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VYUČENI PODLE PRAVDY (EF 4,20-21)
Nové stvoření v Kristu

Máme před sebou oddíl, který je napomenutím i výzvou k novému
životu. Křesťané nemají žít jako pohané, protože u Krista neučili
takovým věcem, které jsou vlastní pohanům. Pohanem je zde
myšlen každý, kdo není v Kristu. Kdo není v Kristu, je pohan, kdo
je v Kristu, je křesťan a nežije už jako pohan.
Efezským 4,20-21 (vlastní překlad):
Vy však ne takto jste se vyučili Kristu, poněvadž jste ho slyšeli a v něm
byli naučeni podle pravdy, která je v Ježíši.

Otázky pro děti (i dospělé):
1. Proč se člověk musí znovuzrodit?
2. Proč znovuzrozený člověk nemiluje hřích?
3. Kde se můžeme dozvědět pravdu o Ježíši?

KONTEXT
• Malá slova mají velkou moc
Ke králi přivedli odsouzence, aby rozhodl, co s ním bude. Král vyřkl svůj
ortel a poslal odsouzence katovi. Vyřkl pouhých pět slov:
„POPRAVIT NELZE NECHAT NA ŽIVU.“
Co zachrání odsouzence?

Biblické odkazy:
 Ef 4,17-19

I.

PROTIKLAD (V. 20)
• Starý člověk (pohan) vs. nový člověk (křesťan)

Protiklady:
• ale
• vy (vs. pohané)
• takto (jako pohané)
Vyučili jste se Kristu – to je o vztahu s Kristem, o novém srdci.

Biblické odkazy:
 Ef 5,8; Ga 5,22-23; 1Pt 1,18-19; J 14,26; J 6,45; Mt 11,25-27; J 3,3; Ef 4,13.15;

II.

PŘIROZENOST (V. 21a)
• Kdo je v Kristu, je nové stvoření

Pavel popisuje důvod, proč křesťané nemají žít jako pohané.
Nové srdce znamená novou přirozenost.
Vyučit se Kristu znamená uslyšet o něm a být o něm vyučován.

Biblické odkazy:
 1K 10,12; 2K 13,5; Ga 2,19-20; Ef 1,3.7.8.12.13.23; Ef 2,6.13.16.19; Ef 3,10.17.19.21; Ef
4,1-2; 2K 8,9

III. PRAVDA (V. 21b)
• Vztah musí být založený na pravdě

Kristus podle lidských představ a ne podle pravdy Písma je modlou a
jeho následování je modlářstvím.

Biblické odkazy:
 Sk 19,10.20; 2K 11,4; Ex 20,4-5; Ex 32,4; Mt 7,23; Jk 1,18; Ef 4,22-24; Ko 2,6-7

Osmisměrka
PACHT, TECHNO, NATĚ, OKNO,
KOTĚ, DRANC, PANENKA, ŽIDÉ,
AKLÉ, ZRNO, ZDAR, PODLE, ROTA,
RISTA, PRAVDY, ETERNIT, ZRNA,
ROPA, SÉRA, PŘESYP, BORD, KRAS,
DŽÍP, PLZEŇ, ŠOPA, ZDARMA,
NOSNÍK, ŠVEC, ZPĚV, ŠEKY, APELY,
DÍŽE, VYHNAT, VORY, OVIN, IONY,
HORA, JEŽÍŠI, DÁNSKO, KAČER,
SÍNĚ, POLE, AMPÉR, VŠAK, FLEKAŘ,
OKUS, OŽEH, ARPA, PASÍVA

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (Ef 4,20-21)
Neděle 930 – Shromáždění – kázání: J. Suchý, vedení (Iz 64): Pavel
Borovanský, chvály: Markéta Borovanská
Čína: Aktivistovu smrt obestírají podivné okolnosti
Pcheng Ming, známý založením „Svazu pro rozvoj Číny“ a následným
zveřejněním studie obsahující řadu doporučení pro další rozvoj země, údajně
29. prosince upadl do bezvědomí při sledování televize a musel být urychleně
převezen do nemocnice. Představitelé věznice telefonicky kontaktovali
Pchengova bratra, který byl u křesťana před pouhými třemi dny na návštěvě,
aby mu šokující zprávu sdělili. Když bratr dorazil do nemocnice, Pcheng byl již
prohlášen za mrtvého a převezen do pohřebního ústavu. Příslušné orgány však
nevystavily úmrtní list a příčina jeho smrti tak zůstává nejasná.
Poté co úřady zakázaly činnost zmíněného „Svazu“, byl Pcheng odsouzen k
osmnácti měsícům převýchovy prací na základě obvinění nesouvisejícího s
jeho politickými aktivitami. V srpnu 2000 byl propuštěn a vycestoval do
Thajska, kde získal status uprchlíka, o rok později se usadil ve Spojených
státech. V červenci 2002 byl v San Franciscu pokřtěn. Když se v roce 2004 vrátil
do Thajska, aby navštívil staré rodiče, čínští agenti zosnovali plán, v rámci
kterého se jim podařilo křesťana nalákat do Barmy a odtamtud unést do Číny.
Jakmile se Pcheng ocitl zpátky ve své vlasti, byl obviněn ze založení a vedení
teroristické organizace, únosu a přechovávání padělaných peněz. Na základě
těchto obvinění byl odsouzen na doživotí.

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm
zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry,
jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Koloským 2,6-7
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