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BOŽÍ MNOHOTVARÁ MOUDROST (EF 3,10)
Univerzita nebeských mocností II.
Shrnutí:

Dneska se zaměříme na věci, které souvisejí se studenty nebeské
univerzity. Jsou to nebeské vlády a mocnosti a my se pokusíme
poodhalit identitu studentů nebeské univerzity, povíme si něco o
intelektu těchto studentů a nakonec se blíže seznámíme
s informacemi, které tito studenti skrze církev přijímají.
Efezským 3,10 (Žilka):
… aby nyní byla andělským vládám a vrchnostem na nebesích skrze
církev zjevnou učiněna přerozmanitá moudrost Boží …
Otázky pro děti:
1. Kdo jsou to andělé?
2. Proč se musí andělé skrze církev učit o Boží moudrosti?
3. Co se o Boží moudrosti mohou skrze církev naučit lidé?

I.

IDENTITA STUDENTŮ
• Nebeské vlády a mocnosti

Bůh kromě lidí stvořil také anděly (hned první den stvoření) – mocné
duchovní bytosti.
Třetina andělů se společně se satanem vzbouřila proti Bohu.
Nebesa jsou místem, kde žijí všechny nebeské bytosti (dobré i padlé) a
kde mají přístup k Bohu a odkud se snaží působit na svět lidí.

Skrze církev se učí všechny nebeské bytosti – jak Boží andělé, tak i
padlí andělé.

Biblické odkazy:
 Ef 1,3; Ef 1,20-21; Ef 2,6; Gn 1,1; Ko 1,16-17; Gn 2,1; Ef 6,11-12; Lk 1,19-20; 2Kr 19,35; Ž
103,20

II. INTELEKT STUDENTŮ
• Poznávají moudrost
Andělé (dobří i špatní) jsou velmi inteligentní bytosti. Ti padlí jsou
morálně zaslepení, ale jejich inteligence přetrvává.
Andělé touží spatřit spasení, které je zvěstované lidem.
Andělé znají mnohá tajemství, ale evangelium jim bylo skryté stejně
jako lidem a nyní je jim odhaleno.

Biblické odkazy:
 1Tm 4,1; 1Kr 22,19-22; 1Pt 1,12
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III. INFORMACE PRO STUDENTY
• Boží mnohotvará moudrost
Tou Boží moudrostí je evangelium a jeho důsledky, které se projevují
v církvi a skrze církev.
Lidé jsou proměňováni mocí evangelia a sám Bůh je uprostřed svého
lidu.
I my se musíme učit skrze církev o veliké Boží moudrosti.

Biblické odkazy:
 Ef 2,20-22; Lk 2,13; Ko 2,14-15; Ef 2,18; Ga 3,28-29; 1Pt 5,8; Zj 12,12; Mt 16,18;

Osmisměrka
SPICH, TRILOGIE, ŽVÁST, BLAHO,
COUL, OSPALEC, LAIK, HOŘLAVINA,
CHUCHVALEC, ELUCE, PÁDLO,
SALVY, TRÝZNITEL, GONG, ÚDĚLY,
KLUZÁK, PERSEFONE, BULGER,
OPÁLY, VLAKY, OLEJ, SCHVÁLIT,
INKA, MONARCHIE, OZALID,
BĚLOCH, RENA, BOVDEN, DŽÍP,
ŽOLDÁK, UFON, AFTY, NOHY,
CHLOR, SHOZ, ÚHON, MANDL,
ROPA, FAUL, KNOTY, VEPŘ, YZOP,
SMUTEK, LEPÉ, NÁLADA, OFIS

Tajenka:
3
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
Neděle 930 – Shromáždění v Domě techniky (J. Kernal – Ef 3,11, vedení: Zj 11
– J. Petrák, písně – M. Borovanská, Památka Páně – Pavel
Borovanský)

K modlitbám
• Příští neděli bude kázat Honza Suchý v Kladně.
• 30. 8. bude v Kladně kázat Pavel Borovanský.
• Hanka Vaculíková chce veřejně vyznat svou víru ve křtu.
• Jonáš Petrák a Anne Heaton budou mít svatbu ve Spokane 21. 8.
• Carianne Smith potřebuje vyřídit dlouhodobé vízum a pracovní povolení a
následně najít práci v Ústí.
• Sbor v Praze – ve středu jsme začali biblické studium společně se
Steigerovými a s dalšími sedmi mladými lidmi.
• Pronásledovaná církev ve světě.
• Nemocní a potřební v našem sboru.
• Nové zdravé sbory v naší zemi.

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil
za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
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