Biblické obrazy církve
a) Boží lid
• Všechny generace
• Identita
• Vyvolení
• Oddělení
1 Petrův 2:9 Vy však jste `rod vyvolený, královské
kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste
hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy
do svého podivuhodného světla.
Titovi 2:14 On se za nás obětoval, aby nás vykoupil
ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý
v dobrých skutcích.

Biblické obrazy církve
b) tělo Kristovo
• Různost v jednotě
• Ochrana před méněcenností
• Ochrana před pýchou
• Ochrana před rozdělením
Efezským 1:22-23 `Všechno podrobil pod jeho nohy´
a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, 23 která je
jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění
všechno, co jest.

1.Korintským 12. kap.

Biblické obrazy církve
c) nevěsta Kristova
• Neposkvrněnost
• Věrnost
• Vztah lásky
• Touha se líbit
Izajáš 54:5-8 Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil,
jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý
Izraele; nazývá se Bohem celé země. 6 Jako ženu opuštěnou
a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal, ženu mladosti,
jež byla zavržena, praví Bůh tvůj. 7 "Na maličký okamžik
jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování.
8 V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji
tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou
slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel."

Biblické obrazy církve
d) Boží stavba
• Uprostřed přebývá Bůh
• Kristus je základem
• Řád
Exodus 25:8 Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit
uprostřed nich.
Efezským 2:20 Jste stavbou, jejímž základem jsou
apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus
Ježíš. 21 V něm je celá stavba pevně spojena a roste
v chrám, posvěcený v Pánu; 22 v něm jste i vy společně
budováni v duchovní příbytek Boží.

Biblické obrazy církve
e) Boží rodina
• Ochrana
• Zázemí – kam se mohu vrátit
• Přijetí
• Mezigenerační soužití
• „Doma“ existuje jen na jednom místě
Ozeáš 11:1 Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval
jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta.
Efezským 2:19 Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci,
máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.

Biblické obrazy církve
f) Boží stádce
• Závislost na pastýři
• Následování
• Pospolitost
Žalmy 80:2 Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak
ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby, před kmeny
Efrajim, Benjamín, Manases!
1 Petrův 5:1-3 Starší mezi vámi napomínám, sám také
starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má
v budoucnu zjevit: 2 Starejte se jako pastýři o Boží stádce u
vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne
z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3 ne jako páni nad
těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.

Biblické obrazy církve
g) Boží vinice
• Ovoce
• Růst
• Závislost na kmeni
Žalmy 80:8-10 Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem
zachráněni! 9 Vinnou révu z Egypta jsi vyňal, vypudil jsi pronárody a ji jsi
zasadil. 10 Připravil jsi pro ni všechno, zapustila kořeny a rozrostla se v zemi.
Jan 15:1-8 "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 2 Každou mou
ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby
nesla hojnější ovoce. 3 Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.
4 Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. 5 Já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce;
neboť beze mne nemůžete činit nic. 6 Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven
jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. 7 Zůstanete-li ve
mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 8 Tím
bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

