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UNIVERZITA NEBESKÝCH MOCNOSTÍ I. (EF 3,10)
Církev – Boží učebnice
Shrnutí:

Dnes si ukážeme, jaký je širší kontext desátého verše, vysvětlíme
si, na jaké verše navazuje a jak to vše souvisí s Kristovou církví,
jaký je její smysl, a jak je to možné, aby církev byla nebeskou
univerzitou, kde duchovní mocnosti studují rozmanitost Boží
moudrosti. Kristova církev je nástrojem, který Bůh používá, je
učebnicí, kde se nebeské mocnosti učí o Boží velikosti.
Efezským 3,10 (Žilka):
… aby nyní byla andělským vládám a vrchnostem na nebesích skrze
církev zjevnou učiněna přerozmanitá moudrost Boží …
Otázky pro děti:
1. Proč musíme důkladně studovat Boží slovo?
2. Proč je důležité, jak vypadá církev, do které chodíme?
3. Kdo všechno má sloužit v místním sboru?

I.

SMYSL KRISTOVY CÍRKVE
• Zasazení do širšího kontextu

Verše 8-9 jsou vsuvkou v dlouhém souvětí (v. 2-13), v němž Pavel
popisuje nyní již odhalené tajemství Boží.
Církev je místem, kde se zjevuje Boží moudrost.

Teprve když církev slouží Bohu podle Jeho vůle, stává se univerzitou
pro nebeské mocnosti a síly.
Jde o studium Božího slova a jeho aplikaci do životů jednotlivců i
místního sboru.

Biblické odkazy:
 Ž 19,9; Ef 2,14-15; Ef 3,2; Ef 3,8-9; Ef 3,7; 1Tm 3,14-15;

II. SLUŽBA KRISTOVY CÍRKVE
• Východiska pro desátý verš
A. Církev plná evangelia
B. Církev složená ze služebníků
C. Církev zvěstující evangelium pohanům
D. Církev vysvětlující smysl Božího tajemství

Biblické odkazy:
 Ř 1,16; Mt 3,7-8; Ef 2,4-5; Ef 1,22; Ef 3,8; Mt 28,19-20; Sk 20,26-27; Ef 2,1-3;
2

III. SLÁVA KRISTOVY CÍRKVE
• Aplikace na místní sbor
Jde především o místní společenství křesťanů – to má být výkladní
skříní evangelia.
Bůh z církve udělal svůj slavný nástroj pro vyučování andělských mocí.

Biblické odkazy:
 Žd 12,22-23; 1Tm 3,15;

Osmisměrka
OTKY, HONĚNÁ, VKUS, LAKY, VÍTR,
SKÓRE, IRÁČAN, LUNA, LOVY,
ORÁTOR, ATOM, VRYP, NÁSTROJ,
DRUH, KTERÁ, UNIE, YZOP, HRAD,
OBCE, KATR, UTÉCI, OHONKA,
MARATÓN, KYTY, DVORANY,
STAHY, AMUR, VÝTAŽEK, ZÁVAZKY,
ŽIAR, VÝHRA, DĚVY, AVERZE,
OHARKY, VYPRAVĚČ, NÁLEVY,
SULC, IONY, UKÁZKY, OKNA,
PREMIÉRY, SRKY, ZÁKON, ČAJE,
NOŽE, HLOH, ANTI, RYNK, KRÉM,
ODZNAK, RADAN
Tajenka:
_________________________
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
Neděle 930 – Shromáždění v Domě techniky (J. Kernal – Ef 3,10, vedení: Zj 10
– J. Kernal st., písně – J. Suchý)
Nigérie: Boko Haram stupňuje útoky
Oddíly Boko Haram, nechvalně proslulé teroristické skupiny působící v severní
Nigérii, opět vystupňovaly brutální útoky, jejichž obětí se staly stovky nevinných
místních obyvatel. Běsnění příslušníků této skupiny ve městech a vesnicích na
severozápadě Nigérie (v oblasti žije značný počet křesťanů) si od 29. 5. vyžádalo již
více než 750 obětí. Poté co se jednotky Boko Haram pokusily získat přístup do
Maiduguri, největšího města spolkového státu Borno, armádě se podařilo ofenzivu
potlačit, i při tomto střetu však došlo k mnoha ztrátám na životech.
Nárůst počtu teroristických útoků může být do jisté míry vnímán jako reakce
Boko Haram na sliby prezidenta Buhariho v předvolební kampani, že s aktivitami
vzbouřenců zcela skoncuje. Teroristická skupina, která se dnes označuje jako
„západoafrická provincie Islámského státu“ v březnu 2015 přísahala věrnost IS a
přihlásila se k výzvě, aby se „ramadán stal pro bezvěrce měsícem katastrof“.
Zdá se, že součástí strategie Boko Haram jsou také provokace muslimů k
útokům na křesťany. 1. a 2. července přívrženci hnutí napadli několik mešit. 5.
července pětice střelců vtrhla do další mešity ve spolkovém státě Plateau;
chaotickou střelbu ukončilo odpálení sebevražedného útočníka. Později ten den
večer jiný sebevražedný atentátník odpálil nálož v zaplněné restauraci. Ve stejný
den zemřelo šest lidí (včetně pastora a matky s malým dítětem) při incidentu, kdy
sebevražedný útočník odpálil nálož v kostele Redeemed Christian Church of God v
osadě Potiskum ve spolkovém státě Yobe.

Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce
ve vzdoru!‘
Židům 3:15
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