk 8:3; Sk 6:9; 2K 2:16; Žd 3:15; Ř 6:7-11; Sk 22:6-8;
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IV. PLÁŠŤ NA SKLONKU PAVLOVA ŽIVOTA
A.

Neobyčejně obyčejný život

Biblické odkazy:
 2Tm 2:10; 2Tm 4:13; Fp 3:7-14;

VSYP, OKRY, NOVOLUNÍ, LYNČ,
ROVY, KÁPO, ADEPT, SKANDÁL,
SUPI, MRAV, PUSŤ, DIOPTRIE, KOLT,
MANÉVRY, VICHR, LÉZT, NUGA,
VZESTUP, AVIA, ŘEBŘÍČEK, BUŘT,
KANY, ORLE, DIVY, NIKLÁK, MLOK,
KUŘÍ, TLACH, LILIPUT, PŘIPSAT,
VNIK,
PALA,
KONVE,
BUGL,
DIASPORA, VÁZY, SVINĚ, HOST,
ROBA, SKLOVINA, SÓLO, AZYL,
KOČÍ, PÍSMO

Tajenka:
Jan 13:9 Řekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy
nejenom ………………………………………………………… !"
10 Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje
než nohy umýt, neboť je celý čistý. "
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Pavel Borovanský,
vedení (Žalm 136) Karel Jiroušek a písně Terezka Weberová.
Čína: Církev pevně stojí ve víře, navzdory projevům nepřátelství
Ještě před několika lety se nad střechami velkých církevních budov v Číně
tyčily kříže. Přestože režim příslušná křesťanská společenství oficiálně
neuznával, současně projevoval jistou míru shovívavosti. Poté však byla
zahájena kampaň s cílem ukončení činnosti všech neregistrovaných
náboženských skupin. Mnoho křesťanů bylo zatčeno, mnoho budov
zdemolováno a začalo být zřejmé, že skutečnou církev tvoří Boží lid. Když
se zástupce korejského Hlasu mučedníků nedávno setkal s jedním
křesťanským pastorem v Pekingu, mohl být očitým svědkem věrnosti členů
jeho společenství, kteří se k bohoslužbám scházejí v malých skupinkách
venku po městě, bez ohledu na počasí. I když je některá skupinka přinucena
setkávání ukončit, nesčetné další v pořádání venkovních bohoslužeb
pokračují. Jiné čínské společenství používá speciální zabezpečený software,
který jeho členům umožňuje v menších skupinkách komunikovat online.
Přestože byla jejich modlitebna na základě úředního rozhodnutí uzavřena,
díky této alternativě se mohou i nadále setkávat, vzdávat Bohu chválu a
společně studovat Bibli. Vytrvalost dnešní církve je hmatatelným důkazem,
že mnozí Kristovi následovníci v nesvobodných zemích po celém světě stále
naplňují neochvějné Boží zaslíbení:
„…zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou“
(Matouš 16,18).
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