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Úvod k listu do Efezu
I. Motiv. Proč jsem vybral tento list?
a) Modlil jsem se a přišlo mi to na mysl
b) Touha zabývat se tím, o čem si myslíme, že to známe. (Rutina)
c) Jsme malé společenství. Měli bychom si uvědomit, co církev je a co není?
d) Povzbudit k tomu mít církev rád a vidět důležitost a význam církve. V Jablonci není
církev náhodou.
e) PJK je ztotožněn s církví, v církvi je Kristova plnost, nevěsta beránkova atd.., Saule,
proč mne pronásleduješ?)
II. Jaká byla doba, ve které dopis vznikl?
a) Římská říše to byl kotlík plný národů, náboženství, ras a jazyků (dnes globální vesnice,
ras, náboženství, jazyků).
b) Dnes zažíváme oživení náboženského cítění, komunistický pokus selhal.
c) Spektrum náboženství dnes a tehdy má podobné kriteria. Organizované formy tehdy
Artemis (Diana) dnes Islám, Okultní formy - věštění (Sk. 19:13, Magické kulty důraz na
zaklínání – Efezia grammata – tak se nazýval jeden druh zaříkávací formule. Dnes se u
nás jedná o všechny lidové formy a novotvary náboženství, př. u nás kauza Kuřím proměna dětí do vlků, svatý grál, atd.
Motto: Po tom, co lidí přestali věřit v biblického Boha, jsou ochotní věřit všem hloupostem.
III. Samotné město Efez – NBS str. 193
IV. Autorství a doba – Apoštol Pavel, někdy v letech 61 – 63 n. l. (p. K.), když byl poprvé
uvězněn v Římě
V. Hlavní téma
a) Co je církev aneb Boží věčný záměr s člověkem v Kristu Ef. 1 – 3 kapitola (amen)
b) Jak by církev měla vypadat aneb Boží záměr s člověkem v praxi. Ef. 4 – 6 kapitola
Co je církev? Jaké mají lidé předsudky o církvi?
Není často svědectví o církvi pokroucené, někdy výmluva pro nevěřící?
VI. Zvěst
Dopis se soustředí na to, co Bůh udělal skrze spásné dílo PJK (co je to spásné dílo?) a
co stále dělá skrze svého ducha svatého dnes. Konkrétněji aby vybudoval novou
společnost uprostřed staré a to v oblastech:
a) Nový život, který nám Bůh dal V PJK. (1:3 – 2:10)
b) Nová společnost, kterou Bůh stvořil v PJK (2:11 – 3:21)
c) Nové zásady, které Bůh očekává od své nové společnosti, jednotu (v různosti – žid ani
pohan) a čistotu (sexuální, vztahovou). (4:1 – 5:21)
d) Nové vztahy, do kterých nás Bůh postavil, soulad v domácnosti a nepřátelství
k ďáblovi. (5:21 – 6:24)
VII. List je.
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a) Přímluvná modlitba
b) Pozitivní prohlášení
c) Evangelizace
VIII. Obrazná mluva a obrazy církve
Tělo, chrám, tajemství, nový člověk, nevěsta, voják,
IX. Shrnutí
V epištole do Efezu nacházíme problémy jsoucí i dnes. Uvidíme, co Pavel radí do Efezu a
potažmo i nám. Církev má i v našem městě svůj prostor a úkol. I dnes jsou lidé v okultních
věcech a přitom mají povědomí o církvi jen mlhavé a často s předsudky. Mají dokonce tu
odvahu tvrdit, že vědí, co je to církev. Někdy i věřící lidé spadnou do rutiny ve vnímání
církve. Nechme se Pavlem obohatit. Církev je vítězná a nádherná.
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