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MISTROVSKÝ PLÁN BUDOVÁNÍ CÍRKVE (EF 4,11-16) 
Obdarováni k budování Kristovy církve 

 

Náš text mluví o jednotě Kristova těla, o jednotě místní církve. Na jedné 

straně vidíme individuální růst do podoby Ježíše Krista a potom společný 

duchovní růst. Vrcholem toho všeho je Ježíš Kristus, který je hlavou, 

zdrojem, z něhož všechno vyrůstá, cílem, k němuž všechno směřuje.    
 

Text (Ef 4,11-16 ČSP): 

A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby 
připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k 
jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy 
plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení 
v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví 
v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Z něho celé tělo, 
spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle 
činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v 

lásce.  
 

Otázky ke kázání:  

1. Čím by se měla církev řídit v otázkách fungování a správy? 

2. Jaká otázka by měla vždy předcházet našemu plánování v církvi? 

3. Jakým způsobem můžeme a máme čerpat ze zdrojů, které nám Bůh dává? 
 

 

I. STRUKTURA BOŽÍHO PLÁNU PRO RŮST CÍRKVE 

• Jak Bůh realizuje svůj plán pro církev? 

 

A. Příprava svatých 

 
 

 

B. Dílo služby 

 

 



 

 

C. Vybudování Kristova těla 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 4,11-12; Sk 6,4; 2Tm 4,2; 1Kor 15,58; Ř 12,1; 1Pt 4,10; 1Tes 1-10 
 

II. CÍL A ÚČEL BOŽÍHO PLÁNU PRO RŮST CÍRKVE 

• Co je smyslem Božího plánu pro církev? 
 

 

A. Cíl (v. 13) 

 

 

 

 

 

B. Účel (v. 14-15) 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 4,13-16; Ju 3; Jk 4,17 
 

III. MOC K REALIZACI BOŽÍHO PLÁNU PRO RŮST CÍRKVE 

• Co nebo kdo je hnací silou k realizaci Božího plánu? 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 4,16; Kol 2,19 



 

 

APLIKACE 

• Co z toho vyplývá pro můj život? 
 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

   
 

   

 

 
   AMANT, AKÁT, AHOJ, 

KRYPTOGRAM, CHTÍČ, MULAT, 

EURO, DUET, THALAMUS, PAKL, 

AKTA, VYKUPITELÉ, UJÍT, 

UPRCHLÍK, KYPR, BLEDULE, 

ZAHUŠŤOVÁNÍ, ESKORTY, NÉST, 

HRŮZA, ALIT, OHLED, KULE, 

JEHLIČNANY, SPEKTRUM, 

PAVILÓN, METY, ENZYM, HÁVY, 

APENINY, KMITAT, NAHÁ, CAMP, 

ŠŤÁVA, KREP, TAXI, SPOLUPRÁCE, 

BEAT, STYL, UZNAT, LINO 

Osmisměrka 

Tajenka 1K 14,26: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ef 4,11-16).  

Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen. 

930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (Ga 3,26-29), 

vedení K. Trnka, památka J. Kernal, chvály J. & M. Petrecké. 

Bezprostředně po shromáždění se přesuneme ke Krejčíkům, kde proběhne 

křest a budeme mít oběd a společenství. 

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

smlouvy“ (Geoff Volker) v hotelu Čechie. 
 

 

 

Keňa: Cestující v autobuse zavražděni za to, že neodříkali islámské 

vyznání víry 

Skupina sedmi radikálů z hnutí aš-Šabáb zastavila autobus směřující do Garissy a 

přinutila ho zaparkovat u krajnice. Všichni cestující byli vyzváni, aby předložili doklady. 

Tři z nich, kteří nebyli místní, radikálové vyvlekli ven. 

Před autobusem jim nařídili, aby odříkali šahádu (islámské vyznání víry) a prvních 

sedm veršů z první kapitoly Koránu. Jeden muž to udělal a mohl si opět nastoupit. 

Zbývajícím dvěma se to však nepodařilo a byli na místě zavražděni. 

Jednou z obětí byl Frederick Ngui, vedoucí chval ve společenství v Masalini. Druhý 

muž, ve zprávách jmenovaný jen jako Okoth, v autobuse pracoval. Po vraždě útočníci 

uprchli do buše. Policisté oblast prohledali, ale nepodařilo se jim pachatele nalézt. 

Aš-Šabáb je odnož al-Káidy, jejíž přívrženci se zaměřují na křesťany v Keni a 

Somálsku již mnoho let. Při jednom z nedávných útoků (v dubnu 2015) radikálové 

pronikli do univerzitního areálu v Garisse, kde hledali křesťany. Zavraždili tehdy 

celkem 147 studentů. 

 

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru 

společného růstu. 

Římanům 15,2 


