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Tělo a plnost Ježíše Krista
 

Shrnutí:   

Před námi je jeden z nejdůležitějších popisů církve – tělo, tělo 

Kristovo, tělo, kde Kristus je hlavou. Vysvětlíme si, co to znamená, 

že církev je tělem Kristovým, potom si ukážeme, v jakém slova 

smyslu je církev Kristovou plností a nakonec půjdeme 

k nejdůležitějšímu důrazu tohoto textu – a tím je samotný Kristus. 
 

Efezským 1,23: 

[…ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,] která je jeho tělem, 

plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. 
  

Otázky pro děti:   

1. Čím je Kristovo tělo (církev) spojeno? 

2. Proč je tělo Kristovo tak rozmanité? 

3. Kdo patří do církve a proč? 
 

ÚVOD 

• Církev (ekklésia) je shromáždění křesťanů 
 

V Bibli je církev popisována celou řadou obrazů a podobenství: 

• neporazitelná a útočná skalní pevnost (Mt 16,18) 

• vinná réva – ratolesti a kmen (J 15,1) 

• stádo – pastýř a ovce (J 10,11-16) 

• pole a stavba (1K 3,9-10), chrám z duchovních kamenů (1Pt 2,10), 

královské kněžstvo, národ, vlastní Boží lid (1Pt 2,9)… 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 20,28; 1K 3,17 
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I. TĚLO 

• Jeden z nejdůležitějších popisů církve 
 

A. Jednotný organismus 
 
 

 

 

 

B. Rozmanité tělo 

 

 

 

 

C. Oddělené společenství 

 
 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,18; 1K 12,12-27; Ef 4,3.7; Ř 12,4-5; Ko 2,10; Jk 4,4; 1J 2,15-17; Ef 1,4 
 

II. PLNOST 

• V jakém smyslu je církev plností Krista? 
 

A. Církev jako vyjádření Krista 
 

 

 

 

B. Kristus naplňuje církev 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

 

Biblické odkazy:  

�  2K 12,10; Ef 3,19; Sk 22,7-8; Ko 1,24; 1K 14,25-26; Ko 2,9; Ko 1,19; 1K 3,17; 1Tm 1,15-16 
 

III. KRISTUS 

• Přivádí k naplnění všechno, co je 
 

Nejlepší vysvětlení těchto slov znovu ukazuje na církev. 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 3,19; Ř 5,8 
 

 

 

 

 

   

OSADY, SÁGA, MONUMENT, PERO, 

ROZTAVIT, RYTBA, KOKTAL, KRIL, 

VIZE, KONFEKCE, SKIVO, CHLUP, 

JEANS, DEPORTACE, PINT, KULE, 

ATOL, ŽMOCH, LSTI, AMUR, 

RAKETA, OKNO, SETBA, ETOL, 

EFEKT, TIKET, KOTĚ, MLÉKO, 

BÍLEK, VILY, RTÍKY, KLOAKA, 

CHUTĚ, MELODIE, OKRY, OČAR, 

TÁGO, TÉMA, PŘÍTULA, TĚKAVOST, 

LÍPA, KUPÉ, ARAT, KŘEST, LÉTA, 

LATEX 

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 (1Pt 1 – Pavel 

Borovanský, vedení a Ž 138 – Jarda, písně – Honza).  
 

 

Ázerbájdžán: Starý zákon na seznamu státem zakázaných knih 

Začátkem května byl Starý zákon zařazen na seznam státem zakázaných 

náboženských knih. Státní policie ve spolupráci s „experty“ sestavila seznam, který 

byl následně zveřejněn zpravodajskou agenturou. Kromě Starého zákona seznam 

obsahuje dalších 27 titulů označených jako „krajně radikální a nebezpečné 

náboženské spisy“. 

Mnozí křesťané mají obavy, že by policisté v některých částech země mohli 

seznam začít využívat jako záminku k raziím a zabavování Biblí a další křesťanské 

literatury. Náboženská literatura byla již dříve v Ázerbájdžánu předmětem 

přísného dohledu, a pokud byl někdo s „nezákonnými“ materiály přistižen, často 

byl obviněn z trestné činnosti. 

„Musíme prosit Boha o moudrost, jak se máme k tomuto zákazu Písma svatého 

v Ázerbájdžánu postavit,“ uvedl jeden místní křesťan. 

 Boží slovo osvěcuje stezku všech věřících (Žalm 119,105). Modlete se, aby 

křesťané v Ázerbájdžánu i nadále četli a studovali Starý i Nový zákon bez ohledu 

na tento zákaz. Kéž Bůh i nadále otevírá dveře, aby si jeho Slovo nalezlo cestu do 

rukou lidí hladovějících po jeho Pravdě. Vyprošujte mimořádnou dávku milosti 

církevním vedoucím, kteří se rozhodují, jak co nejlépe pokračovat ve vedení lidí 

svěřených do jejich duchovní péče. 
 

…abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví 

vlastního Syna. 

Skutky 20,28 


