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JEDNOTA V ROZMANITOSTI (EF 4,11) 

Kristus obdaroval svou církev 
 

Bůh zajistil zachování jednoty Kristova těla tím, že každého křesťana 

obdaroval k budování Kristova těla. Všechny dary, které Kristus své církvi 

dal, slouží budování a růstu těla, církve.  
 

Text (Ef 4,7-11 ČSP): 

Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto praví: 
‚Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.‘ Co jiného znamená 

‚vystoupil‘, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země? Ten, jenž sestoupil, je 
také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. A on dal 
jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, nás.   

 

Otázky ke kázání:  

1. Kdo má v církvi sloužit? 

2. Proč je důležité poslouchat Boží slovo? 

3. Jak můžete poznat, kde je vaše místo ve službě v církvi? 
 

 

 

 

ÚVOD  

• Kontext 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 4,1-16 



 

 

I. KRISTOVY DARY CÍRKVI 

• Pán obdarovává, jak sám chce 
 

 

A. Kristus dává duchovní dary 

 
 

 

B. Kristova autorita k rozdělování darů 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 4,11; Ef 4,7; Ef 4,8-10; 1.Pt 4,10; 1.kor 12; Ř 12; 1Pt 4 
 

II. KONKRÉTNÍ DARY 

• Každý křesťan je volán k zodpovědnosti 
 

 

A. Apoštolové 

 

 

B. Proroci 

 

 

C. Evangelisté 

 
 

D. Pastýři & učitelé 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 4,11; Ef 2,20; Sk 8,6-7; Sk 13,1; Sk 11,21-28; Sk; 1.Kor 14,32; 1.Kor 14,37; 2.Pt 1,20-21; 

2.Tm 3,16-17;Tt 1,16; Dt 13,1-4; Dt 18,20-22; Sk 21,8; Sk 8,5; 2.Tm 4,5; 2. Tm 1,8; Ř 12,7; 

1.Pt 5,1-3; Sk 20,28 



 

 

 

APLIKACE 

• Kristus je hlavou církve 
 

 

Jak konkrétně sloužíš Bohu? 

 

 

Jak se podílíš na zachování jednoty a růstu tohoto společenství? 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

   
 

   

 

 
   FIGURKA, SLŮNĚ, SÍTKA, 

HUSTILKA, LOUH, PAVÍ, EFOR, 

CHLUPY, ARAT, SÍLY, RISK, AKTA, 

GLEJ, PULOVR, AKLÉ, RTÍK, 

OSIDLA, ORLATA, LOSY, SLAVKOV, 

KOMPILACE, SOKOLÍK, GLACIÁL, 

OTKA, HADR, PROUHA, VLYS, PLEN, 

RŮDL, BOBR, PILY, SATYR, PALA, 

ZAIŘAN, MASAKR, DOPISOVATEL, 

VALCHY, SPÁD, HATĚ, SHLUK, 

OCKO, POSADIT, FARAON, CÍCHA, 

POLESÍ, ARPA 

Osmisměrka 

Tajenka Ga 5,13: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ef 4,11).  

Sobota 900 Setkání bratrů ke studiu a modlitbám v kanceláři. 

Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen. 

930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (Ga 3,10-14), 

vedení P. Petrecký, památka R. Krejčík, chvály B. Šedivá.  

V neděli 16. 9. budeme mít po shromáždění pracovní schůzku sboru (cca 20 

min. – fin. přehled, služby, výhled do budoucnosti, atd.). 

V sobotu 13. 10. budeme mít sborové vyučování na téma „Požehnání nové 

smlouvy“ (Geoff Volker). Místo konání závisí na počtu účastníků.  
 

Nepál: Napadení pastora, zavedení nové legislativy 

Pastor Sagar Baizu se 19. července zastavil v místním podniku na kávu, když ho 

znenadání napadla skupina mužů. Nějakou dobu ho mlátili do hlavy, než nakonec 

uprchli s varováním: „Vyhodíme tvoji modlitebnu do vzduchu, stejně jako všechny 

ostatní, a taky tě zastřelíme, tebe a všechny vaše vedoucí.“ Zaměstnanci kavárny se 

snažili pastorovi pomoci a přivolali policii. Naštěstí se zdá, že nebude mít žádné trvalé 

následky. Pastor Baizu stojí v čele společenství Anugrah Vijay a také působí jako 

mluvčí Národní federace křesťanů v Nepálu. Obhajobě nepálských křesťanů se věnuje 

již více než deset let a jeho aktivity jsou velmi dobře známé. 

17. srpna začala platit nová legislativní úprava namířená proti konverzím. Šíření 

evangelia zakazuje již ústava z roku 2015, nový zákon však zbavuje obyvatele dalších 

náboženských svobod a doplňuje další tresty pro ‚provinilce‘. Významným faktorem 

při schvalování nové legislativy byl nátlak hinduistických nacionalistů v sousední Indii. 

Podle místního spolupracovníka kanadského Hlasu mučedníků bude pořádání 

bohoslužeb a vzdělávání křesťanů stále povoleno, jakékoli evangelizační aktivity však 

bude možné provádět jen skrytě a nepřímo. Nepálští křesťané na modlitbách zvažují 

možnosti, jak v budoucnu naplňovat své poslání. 
 

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. 

Filipským 2,4 


