IBLICKÉ POLEČENSTVÍ

ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

CHARAKTERISTIKY CÍRKVE
CÍRKVE V EFEZU – SK 20,
20,17-31
Odevzdáni Slovu Boží milosti
Shrnutí:

Důležitost Božího slova byla v efezské církvi nepřehlédnutelná. To
je něco, co bychom nalezli v jejím genetickém kódu. Dnes se
podíváme na to, jak se tento genetický kód projevoval navenek – z
našeho textu si ukážeme pět charakteristik efezské církve, tedy pět
znaků zdravé církve.
Otázky pro děti:
1. Kde se poprvé dozvídáme o tom, že církev v Efezu měla starší?
2. Jaká je druhá nejdůležitější charakteristika církve?
3. Co to znamená, že církev je Boží?

ÚVOD
• Církev v Efezu
Založená Priskou a Akvilou společně s apoštolem Pavlem.
Při druhé návštěvě Pavla v Efezu dal Bůh do tohoto města i celé oblasti
probuzení.

Biblické odkazy:
 Sk 19,10.17; Ef 6,17

I.

CÍRKEV VEDENÁ STARŠÍMI (V. 17)
• Povolal do Milétu starší z efezské církve

Efezská církev měla své starší povolané Duchem svatým.
Ustanovení starších v místní církvi bylo zvykem v novozákonní církvi.

Církev, která není vedená biblicky kvalifikovanými a ustanovenými
staršími, není zdravou církví.
Biblické odkazy:
 Tt 1,5; Zj 2; Sk 14,23

II. ZKOUŠENÁ CÍRKEV (V.18-19)
• Pronásledování přijde
Pavel zakusil v Efezu úklady ze strany Židů a spolu s ním je zakusila
také Efezská církev.
Křesťané se radují, když mohou trpět pro Kristovo jméno.
Biblické odkazy:
 Sk 14,22; 2 Tm 2,13; Žd 10,32-34; Zj 2,3; Zj 2,10; 2 Tm 4,14-15; 2 Tm 3,11; Sk 23,12-13

III. VYUČOVANÁ CÍRKEV (V. 20-27)
• Učili se ve shromážděních i v rodinách
Efezští křesťané s radostí a horlivě naslouchali Božímu slovu a jeho
výkladu.
Pavel kázal s velikou horlivostí a láskou.

Biblické odkazy:
 Sk 2,42; 1 Tm 4,13; 2 Tm 4,2; Tt 2,1; Tt 3,8; Mt 28,19-20; 1 Tm 3,15;

IV. BOŽÍ CÍRKEV (V.28)
• Církev má jediného vlastníka a Pána
Církev patří Bohu a nikoliv lidem. Jenom On má právo rozhodovat o
tom, jak bude církev fungovat a co bude církev dělat.
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Potřebujeme se naučit dívat se na církev biblicky.
Biblické odkazy:
 Tt 1,9; 1 K 1,13; 1 Tm 3,15; 1 Pt 2,9; 1 K 3,9.16; Zj 21,2-3; Ef 5,17;

V. OHROŽENÁ CÍRKEV (V. 29-31)
• Dokud je církev v tomto světě, tak trvá nebezpečí
Přijdou vlci, kteří budou trhat církev. Budou to jak vlci zvenku, tak i vlci
zevnitř (v rouše beránčím).
Biblické odkazy:
 Mt 7,k15-16; 1 Tm 4,16; 1 Tm 1,5; Sk 20,32

Osmisměrka
ČÁRKA, VTIP, AKÁT, MOTTO,
STÉNAT, ZELÍ, KAROSOL, STOPA,
PÉRO, NESOUHLAS, LASA,
SEZAMY, CTÍT, DMOUT, VARNA,
NOTA, IKONA, HŘIB, RYSE,
TŘPYTY, SKŘÍTEK, HRNCE,
CHRUP, SKON, CHRIE, VKUS,
PALEOLIT, RORÝS, REKREACE,
PLEN, KONSTÁBL, TETA, DÉLE,
TRET, PSÍK, RYTO, KŘOVÍ, KLAM,
ŘEVY
Tajenka:
_________________________
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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 (Sk 20,32-38).
Modlitby za pronásledovanou církev (Sýrie)
• Křesťané v Sýrii procházejí dlouhodobým pronásledováním, které se stále
stupňuje. Jsou součástí občanské války mezi diktátorem Bašárem alAsadem a islamistickou opozicí.
• Modlete se za ukončení války a násilí. Modlete se za to, aby se křesťané
stali dobrým svědectvím pro lidi kolem sebe, aby byli světlem a šířili
evangelium svým muslimským sousedům.

Modlitby za sbor
• Chvalte Pána za to, že odpověděl na naše modlitby za Světlanu – má
bydlení i práci v Ústí.
• Modlete se za Marcelu a její rodinu (Marcelu čeká nejspíš další operace).
• Modlete se za starší, aby měli moudrost i lásku k vedení Božího stáda.
• Modlete se za to, abychom jako sbor rostli v jednotě, v lásce jedni
k druhým, v milosti a v poznání Pána Ježíše Krista.
• Modlete se za ty, kteří nechodí pravidelně do sboru, aby je Bůh přitáhl a
dal jim poznat důležitost společenství Božího lidu (totéž také za biblické
studium).
• Modlete se za prohloubení modlitebního života sboru.

Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit
a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.
Skutky apoštolské 20:32
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