BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
CÍRKEV HODNÁ NÁSLEDOVÁNÍ (1TE 1,5-10)
Znaky zdravé církve
Skutek víry, práce lásky a vytrvalost naděje nám přestavují obrázek
nádherné zdravé církve, která uprostřed pronásledování vydává svědectví o
Kristu. Zdravá církev s radostí přijímá Boží slovo, následně toto slovo šíří,
tedy evangelizuje, vyhlašuje Boží slovo všem lidem, slouží Bohu a očekává
příchod Pána Ježíše Krista.

I.

S RADOSTÍ PŘIJÍMÁ SLOVO BOŽÍ (V. 5B-6)
• Přístup k Božímu slovu

Biblické odkazy:
 Ko 1,5; Mk 4,27; Mt 10,34-36; Lk 19,8; Sk 9,16; 1K 4,6;

II.

S HORLIVOSTÍ VYHLAŠUJE EVANGELIUM (V. 7-8)
• Postoj k evangelizaci

Biblické odkazy:
 J 13,15; 1Te 2,13; Sk 17,11; Mt 10,32-33; 1Pt 3,15-16; Sk 20,4; Sk 19,29; Sk 27,2

III. S ODDANOSTÍ SLOUŽÍ BOHU (V. 9)
• Obrácení ke službě
Biblické odkazy:
 Ko 3,5; Ř 12,1;

IV. S VYTRVALOSTÍ OČEKÁVÁ KRISTŮV PŘÍCHOD (V. 10)
• Připraveni na druhý příchod Krista
Biblické odkazy:
 Ř 10,9-11; J 3,18;

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz):
Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání
Neděle 930 – Společné shromáždění – kázání J. Kernal, vedení J. Prorok,
Památka – P. Steiger, zpěv – B. Proroková
Súdán: Bezdůvodné demolice církevních budov
Křesťané v Súdánu čelí další vlně pronásledování, na které se podílejí i
oficiální představitelé režimu. Na různých místech se množí případy demolic
církevních budov.
S největší pravděpodobností islámští extrémisté 16. října zapálili modlitebnu
Súdánské luterské církve (Lutheran Church of Sudan) ve městě Al-Kadaríf na
východě země; zjevně se jednalo o reakci na evangelizační aktivity místních
křesťanů. Církevní vedoucí uvedli, že k útoku došlo krátce po modlitebním
setkání, které bylo součástí týdenní evangelizační kampaně, pořádané
pravidelně jednou ročně. Modlitebna a přilehlý dům pro hosty lehly popelem.
Mezitím v historickém městě Omdurman místní úřady nechaly 21. října
zdemolovat další modlitebnu stejné denominace, tentokrát pod záminkou, že
se nachází v obchodní čtvrti. Nicméně jak zdůraznili místní křesťanští vedoucí,
stejná logika nebyla uplatněna na nedalekou mešitu, která stále stojí a nikdo
nemá proti její existenci žádné výhrady. „Zdá se, jako by se vedoucí
představitelé v současné době systematicky zaměřovali na křesťanská
společenství,“ komentuje situaci jeden církevní vedoucí. „Před demolicí nám
neposlali ani žádné oznámení.“ Přestože křesťané podali stížnost na
Ministerstvo pro správu a financování [náboženských organizací], dosud
neobdrželi žádnou odpověď.

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho
věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle
víry, spasení duší.
1. Petrův 1:8-9
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