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BOŽÍ UMĚLECKÉ DÍLO II. (EF 2,11-22)
…učinil jednoho nového člověka.
Shrnutí:

Před námi je text, který je stěžejním textem celého Písma ohledně
církve. Zde je základ, samotná podstata Kristovy církve.
Potřebujeme tento text vidět v jeho celistvosti, protože tak nám
vynikne jeho nádhera a budeme se potom moci s o to větší radostí
zabývat jednotlivými verši a detaily tohoto oddílu.
Efezským 2,11-22:
Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou
obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době
opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na
smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu
Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou
krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která
rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů,
aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak
nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich
nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří
jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout
před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a
patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a
proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně
spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně
budováni v duchovní příbytek Boží.

Otázky pro děti:
1. Proč je stav člověka, který není v Kristu, skutečně zoufalý?
2. Z čeho nás Kristus vykoupil?
3. Koho Bůh skrze Krista vytvořil?

OPAKOVÁNÍ A ÚVOD – UČENÍ O CÍRKVI
• Doktrína církve je v hluboké krizi
Církev není Božím plánem „B“, ale již před stvořením světa nás Bůh
předurčil k přijetí za syny.

Biblické odkazy:
 Ef 2,4; Ef 2,8-10

I.

ZOUFALÝ STAV ČLOVĚKA BEZ KRISTA (V.11-12)
• Hřích odděluje od Božího lidu

Člověk bez Krista je duchovně mrtvý a je oddělen od živého Boha i od
Jeho svatého lidu.

Biblické odkazy:
 Fp 2,1-4; 1J 4,19

II. VYKUPUJÍCÍ DÍLO KRISTOVO (V. 13-18)
• Kříž musí být vždy v centru
Kristus vykoupil svůj lid z jeho hříchů, zbořil zeď, která rozdělovala a
vytvořil jednoho nového člověka – svou Nevěstu.

Biblické odkazy:
 Ef 1,7; Ef 4,4; 1Pt 2,9-10; Ef 1,4-5; Ř 3,23; J 11,43; 1J 3,1;
2

III. BOŽÍ UMĚLECKÉ DÍLO (V. 19-22)
• Kristova nádherná církev
A. Jde o jednotlivce
B. Jde o společenství
C. Jde o Krista

Biblické odkazy:
 Ef 2,10; Dn 12,3; Ef 5,25-27

Osmisměrka
MSTA, ZVYKLOST, SKOT, OTEC,
ROZPTYL, KEKS, CAMP, POCIT,
TELE, OHYB, HADI, SERAF, KVÍZ,
STRIE, ZDIVO, ČÍNA, OVCE, OTROK,
SOBI, SLIB, KLEŠTĚ, DOLE,
VZRUCH, OBVAZY, KARTÁČ, ŠPEH,
SANĚ, ŠIMI, ELDORADO, DIKTÁT,
KREDO, LAUREÁT, ŠLENGR, TKÁNĚ,
ŠVÁB, ZOEA, FOŠNA, SÁNĚ, SEDM,
FOND, VENEROLOG, OPIS, SLET,
SKIN, BARD, IDEA, SOUD, PEŘÍ,
ODVDĚK, BARY, ÚHON

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 (Ef 2,11 – J. Kernal,
vedení: Př 12 – P. Borovanský, písně – Bětka Špičáková).

Indie: Křesťané zmláceni hinduistickými radikály, zadrženi policií
Osm křesťanů skončilo ve vězení po brutálním útoku, při kterém místní
radikálové pastora a sedm členů jeho společenství svlékli donaha, sešvihali
opasky a zbili pěstmi. Nakonec křesťany zadržela místní policie. K incidentu
došlo ve spolkovém státě Madhjapradéš.
Podle dostupných zpráv skončili zadržení křesťané ve vazbě na základě
ustanovení zákonů proti konverzím. Zákony ukládají potenciálním
konvertitům povinnost požádat o úřední povolení nejméně třicet dní před
samotným aktem obrácení. (Povolení musí získat také člověk, který má v
úmyslu hinduistu k jinému náboženství obrátit.)
Modlete se za tyto trpící bratry a sestry v Kristu. Proste, aby Bůh
povzbuzoval a posiloval reverenda Ranu a věrné členy jeho společenství a aby
jim připomínal, že je pro ně pronásledování výsadou, neboť Ježíše také
pronásledovali (Jan 15,20). Modlete se, aby si Bůh využil tuto příležitost a
„otevřel dveře… slovu, ke zvěstování tajemství Kristova“ (Koloským 4,3), aby
byli s pravdou evangelia seznámeni i lidé, kteří se snaží křesťany poutat
všemožnými okovy.

Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše
Krista, a to Krista ukřižovaného.
1 Korintským 2,2
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