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MISTROVSKÝ PLÁN BUDOVÁNÍ CÍRKVE!
(EFEZSKÝM 4,11-16)
Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní,
byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni
jsme byli napojeni týmž Duchem.
(1K 12:13)
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné
pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla
Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného
poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy
plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni
každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené
cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi
způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Z něho celé tělo, spojované
a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle
činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému
vybudování v lásce. [Efezským 4,11-16 CSP]

I.

STRUKTURA BOŽÍHO PLÁNU PRO RŮST CÍRKVE
A.

Příprava svatých

B.

Dílo služby

C.

Vybudování těla Kristova
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Biblické odkazy:


Ef 4,11-12; Sk 6,4; 2Tm 4,2; 1Kor 15,58; Ř 12,1; 1Pt 4,10; 1Tes 1-10;

II. CÍL A ÚČEL BOŽÍHO PLÁNU PRO RŮST CÍRKVE
A.

Cíl – verš 13

B.

Účel – verše 14-15

Biblické odkazy:


Ef 4,13-16; Ju 1,3; Jk 4,17

III. MOC

K REALIZACI BOŽÍHO PLÁNU PRO RŮST

CÍRKVE
Biblické odkazy:


Ef 4,16; Kol 2,19

IV. APLIKACE
1.
2.
3.
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MOŠNA, ŠLACHA, FARAO, LOKNA,
CHYBĚT, ODEJÍT, DUŠEK, LICHVÁŘ,
LILEK, YSATY, SMOLY, KAŠEL,
LALOK, OPONY, ČTVRT, DIÁŘE,
DRAVEC, DĚLBA, DEREŠ, RACEK,
TRUMF, ŠTÍTEK, KTERÁ, DEČKY,
PRASE, INZERT, ČAREK, LOUČNÁ,
EBOLA, MAROD, POVAL, ANOTACE,
PECIVÁL, ZÁTIŠÍ, BRÁNICE, BERLE,
UHLÁK
Tajenka: Usilujte o
A ukážu vám mnohem vzácnější
cestu!

V sobotu 26. ledna se uskuteční jubilejní 10. zimní konference Zápasu o
duši a Poutníkovy četby s názvem Pouze z milosti – Sola Gratia, tentokrát
v Praze. Přihlaste se včas! Bližší info na www.reformace.cz nebo u Jana
Suchého.
24. 7. (středa) - 27. 7. (sobota) proběhne konference Biblického poradenství
s Georgem Scippione, tentokrát v hotelu Kořínek, Jizerské hory
27. 7. (sobota) – 2. 8. (pátek) navážeme sborovou dovolenou v hotelu
Roxana, v Rokytnici nad Jizerou, v Krkonoších
(http://www.juniorhotelroxana.cz). Letošním biblickým tématem bude „Boží
láska“.
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Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 98) Pavel Borovanský,
písně Petr Svoboda, Večeře Páně a kázání Jan Suchý
Budeme také pokračovat ve vyučování Základů víry, str. 49-51.
Vietnam: Křesťané opakovaně biti a zatýkáni
Již mnoho let jsou křesťané žijící ve vietnamských horách pronásledováni a
všemožně šikanováni představiteli státních orgánů i lidmi ve svém okolí. V této
komunistické zemi, kde je křesťanství vnímáno jako fenomén ohrožující státní
zřízení, nabývá pronásledování hmongských věřících různých podob – od
nejrůznějších forem diskriminace až po věznění a mučení. Skupině 33
protestantských věřících v osadě Phá Lóm v posledních měsících vyhrožují místní
úřady. Podle informací pastora Hoang Van Pa byli vyzváni, ať se zřeknou své víry,
jinak budou čelit následkům. Křesťané odmítli, načež následovalo několik razií.
Čtyři křesťané byli zadrženi a zbiti. Na jiném místě byli křesťané veřejně souzeni v
přítomnosti ostatních obyvatel osady. Na shromáždění byla také přinesena socha
Buddhy, před kterou se křesťané měli poklonit. Jistý představitel režimu dokonce
prohlásil, že ve Vietnamu žádné protestantské náboženství neexistuje, a tak se
musejí obrátit k buddhismu nebo budou vyhoštěni ze země.
Nejedná se o novou hrozbu. V roce 2018 bylo více než 100 hmongských věřících
skutečně vyhoštěno. Odešli do Thajska, kde požádali o uprchlický status.
Nebúkadnesar zvolal: "Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj
spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát
poctu a klanět se nějakému jinému bohu než Bohu svému.
Daniel 3:28
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