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BOŽSKÁ GARDEROBA (EF 4,22-24) 
Obnovujete se duchovním smýšlením 

Dnešní text je vysvětlením veršů 20 a 21. Už je zde nové stvoření, 

staré pominulo – svlékli jsme starého člověka a oblékli nového, 

den za dnem se obnovujeme Duchem ve svých myslích. Není to 

výzva nebo příkaz, ale je vyhlášení toho, co Kristus udělal s tak 

ubohým hříšníkem jako jsem já.      
 

Text Písma (vlastní překlad): 
20Vy však ne takto jste se vyučili Kristu – 21poněvadž jste ho slyšeli a 

v něm byli naučeni podle pravdy, která je v Ježíši – 22s ohledem na 

dřívější způsob života jste odložili starého člověka hynoucího v žádostech 

[plynoucích z] klamu, 23jste obnovováni Duchem ve své mysli 24a oblékli 

jste nového člověka stvořeného Bohem ve spravedlnosti a svatosti 

[plynoucí z] pravdy. 
 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Jak došlo ke svlečení starého člověka? 

2. Jak máme obnovovat svou mysl? 

3. Proč je v životě křesťana tak důležitá pravda? 
 

KONTEXT (v. 20-21) 

• Vyučili jste se Kristu 
 

A. Kristus je obsah vyučování 
 

B. Kristus je učitel 
 

C. Kristus je prostředím vyučování 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1J 3,2; J 10,26-28 



 

 

 

I. SVLÉKLI JSTE STARÉHO ČLOVĚKA (v. 22) 

• Co je staré, pominulo 

 

Když jste byli vyučeni Kristu, svlékli jste starého člověka.  

 

Křesťan není člověk, který by hynul klamnými vášněmi.  

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ga 3,13; J 10,17-18; Ga 2,19-20; Ef 2,3; 2K 5,17; J 5,24; Ko 1,13; Ef 2,11-13; Ř 6,2 
 

II. OBNOVUJETE SE DUCHEM (v. 23) 

• Slovo a Duch jdou ruku v ruce 

 

odložili jste – s ohledem na dřívější způsob života – starého člověka  
  

 hynoucího v žádostech [plynoucích z] klamu 

 
jste obnovováni  Duchem  ve své mysli 

 
 a oblékli jste        nového člověka  

  

stvořeného  Bohem  ve spravedlnosti a svatosti [plynoucích z] pravdy 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  J 5,39-40; Ř 12,2; Joz 1,8; Ž 1; J 14,26;  

v. 22 

v. 23 

v. 24 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

 

III. OBLÉKLI JSTE NOVÉHO ČLOVĚKA (v. 23) 

• Hle, je tu nové! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,10; Ef 4,25-28; Ga 3,27; 1K 5,17; Ef 5,8-9; 2K 4,16 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

OSMA, AVIVÁŽ, KŘOVÍ, VTIP, STEH, 

ĎOUČE, ÚTRATA, TYKVE, DÍLNA, 

CHVOST, TLUPA, ROČENKY, BORY, 

STĚNA, NEROZUMNÁ, IONT, PYSK, 

OKRY, NEÓN, OTCOVÉ, AMONIAK, 

FARSA, JSTE, STEP, STVOŘENÉHO, 

TEEPEE, ALPAKA, ŘVÁČ, HORA, 

KOLT, ORLE, ALONŽ, SKONTO, 

LOMY, PYRAMIDY, ŠPEH, BITVA, 

KLAM, NÁPLAV, ETEN, IRSKO, 

SADA, OVÁL, VĚDA, OKRSEK, 

SKELETON 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (Ef 4,22-24) 

Neděle 930 – Shromáždění – kázání: Honza Suchý, vedení (Iz 66): Pavel 

Borovanský, chvály: Markéta Borovanská 

17. 2. Vrací se Kristýna – modlete se za ní, špatně snáší létání.  
 

 

 

Nepál: Křesťané, kteří poskytovali psychickou podporu obětem 

zemětřesení, byli zproštěni viny 

9. června policisté zadrželi pastora, dva ředitele a pět zaměstnanců školy kvůli 

tomu, že dětem v křesťanském vzdělávacím zařízení rozdávali knížky o Ježíši. 

Materiály byly využívány v rámci poskytování psychické pomoci dětem 

traumatizovaným v souvislosti se zemětřeseními, která zemi postihla 25. dubna a 

12. května. Semináře pro oběti zemětřesení pořádala nevládní organizace „Teach 

Nepal“ se sídlem v Káthmándú. Všechny děti obdržely malý dárkový balíček, ve 

kterém byla také 23-stránková křesťanská knížka. Podle nové nepálské ústavy je 

zvěstování evangelia trestným činem. Přestože evangelizace je v Nepálu nelegální 

již dlouho, skupiny obhájců lidských práv nedávno zaregistrovaly intenzivnější 

prosazování souvisejících zákonů, stejně jako nárůst dalších protikřesťanských 

aktivit. Oficiální představitelé si podobnými kroky snaží naklonit radikální 

hinduisty, kteří nelibě nesou skutečnost, že nová ústava negarantuje významnější 

postavení jejich náboženství. 

 

 
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 


