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AAAADOPTOVÁNI KE CHVÁLEDOPTOVÁNI KE CHVÁLEDOPTOVÁNI KE CHVÁLEDOPTOVÁNI KE CHVÁLE    ––––    EEEEFFFF    1111,,,,5555----6666    

…abychom chválili slávu Jeho milosti!
 

Shrnutí:   

Bůh ve svém plánu předurčil, že určití konkrétní lidé se stanou 

jeho syny, jeho dětmi a z nich bude vytvořena nádherná nevěsta 

Jeho jednorozeného Syna – toho Nejmilejšího. 
 

Efezským 1,5-6 (ČSP): 

… když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství 

skrze Ježíše Krista ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil 

ve svém milovaném Synu. 
 

Otázky pro děti:   

1. Kdo může být adoptován? 

2. Jak se stáváme Božími dětmi? 

3. Kde může člověk najít Boží milost? 
 

ÚVOD 
 

A. Kontext veršů 3-14 
 

B. Bezprostřední kontext 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 8,29-30 
 

I. ADOPCE 

• Co znamená přijetí za syny? 
 

A. Adopce podle římského práva 

• nebyla sociální záležitostí, ale výběrovou a prestižní.   
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B. Adopce a její důsledky 

1. Adopce je nevymahatelná. 

2. Adopce je ze strany adoptovaného nezrušitelná. 

3. Adopce nám dává naprostou jistotu a přináší pokoj. 
 

C. Adopce a její užitek 

1. Už nejsme děti ďábla. 

2. Přijali jsme Boží jméno. 

3. Jsme Božími dětmi (máme Ducha synovství). 

4. Jsme s Kristem posazeni na nebeský trůn. 

5. Bůh se nad námi slitovává. 

6. Bůh nás chrání. 

7. Bůh se o nás stará. 

8. Bůh nás vychovává. 

9. Bůh nás trestá. 

10. Jsme dědicové.  
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ez 16,4-6; Ef 2,1-2; J 3,3; 2 K 5,17; Lk 16,20-21; Ř 8,15; Ef 2,6; Ř 8,23; Ř 9,4; Ga 4,4-5.7 
 

II. ADOPTOVÁNI KE CHVÁLE SLÁVY MILOSTI 

• Křesťan je chválou Boží milosti 
 

A. Jsme adoptováni z milosti 

 

B. Jsme adoptováni ke chvále 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,7.9; Ef 2,4-5.7.8-9; Jb 38,3-6; Ef 1,12.14; Ju 4;  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. ADOPTOVÁNI V BOŽÍM NEJMILEJŠÍM 

• Všechna milost se nachází v Božím Synu 
 

A. Kristovo synovství je jiné než naše 

 

B. Největší svatost vyžaduje nejvyšší oběť 

 

C. Největší milost vyžaduje největší cenu 

 

Biblické odkazy:  

� Ef 1,3; Fp 2,6; Ř 8,32; Mt 27,46; 1 Te 4,1 
 

 

 

 

 

   

ORAT, OKÁČ, POET, ČÍŠE, DANĚ, 

ZÁLEK, SLZA, GUMÁK, IDIOM, 

MINA, ROZMÍSTIT, BRKO, 

ZDYMADLA, TŮRA, MRNĚ, UPÍR, 

HONORÁŘE, STROJE, OKNO, 

MANITOU, BULHAŘI, ASIE, SMRŽ, 

DIPLOMAT, EDIKT, MOŘE, 

VRKAČ, ORLI, WOOD, KOUSAT, 

ZLUČ, BŘIT, LORDI, CENA 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání).  

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Ef 1,7).  
 

 

K modlitbám (pronásledovaná církev): 

Írán: Zdravotní stav uvězněného křesťana se stále zhoršuje  

(Mohabat News) Vahid Hakkani, konvertita ke křesťanství uvězněný pro 

svou víru v íránském Šírázu, se v současné době nachází v kritickém 

zdravotním stavu. Vahid byl společně s několika dalšími křesťany odsouzen v 

říjnu 2012. V říjnu 2013 odvolací soud potvrdil vyměřený trest v délce tří let a 

osmi měsíců odnětí svobody. 

Podle zdrojů obeznámených se situací se Vahidův stav den za dnem zhoršuje a 

kromě vnitřního krvácení značně pohubl. Navzdory vážným zdravotním 

problémům soudce původně zamítl žádost o křesťanovu hospitalizaci mimo 

věznici, protože dosud nebyl vynesen konečný rozsudek. Nakonec mu soudce 

umožnil opustit věznici na dva měsíce. Aby však mohl do nemocnice nastoupit, 

musel Vahid složit vysokou kauci. Kromě toho zástupce soudu prohlásil, že se čas 

strávený v nemocnici nebude započítávat do výkonu trestu a pobyt ve věznici se o 

příslušnou dobu prodlouží. 

 Modlete se, aby Bůh Vahidovi v tomto obtížném období žehnal a aby 

zachovával také jeho přátele a další křesťany, kteří se o něj starají. Proste, aby Bůh 

jednal v srdcích představitelů místních orgánů, aby u nich Vahid nalezl přízeň a 

dostalo se mu péče, kterou tak naléhavě potřebuje. Modlete se, aby v této obtížné 

zkoušce Vahid vkládal svůj život zcela do péče svého nebeského Otce. 

 

 

…žijte tak, abyste se líbili Bohu! 

1. Tesalonickým 4:1 


