BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
USILUJTE ZACHOVAT JEDNOTU DUCHA (EF 4,3)
Cesta k jednotě církve
Celá první polovina čtvrté kapitoly mluví o jednotě křesťanů a o jejím
zachovávání a o růstu v této jednotě pod svrchovanou vládou hlavy
církve, Krista.
Text (Ef 4,1-3 ČSP):

Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste
obdrželi, s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a
usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch,
jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; jeden Pán, jedna víra, jeden
křest; jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás.
Otázky ke kázání:
1. Jak Bůh stvořil jednotu církve?
2. Kde a jak se tato jednota projevuje?
3. Co máme dělat, abychom tuto jednotu zachovali?

ÚVOD
• Kontext

Biblické odkazy:
 Ef 4,1-6

I.

BOHEM STVOŘENÁ JEDNOTA

• Sjednoceni s Kristem v církvi

Biblické odkazy:
 J 17,20-23; Ef 2,14-16; 1K 12,13; 1K 12,20

II. USILUJ ZACHOVAT JEDNOTU
• Každý křesťan je volán k zodpovědnosti
A. Výzva k zachování jednoty
Usilovat
Zachovávat
B. Co ohrožuje jednotu?

C. Varování před narušováním jednoty

Biblické odkazy:
 Ž 133; Jk 4,1-3; Jk 4,7; Př 18,21; Př 12,18; Př 15,1; Př 6,16-19; Ga 5,19-21; 1K 3,16-17

III. JAK JE JEDNOTA CHRÁNĚNA
• Kristus je hlavou církve

Biblické odkazy:
 Ef 2,14-17; Ef 6,14-15; Ř 12,18, Ef 4,1-2

APLIKACE

Osmisměrka
PROFIL, AURA, AFTY, KILOGRAMY,
BRATRSTVO, OREL, TMEL, ŠTÁB,
OCAS, CINTAT, FRANTIŠKÁN,
DOMESTOS, OPTIMISMUS, SKRÁNĚ,
SÍTA, ANOA, TLAK, ALMANACH,
PIHY, KOPÁČ, LAŠSKO, STON, MOST,
SPORTOVEC, NÁROD, TRATOLIŠTĚ,
LIFT, LOSI, FREE, STRAVITEL,
KONTRAKTY, DIPLOM, LEST,
ÚSLUHA, OVES, ROZUM, PĚST,
SKOPCI, SKLA, PÍKAŘ, SVATBA

Tajenka Ga 3,29:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ef 4,3) –
Bělohorská 161, zast. „Břevnovský klášter“.
Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen.
930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (Ga 2,15-16),
vedení P. Růžička, památka P. Petrecký, chvály J. & M. Petrecké.
Po shromáždění budeme mít sborové pracovní setkání (cca 20 min.).
V neděli 1. července nebude shromáždění v divadle Kámen, ale v hotelu Žalý
na Benecku (sborová dovolená).
Alžírsko: Úřady si vynutily ukončení činnosti několika společenství
V uplynulých měsících si alžírské úřady vynutily ukončení činnosti několika místních
křesťanských společenství. V reakci na tyto události se objevily výzvy adresované
představitelům režimu dožadující se rovného zacházení s protestantskými věřícími. Od
loňského listopadu muselo skončit již šest společenství působících pod hlavičkou
l’Eglise Protestante d'Algérie (EPA), přestože EPA má oficiální registraci od roku 1974.
V roce 2012 však byla denominace vyzvána k obnovení registrace a její právní status
nebyl obnoven dodnes. Objekty používané k nemuslimským bohoslužbám nesmějí
sloužit k jinému účelu, navíc je striktně vyžadováno oficiální schválení. Úřady však
žádosti často ignorují a členové mnoha společenství se proto scházejí v pronajatých
domech nebo bytech. Zmíněná společenství musela ukončit činnost údajně z
bezpečnostních důvodů, aktivisté monitorující situaci v oblasti lidských práv však
podniknuté kroky vnímají jako koordinovanou kampaň namířenou proti církvi. Kromě
toho jsou jednotliví řadoví křesťané a pastoři nejrůznějšími způsoby obtěžováni a
pokutováni za „proselytismus“. V jednom z takových případů 16. května soud potvrdil
trest pro Noureddina Belabbese. Křesťan byl obviněn z převážení Biblí a hrozí mu
pokuta v přepočtu 19 tisíc korun plus soudní výlohy.

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.
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