BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
LÁSKYPLNÁ SLUŽBA (1TE 2,7-12)
Znaky skutečné křesťanské služby II.
V našem textu vidíme tři charakteristiky křesťanské služby: láskyplnou
službu (v. 7-8), zodpovědnou službu (v. 9-10) a pravdivou službu (v. 11-12).
Pavel popisuje službu pastýře duší a dává nám vzor, jak má vypadat naše
vlastní služba druhým lidem – jak křesťanům, tak nevěřícím.

I.

LÁSKYPLNÁ SLUŽBA (V. 7-8)
• Jako kojící matka…

Biblické odkazy:
 1K 13,5-6; 1Pt 2,2; 1Te 1,5-6; 1Te 2,13; 1J 3,16; J 13,35; 1Te 3,6;

II.

ZODPOVĚDNÁ SLUŽBA (V. 9-10)
• Jako rodič k dětem…

Biblické odkazy:
 1K 9,14; Ga 6,6-7; 1Tm 5,17-18; Sk 18,5; Fp 4,15-16; 1Te 5,12-13; Ga 6,10

III. PRAVDIVÁ SLUŽBA (V. 11-12)
• Jako otec, který vychovává…

Biblické odkazy:
 Tt 1,9; Žd 10,24-25; Ef 4,1-2; Ef 4,15

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 – J. Kernal
Turecko: Výhrůžky spojené s požadavkem konverze k islámu
adresované místním společenstvím
Přibližně 20 evangelikálních společenství v Turecku nedávno obdrželo výhružné
zprávy od přívrženců místní odnože samozvaného Islámského státu. Zprávy
rozesílané přes Facebook, SMS a e-maily často obsahovaly znepokojivá videa a
fotografie. Radikálové ve zprávách prohlašovali, že jsou již unaveni čekáním na to,
až se křesťané vrátí k islámu, a často přidávali kruté poznámky typu „ustanovení
Koránu… nám nařizují zabíjet odpadlíky, jako jste vy.“ I když církevní vedoucí
nahlásili výhrůžky na policii, prosíme vás, abyste se k nám připojili v modlitbách
za ochranu těchto společenství a za Boží vedení pro jejich vedoucí.
Přestože je Turecko od roku 1924 oficiálně sekulární zemí, muslimové tvoří
téměř 97 procent z celkového počtu obyvatel. Příslušníkům náboženských menšin
je často odpíráno právo na náboženské vzdělávání a používání budov určených k
bohoslužbám, navzdory ústavní záruce svobody náboženského vyznání. Kromě
toho křesťané často čelí diskriminaci, pomluvám, útokům na jednotlivce i celá
společenství. Přestože jsou Kristovi následovníci v mnoha částech Blízkého
východu terčem intenzivního nepřátelství, Boží Slovo nám připomíná, že Bůh
dokáže proměnit srdce a mysli pachatelů zlých činů a převést je z říše temnoty do
svého Království světla a lásky.

Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání,
kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní,
tiší a trpěliví.
Efezským 4,1-2
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