BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
USILUJTE ZACHOVAT JEDNOTU DUCHA (EF 4,3)
Biblické ekumenické pouto

Celá polovina čtvrté kapitoly mluví o jednotě křesťanů a my se
dnes ze třetího verše podíváme na tři věci: 1. Co je naším úkolem
ohledně jednoty, 2. co je jednota, o které Písmo mluví, 3. jak máme
setrvávat v jednotě.
Efezským 4,3:
… a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem
pokoje.

Otázky pro děti (i dospělé):
1. Co znamená usilovat?
2. Kdo působí jednotu Božího lidu?
3.

KONTEXT
 Jednání vychází z učení



v. 1-3: Výzva k jednotě
v. 4-6: Základ jednoty
v. 7-12: Prostředky a rozmanitost jednoty
v. 13-16: Dokonalost jednoty

Biblické odkazy:
 Ef 2,4-5; Ef 3,10-11; Ef 4,1;

I.

POVOLÁNI K ZACHOVÁNÍ JEDNOTY
 Usilovně zachovávejte!

Když neusiluje o zachování jednoty, proviňujeme se proti Duchu
svatému.
Jednotu nemáme vytvářet, ale zachovat.

Biblické odkazy:
 Ef 4,13; Ef 2,14-15; 1K 3,16-17; Ef 2,16-19;

II.

TVŮRCE A CHARAKTER JEDNOTY
 Jednotu působí Duch svatý

A. Jednota ve víře

B. Jednota v učení

C. Jednota v lásce

Biblické odkazy:
 Ef 4,13; Ju 3; Žd 11,1; 2K 11,4; Ef 2,1-3; Ř 3,23; Ef 4,15; Ko 3,14; Mt 20,26;

III. ZPŮSOB ZACHOVÁNÍ JEDNOTY
 Spoutáni pokojem
Na prvním místě se jedná o jednotu v místní církvi.
Tato jednota začíná osobním vztahem každého jednotlivce ke Kristu.

Biblické odkazy:
 Mt 5,9; 1K 1,12-13; 2Tm 2,17-18; Fp 4,2; Ga 5,15; Ga 5,20-21; Ga 5,22-23;

Osmisměrka
POCHODEŇ, TAINE, RITO, OSEL,
HRST, FOYER, LINO, NÁDORY,
EBON, PÁKY, SLET, ZBĚHLOST,
LEICH, FINÁLE, CYKL, ÁCHAT,
PAPÁ, LOŽNICE, ZLOM, SAZKA,
STŘED, KOMPLIC, PŘÍVĚT,
KAOLINIT, CUKR, AREST, NAIVA,
RTÍKY, MOKASÍN, BEAT, SVINEC,
ATENTÁT, SVAL, ČRTA, STANDART,
KRESLÍŘ, OVCE, KATAR, TVOR,
NORSKO, PĚST, ETIOP, TRSY, TESK,
OPERY, KABINETY, ŠLIC, ÚNOSY

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz):
Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání (1Te 3,1-5)
Neděle 930 – Shromáždění – kázání: J. Kernal (1Te 3,11-13), Památka +
vedení: H. Prorok, chvály: A. Vorsa & comp.
Keňa: Rozhořčení příbuzní zmlátili křesťana do bezvědomí
Radikální muslimští příbuzní zmlátili 7. února křesťana somálského původu do
bezvědomí a způsobili mu vážná zranění. Šestadvacetiletého Hassana přepadli
nedaleko Nairobi kvůli tomu, že společně s dalšími křesťany pořádali uprostřed
týdne ve svých domech modlitební setkání. V neděli dopoledne se Hassan s
patnáctiletým bratrem vypravili na bohoslužbu. Jakmile bratři sešli ze silnice na
úzkou stezku, napadli Hassana zezadu dva strýcové.
„Udeřili mě nějakým tupým předmětem, upadl jsem na zem a začal krvácet,“
vzpomíná Hassan. „Poté si mi jeden stoupl na břicho; zatímco jsem se snažil
vymanit, druhý mě znovu udeřil do hlavy. Nevím, co se dělo potom. Když jsem se
probral, slyšel jsem matku, jak volá o pomoc.“
Nebylo to poprvé, co Hassana v Nairobi vážně zranili radikální Somálci. 27. října
2011 jej členové místního gangu napadli poté, co se dozvěděli, že se několik členů
jeho rodiny obrátilo ke křesťanství. Somálští sousedé tehdy zasáhli Hassana
kovovou tyčí do čela a do obličeje, přičemž mu vyrazili dva zuby, a poté ho ještě
pořezali na ruce. Nakonec od zraněného muže utekli v očekávání, že zemře.
„Prosím modlete se… aby nás Bůh i nadále chránil a aby uzdravil mého syna po
této těžké zkoušce,“ prosí Hassanova matka, vdova s devíti dětmi. „Budeme se
muset z oblasti odstěhovat, aby nás [tito lidé] nezabili.“

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
Židům 12,14
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