
  IBLICKÉ IBLICKÉ IBLICKÉ IBLICKÉ POLEPOLEPOLEPOLEČENSTVENSTVENSTVENSTVÍÍÍÍ    ŘESESESESŤANANANANŮ    ÚÚÚÚSTÍ NAD STÍ NAD STÍ NAD STÍ NAD LLLLABEMABEMABEMABEM    

���� 

… K BUDOVÁNÍ KRISTOVA TĚLA (EF 4,12) 
Úsilí o krásnou církev 

Máme před sebou oddíl, který popisuje jednotu i krásu Kristovy 

nevěsty, církve. Je zde popis jednoty, základ i cíl jednoty a také 

rozmanitost jednoty. Kristova církev se skládá z jednotlivých údů, 

a každý z nich má své místo v těle Kristově. Je to programové 

prohlášení Kristovy církve, náplň práce pro Kristovu nevěstu, 

důvod, proč jsme vůbec tady, a co a jak máme dělat.  
 

Efezským 4,7.11-12 (vlastní překlad): 

Každému jednomu z nás však byla dána milost podle míry obdarování 

Kristova. … a on dal … pro přípravu svatých k dílu služby k 

budování těla Kristova. 
 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Komu mají křesťané sloužit? 

2. Kdo všechno má v církvi sloužit? 

3. K čemu to vede, když si křesťané navzájem slouží? 
 

 

 

KONTEXT 

• Bůh dává rozmanité dary k jednomu cíli 
 

v. 1-3: Výzva k jednotě 

v. 4-6: Základ jednoty 

v. 7-10: Prostředky jednoty 

v. 11-12: Rozmanitost jednoty 

v. 13-16: Dokonalost jednoty 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1K 12,4-6; 1K 12,7; Ef 2,8-10; 1Pt 2,9; 
 



 

 

I. K PŘÍPRAVĚ SVATÝCH 

• … aby svatí byli plně kvalifikováni 

 

Úkolem každého křesťana je připravovat svaté – služba probíhá 

v kontextu místního sboru.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Mt 4,21; 2K 13,11; Ga 6,1; Žd 11,3; Lk 6,40; Žd 13,21; 1Pt 5,10; 1K 12,7; Mt 28,19; Ř 

12,4-8;  
 

II. K DÍLU SLUŽBY 

• … aby všichni svatí sloužili 

 

 

Každý křesťan je služebníkem  - služba je výsadou i povinností všech 

svatých.  

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 4,15-16; Sk 20,24; Sk 6,4; Ef 4,13; 1Tm 5,8; J 13,35 
 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

III. K BUDOVÁNÍ KRISTOVA TĚLA 

• … aby Kristus byl vyvýšen 

 

Kristus je vyvýšen a jeho církev je budována, když křesťané slouží jedni 

druhým.  

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  J 14,23; Ef 1,23; Ef 2,21; Ef 5,15-17; Ef 3,5-6.10; 1Pt 4,10; Ž 45,14-18 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

BYLINA, LEKCE, SNÍH, UFON, 

LOUH, PÁSY, TIKAT, PŘÍSTUP, 

SERVIS, OKOP, LAMA, SIESTA, 

KLIKA, FOŠNA, KŮRA, OBĚTINA, 

MASA, KRUL, VARNA, SUPL, LUKY, 

RAFT, DEFENZOR, CYANKÁLI, 

POŘEKADLO, LAPTOP, TRKAČ, 

LAIK, ČLEN, RDESNO, SNOS, 

ZNEMOŽNIT, MARŽE, RUKA, 

ORCHESTR, ERBY, LEJSTRO, SMĚS, 

MELA, INAK, BAJONETY, KRUHY, 

TANK, OKÉNKO, JEČMEN, OSLE, 

KASA, LAOS, FLIRT 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (Ef 4,12) 

Neděle 930 – Shromáždění – kázání: P. Borovanský (1Pt 3), vedení: J. 

Suchý (Iz 44), chvály: J. Suchý 
 

Před soudem: Čtyři křesťané v Súdánu 

Loni v prosinci byli zatčeni tři súdánští křesťanští vedoucí společně s jedním 

občanem České republiky. Od té doby jsou uvězněni, aniž by proti nim bylo 

vzneseno jakékoli obvinění. Po více než osmi měsících neoprávněného 

zadržování se v súdánských sdělovacích prostředcích objevila zpráva, že v 

neděli 21. srpna bude s těmito křesťany zahájen soud. 

V čele Súdánu stojí Umar al-Bašír, islamista obviněný Mezinárodním trestním 

soudem ze zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy. Bašír a členové 

vlády v minulosti neblaze prosluli intenzivním pronásledováním křesťanů.  

Rev. Hassan Abdelrahim Kodi, Rev. Kwa Šemál a další křesťanský vedoucí 

jménem Abdelmoneim Abdelmoula jsou v současné době souzeni v súdánském 

Chartúmu společně s občanem České republiky, Petrem Jaškem. Všichni čtyři 

muži byli zadrženi loni v prosinci. Podle súdánských zákonů musí být zadržený 

člověk nejpozději do 45 dní oficiálně obviněn nebo propuštěn na svobodu; v 

uvedené lhůtě nebyl obviněn ani jeden ze zmíněných čtyř mužů. Zástupci 

súdánské strany se snaží prezentovat Čecha Petra Jaška jako „filmaře“, který 

se podílel na spiknutí proti súdánskému režimu. Obvinění, která proti němu 

vznesli zástupci Státní zpravodajské bezpečnostní služby (NISS), jsou 

nepravdivá. Pan Jašek nikdy nenatočil ani nezveřejnil žádný film, stejně tak 

ani neučinil žádná politická prohlášení. 

 

On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem 

se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části 

dáno. 

Efezským 4,15-16 


