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V SOUŽENÍ NEOCHABUJTE (EF 3,13)
Myslete na slávu, která je před vámi
Shrnutí:

Máme před sebou závěr celé první poloviny třinácté kapitoly.
Pavel zde předložil veliké věci, které se týkají evangelia a církve.
Nyní to vše uzavírá a vyzývá křesťany ke statečnosti tváří tvář
soužení – je to Pavlovo soužení, které by mohlo ochromit jejich
víru, ale budou-li stateční, obrátí se to k jejich slávě.
Efezským 3,13:
Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět;
vždyť se to obrátí k vaší slávě.
Otázky pro děti:
1. Proč byl apoštol Pavel ve vězení?
2. Proč se křesťan nemá bát a má být statečný?
3. Jak má křesťan oslavovat Krista?

ÚVOD

Souvětí

• Vězněm Kristovým pro pohany
Ef 3,1:
Ef 3,2-6:
Ef 3,7-12:
Ef 3,13:
Biblické odkazy:
 Ef 3,1; Ef 3,10; Tt 3,3; Ef 3,12;

I.

STATEČNOST
• Neochabujte ve víře v Krista

Motivem a původcem naší vytrvalosti a odvahy je Ježíš Kristus.

Biblické odkazy:
 Sk 21,28; Sk 22,21; 1J 3,17; Mt 16,25-26; Fp 2,15; Mt 14,30-31;

II. SOUŽENÍ
• Buďte připraveni trpět pro Krista

Pavlovo utrpení je utrpením celé církve i utrpením pro církev.

Biblické odkazy:
 Ko 1,24; Ga 2,4; 1Te 2,19-20;
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III. SLÁVA
• Budete oslaveni Kristovou slávou
Kristus nám dal svou slávu – proto musíme žít tak, aby On byl oslaven.

Biblické odkazy:
 Zj 21,10-11; Ř 8,30; Sk 20,37; Fp 1,12.25-26; Ex 40,34-35; 2Pa 5,13-14; Iz 42,8; Iz 6,1; Ab
2,14; J 17,22; 2K 12,9; 1Pt 2,19-20; Ef 2,10;

Osmisměrka
CAEN, LŽIČKA, SKÚTRY, OBLOUK,
KLUK, PODBRADEK, SŮVA, IDEA,
LEČO, HEMATOM, OČKA, KRÁL,
SVÁTÁ, LOTO, LOTR, ŠTYCH, MÁZY,
VEKA, KANYLY, BOBEK, MYSL, VOLI,
AKTY, VŮČI, RADIÁTOR, HMYZ,
EPIGRAMY, ŠPRT, RTUŤ, ŽÍNĚ,
LOŽE, MZDA, UZLY, PÁVI, ÚŽEH,
ODMLKA, VORY, CHOLE,
DRAHOKAMY, AMPULKA, DRES,
MLOK, KULT, OTRAVA, SOVY,
OKAPY, OTKA, OPAL, MDLO, SVAZ,
PERUTĚ, ŠTYK, ORLI
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 3,14-15, vedení: Zj
18 – J. Kernal st., písně – B. Špičáková)
Nigérie: Stejná rodina se stala pro svou víru opět terčem útoku
Sebevražedný útok na kostel, ke kterému došlo 5. července, má patrně opět
na svědomí nechvalně proslulá povstalecká skupina Boko Haram. Útok si
vyžádal pět obětí na životech: zahynuli při něm Tabita Adamu a dvě z jejích
osmi dětí, pastor společenství a jeden sborový starší. Tabitin bratr Habila se
přitom již v roce 2012 stal obětí incidentu, kdy byl při konfrontaci s členy Boko
Haram zasažen střelnou zbraní do obličeje.
28. listopadu 2012 čtyři ozbrojení muži dorazili k Habilovu domu a
dožadovali se, aby se ženou a šestiletým dítětem vyšli ven. Jeden z mužů
Habilovi následně vyhrožoval a ptal se ho, zda je ochoten pro svou víru zemřít,
nekompromisní křesťan však zůstal ve své víře pevný. Po zásahu kulkou do
hlavy padl na zem a začal silně krvácet. Přivolaný policista přislíbil Habilovi
pomoc, ale na místo nedorazil.
Habila byl převezen do nejbližší nemocnice až po devíti hodinách. Tým
zdravotníků si nedokázal s komplikovaným zraněním poradit a tak jej převezli
do jiné nemocnice, kde se situace opakovala a teprve ve třetím zařízení se
podrobil operaci. Kvůli závažnosti zranění přijímal potravu hadičkou po celou
dobu hospitalizace, která se protáhla na šest týdnů. V den plánované operace
lékař zjistil, že nejsou zapotřebí plánované transplantace kostních štěpů a
kůže, protože Bůh již začal příslušné části obličeje uzdravovat. Habila mezitím
také odpustil útočníkům.

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné
slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému.
2. Korintským 4,17-18
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