IBLICKÉ POLEČENSTV
POLE ENSTVÍ
ENSTVÍ

ŘES
ESŤAN
ES ANŮ
AN ÚSTÍ NAD LABEM

SPOLEČNĚ BUDOVÁNI (EF 2,22)
Příbytek Boží v Duchu
Shrnutí:

Dnes si vysvětlíme, co nám chce Bůh říct přímo ve verši 22.
Uvidíme velikou slávu, která je v Boží církvi, a všimneme si toho,
jak tento verš oslavuje trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha
svatého. Tento verš je mohutnou tečkou na konci druhé kapitoly.
Efezským 2,22 (ČSP):
…v něm jste i vy spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.
Otázky pro děti:
1. Kým je budována církev?
2. Do čeho roste církev?
3. Které osoby Boží trojice přebývají v církvi?

I.

V KRISTU
• Duchovní budování je možné jen v Kristu.

A. I vy

B. Jste budováni

C. Jste společně budováni

Biblické odkazy:
 1Kr 6,7; Ef 4,13-14; Mt 16,18;

II. BOŽÍ PŘÍBYTEK
• Církev je místem, kde přebývá Bůh.
A. Křesťan je chrámem Ducha svatého

B. Církev je Božím příbytkem

Biblické odkazy:
 1K 6,19-20; J 14,31; Ex 25,22; Ž 132,7; 1S 4,4; 1Kr 6,19-20; Zj 21,2-4.9-11.16.18.22; Zj
22,14-15;

III. V DUCHU
• Bůh přebývá ve svém lidu skrze Ducha svatého.
A. Co je to církev
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B. Boží trojice

Biblické odkazy:
 1Tm 6,16; Ef 2,16; J 17,17; 1Tm 3,15; 1K 3,16-17; Ef 2,18;

Najdi slova napsaná ve verši tučně:
…v němž se celá stavba spojuje
dohromady a roste ve svatou
svatyni v Pánu; v něm jste i vy
všichni spolu budováni v Boží
příbytek v Duchu. (Ef 2,21-22 ČSP)
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
Pátek 1800 – Setkání mužů
Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (J. Kernal – Ef 3,1-2,
vedení: Př 26 – J. Kernal st., písně – J. Suchý)

Vietnam: Pastor se synem znovu surově napadeni
Pastor Nguyen Hong Quang a jeho syn Nguyen Quang Trieu byli nedávno
surově napadeni skupinou sedmi mladých mužů. Útoku pasivně přihlíželi
uniformovaní policisté, kteří se ani nepokusili zasáhnout. K incidentu došlo poblíž
modlitebny společenství, ve kterém pastor slouží. K původním sedmi útočníkům se
později připojily ještě dvě desítky dalších. Napadeným přispěchali na pomoc další
dva pastoři, ale útočníci zmlátili i je. Pastoru Quangovi zlomili prst a způsobili
poranění v obličeji, včetně naříznutého očního víčka. Četné pohmožděniny utržil i
jeho syn. Pastor Quang nebyl napaden poprvé, s kolegou se stali obětí surového
útoku za bílého dne nedaleko biblické školy již v lednu. (Samotná škola byla v
nedávné minulosti napadena několikrát, podle místních křesťanů jsou útoky
součástí promyšleného plánu komunistických orgánů s cílem omezovat jejich
svobodu náboženského vyznání.)
Předkládejte zraněného pastora a jeho syna našemu Pánu Ježíši na modlitbách.
Modlete se, aby oba zahrnul svým pokojem a útěchou, když se zotavují z následků
surového útoku. Kéž nejsou ochromeni strachem, ale s ještě větší důvěrou denně
svěřují Bohu své životy. Modlete se také za dodržování náboženské svobody
křesťanů a příslušníků ostatních menšin ve Vietnamu.

Kristus 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
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