BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
NÁDHERA KRISTOVY CÍRKVE (1TE 5,12-15)
Kristovo dílo v místním společenství svatých
V tomto oddíle Písma vidíme, jak funguje zdravá Kristova církev, která
očekává blízký příchod svého Pána: Pán pracuje v místním sboru skrze
muže, které k této práci svým Duchem povolal a ustanovil na straně jedné a
skrze celé společenství svatých na straně druhé. Pán Ježíš šíří svou církev,
rozmnožuje jí skrze svatý život všech křesťanů v místním sboru.
1Te 5,12-15:
Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi
představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro
jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte
neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi
sebou a vůči všem.
Otázky pro děti:
1. Čím se církev liší od každé jiné organizace?
2. Proč církev potřebuje ustanovené vedoucí?
3. Kdo je v církvi povolán ke službě?

ÚVOD
• Církev – živý organizovaný organismus
Živé kameny, královské kněžstvo, živá oběť, svatý chrám rostoucí
v Pánu…

Biblické odkazy:
 1Pt 2,4-5.9; Ř 12,1; 1Te 1,9; Žd 10,20; 1Tm 3,15;

I.

PÁN VEDE CÍRKEV SKRZE USTANOVENÉ VEDOUCÍ
• Vztah k vedoucím v církvi

A. Žijte mezi sebou v pokoji

B. Uznávejte vedoucí a milujte je

C. Popis práce vedoucích v církvi

Biblické odkazy:
 Jk 4,1-3; Ef 4,3; Ř 12,18; Fp 4,5; 1Pt 5,3; Žd 13,17; 1Tm 5,17-18; Sk 6,2; Ezd 7,10

II.

PÁN BUDUJE SVOU CÍRKEV SKRZE VŠECHNY VĚŘÍCÍ
• Zodpovědnost křesťanů v církvi

A. Kárejte neukázněné

B. Těšte malomyslné

C. Ujímejte se slabých

D. Se všemi mějte trpělivost

Biblické odkazy:
 1Te 5,11; Ř 15,14; 2Te 3,6; 1Te 4,16; 2K 1,3-4; Mt 25,31-46;

III. PÁN ROZMNOŽUJE SVOU CÍRKEV SKRZE SVATÝ ŽIVOT
KŘESŤANŮ

• Pán pracuje skrze svědectví celé místní církve

Biblické odkazy:
 Mt 5,44-45; Ga 6,10; J 13,35; 1Pt 3,9; Sk 2,47; Sk 8,4; Žd 10,24-25

Osmisměrka
SRUB, SPÁD, ORÁLA, ZETOR,
SPOLEK, KREVETA, DOUTNÁKY,
SOBO, JEŽEK, STONEK, SYMBOL,
PELYNĚK, NÁSTAVEC, ETEN,
PROTLAK, DRÁP, ŠPEK, PŘEROD,
ŠUNT, MEKY, HOPLA, OSMAŽIT,
ZOEA, KYPR, VLNY, RANK, PYRÉ,
KOSMONAUT, VINA, KLÁTY, MALŠE,
KRKY, PILY, VÍČKO, DOJIT,
OBALEČI, FLORIDA, OBLEVA, CAEN,
KELT, VPŘED, OUTRATA,
LISTONOŠ, PAKL, TLAPY, BABA

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz):
Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání (1Te 5,1-11)
Neděle 930 – Shromáždění – kázání + památka: J. Kernal (1Te 5,16-22),
vedení – J. Prorok, chvály – A. Vorsa & B. Proroková
10.–11. 6. Biblická konference v Kroměříži
2.–9. 7. English Camp v Benecku (pro všechny generace)
Demokratická republika Kongo: Tisíce lidí prchají před násilnostmi
páchanými islámskými radikály
S největší pravděpodobností islámští radikálové nedávno povraždili 20 až 40
vesničanů ve východní části Demokratické republiky Kongo. 3. května pozdě
večer útočníci vyzbrojení mačetami a sekyrami dorazili do osady v provincii
Severní Kivu. „Mezi osmou a desátou hodinou večer se nepříteli podařilo projít
přes vojenské hlídky a pozabíjet [několik desítek] mírumilovných obyvatel v
jejich domech,“ uvedl místní správce Bernar Amisi Kalonda.
V souvislosti s nečekaným útokem radikálů již z oblasti uprchly tisíce lidí.
„Bylo to skutečně děsivé; stovky domů zůstaly prázdné, o domov přišly tisíce
lidí,“ popisuje misionář hromadný exodus. „Po cestě jsem viděl čtyři rakve a
jeden nebo dva pohřby. Viděl jsem, jak lidé odvážejí a odnášejí matrace a další
věci – v autech, na motocyklech, pěšky. Stovky domů podél cesty jsou zcela
opuštěné. Ze vzkvétající komunity se stalo město duchů.“
Místní obyvatelstvo tvoří převážně křesťané (95,8 procenta) a v důsledku
útoků nesmírně trpí. Pastor místního společenství v reakci na útok poznamenal,
že lidé jsou vyděšení. Zatímco někteří zvažují, že by opět uprchli, jiní se
rozhodli zůstat v naději, že se věci brzy vrátí do normálu.

Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad
vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s
nářkem; to by vám nebylo na prospěch.
Židům 13,17
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