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BOŽÍ RODINA (EF 2,19)
Předurčeni k přijetí za syny
Shrnutí:

Máme před sebou další z obrazů církve – církev jako rodina Boží,
Boží dům, Boží domácnost. Touto jedinou věci se dneska budeme
zabývat a podíváme se na to, čím se liší rodina od
města/státu/království, jak se můžeme stát součástí Boží rodiny a
co z toho pro nás vyplývá.
Efezským 2,19 (Pavlík):
Tak tedy již nejste cizinci a návštěvníci, nýbrž jste spoluobčané svatých a
příslušníci Boží domácnosti…

Otázky pro děti:
1. Proč Bůh používá různé obrazy k popisu církve?
2. Jak se můžeme stát součástí Boží rodiny?
3. Jaká práva má každé Boží dítě?

ÚVOD (V. 19)
• Obrazy církve v listu Efezským
Boží dědictví (1,18)

Boží chrám (2,22)

Tělo Kristovo a Jeho plnost (1,23)

Odhalené tajemství (3,5-6)

Boží umělecké dílo (2,10)
Nové stvoření, nový člověk (2,15)

Místo, kde nebeské mocnosti poznávají
Boží moudrost (3,10)

Spoluměšťané svatých (2,19)

Místo, kde přebývá Boží sláva (3,21)

Boží domácnost (2,19)

Kristova nevěsta (5,27)

I.

ROZDÍLY
• Různé obrazy mají různé významy

A. Boží město vs. Boží rodina

kontrast

1. obraz

2. obraz

Nejste již tedy cizinci
máte právo Božího lidu

a
a

(spoluměšťané svatých)

přistěhovalci,
patříte k Boží rodině.
(Boží domácnost/rodina)

ospravedlnění

Adopce/přijetí

B. Bohem zřízené instituce
C. Přistěhovalci vs. domácí
Biblické odkazy:
 Ef 3,1

II. PŘIJETÍ (ADOPCE)
• Jsme součástí Boží rodiny
A. Kdo se může stát členem Boží rodiny?
B. Jak se někdo může stát členem Boží rodiny?

Biblické odkazy:
 Ef 2,11; Zj 7,9; Ef 4,17.25.28.31; Ef 5,3.8; Ef 1,7; Ef 2,8-9.5; Ef 1,5; Iz 53,5
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III. PRÁVA & POVINNOSTI
• Boží rodina znamená zodpovědnost
A. Práva
B. Povinnosti

Biblické odkazy:
 Žd 13,5; Fp 1,6; Mt 22,37-38; Ř 5,5; Ř 8,16; Ef 1,3; 2Pt 1,3; 1Pt 4,10; Gal 6,10

Osmisměrka
KROS, TOPŮRKO, TLOUK, PAKT,
SUPI, VZRYV, KVARTÁL, VIKÁŘ,
OBUV, TAKT, NOTY, KRKY, MANKO,
KRUP, NEDALEKO, ZLOSYN, KRAJ,
ETALONY, PAROH, KOMANČ,
CÉZAR, SOBO, DODO, BRAK, ČESKO,
DŮTKA, VEKY, KRAJTA, TAROT,
ÉTER, ČESNEK, LSTI, HELSINKY,
PŮLLITR, POHLAVÍ, NIKOLI, ESEJ,
JEDNOTKA, NATÉ, CHOLE, TROL,
ZBÍT, ROKOKO, KROKET, KILO,
VLIV, START, KŘOVÍ, ZRNA

Tajenka:
_________________________
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (J. Kernal – Ef 2,20,
vedení: Př 21 – P. Borovanský, písně – B. Špičáková)

Barma: Vražda křesťanek v buddhistické osadě
19. ledna byly v buddhistické osadě ve státě Kačjin napadeny a zavražděny dvě
mladé ženy kvůli svým křesťanským aktivitám. Obě ženy pracovaly jako
dobrovolnice v místní škole. V souvislosti s šířením Dobré zprávy jim již bylo v
minulosti vyhrožováno. Místní zástupci státních orgánů je nedávno vyzvali, aby
odešly pryč, protože o žádné křesťany ve vesnici nestojí. Krátce poté mladé ženy
podle dostupných zpráv znásilnili a zavraždili místní vojáci.
Navzdory nedávným reformám jsou křesťané v této převážně buddhistické
zemi vystaveni stále intenzivnějšímu pronásledování. Pokud se někdo obrátí ke
křesťanství, zcela běžně se stává, že přijde o práci a dostane výpověď z bytu.
Mnoha ženám po celé zemi hrozí znásilnění a někdy i zabití příslušníkem armády.
Modlete se, aby si Bůh použil tento nesmyslný útok k rozšíření svého království
v Barmě, a aby otevřel srdce mnohých vůči poselství evangelia. Modlete se, aby se
věrné svědectví těchto žen i nadále dotýkalo místních obyvatel, ještě dlouho po
jejich smrti. Modlete se také za jejich blízké, stejně jako za studenty, které obětavě
vyučovaly, aby všichni nalezli útěchu ve vědomí, že obě mladé ženy nyní prožívají
život v plnosti s Ježíšem v nebi. Přimlouvejte se rovněž za vojáky, kteří spáchali
tento bezcitný zločin, aby je Duch svatý vedl k pokání a aby i oni mohli přijmout
dar spasení.

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří
do rodiny víry.
Galatským 6,10
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