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DOSPĚLOST V KRISTU (EF 4,13-14)
Podoba křesťanské zralosti

Náš dnešní text nám ukazuje cíl, k němuž tato vzájemná služba
směřuje. Dva verše, které jsou před námi, mluví dospělosti
v Kristu, a to nejprve v obecné rovině (v. 13) a následně (ve v. 14)
ukazují, jak se to bude projevovat na životě jednotlivých křesťanů.
Efezským 4,13-14 (Pavlík):
… než my všichni dospějeme k jednotě víry a plného poznání Božího
Syna, k dospělému muži, k míře postavy plnosti Kristovy, abychom již
nebyli batolata, zmítaná příbojem a sem-tam unášená každým větrem
toho učení, jež je v šejdířství lidí, v nepoctivém chytráctví za účelem
soustavného obluzování…

Otázky pro děti (i dospělé):
1. Proč musí každý křesťan duchovně růst?
2. Co je cílem křesťanského růstu?
3. Proč nemají křesťané být jako batolata?

KONTEXT
• Bůh dává rozmanité dary k jednomu cíli



v. 1-3: Výzva k jednotě
v. 4-6: Základ jednoty
v. 7-10: Prostředky jednoty
v. 11-12: Rozmanitost jednoty
v. 13-16: Dokonalost jednoty

Biblické odkazy:
 Ef 4,11-12

I.

OBDAROVÁNI KE SPOLEČNÉMU RŮSTU
• Služte jedni druhým!

Biblické odkazy:
 Žd 5,12-14; Ef 4,7.12; J 13,34-35;

II.

POVZBUZOVÁNI K RŮSTU DO KRISTA
• Buďte jako Kristus!

A. Jednota víry a poznání Krista

B. Dokonalý člověk

C. Kristova plnost

Biblické odkazy:
 Ef 1,4.7.13; Ju 3-4; Ř 1,16-17; 1K 1,30; Ř 14,15; Fp 3,15-17; Ef 2,13-15; Ef 5,25-27; Ef 4,1516; Ef 3,16-19;

III. VAROVÁNÍ PŘED DUCHOVNÍ NEZRALOSTÍ
• Nebuďte jako nemluvňata!
A. Zmítáni a unášeni

B. Faleš, chytráctví a lstivé svádění k bludu

Biblické odkazy:
 Ju 12-13; Mt 7,21-23; 2K 11,4-5; 1K 3,1-3; 2K 5,14-18; Ef 4,15; 2Tm 4,7-8

Osmisměrka
DIOXIN, OVCE, ŘEVY, ZLOMEK,
OKYT, ROBOT, BIŽU, VZNOS, ATOM,
SFÉRA, DOHAD, ARTISTI, BAGR,
ČOKL, KOLIBY, OBĚH, KOLPÍK,
CALX, ILJA, PŘEBAL, FORMELA,
NÁŘEK, POVOZ, HÁVY, KOALA,
KUSADLA, KONĚ, MYŠLENKA,
SOBO, ORAT, ÚVAL, ZOEA, OTAVA,
LOGO, OKNA, TMEL, ALDA, ÚLOHA,
AUDIENCE, OHOZY, KIKS, OBORY,
JUDO, LILIE, ŽELÉ, SOCHY, CAESAR,
CAEN, LAMELA, ROČNÍK

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (Ef 4,13-14)
Neděle 930 – Shromáždění – kázání: J. Suchý (3J), vedení: J. Petrák (Iz
47), chvály: M. Borovanská, Památka: P. Borovanský

Srí Lanka: Vesničanům přiznáno právo pořádat shromáždění
16. července bylo vyučování v nedělní škole v plném proudu, když k modlitebně
znenadání dorazila skupina dvanácti členů Sdružení buddhistických mladíků
(Young Men’s Buddhist As.) prohlašujících, že by děti v buddhistické osadě
neměly být vyučovány křesťanství. Kromě toho vetřelci obvinili pastora a jeho
spolupracovníky, že neeticky a dokonce násilím obracejí ke křesťanství obyvatele
vesnice. Postupně se kolem církevní budovy shromáždilo přibližně třicet vesničanů
a dva buddhističtí mniši, kteří v doprovodu několika členů sdružení vešli dovnitř a
opět obvinili pastora z neetického obracení lidí na svou víru. Dožadovali se, aby
pastor a členové jeho společenství okamžitě ukončili křesťanské aktivity a opustili
osadu. Také vyhrožovali násilím, pokud se jim pastor a další křesťané nepodrobí.
Po incidentu se pastor s jedním spolupracovníkem vypravili na místní policejní
stanici, aby podali stížnost. Policisté jim zpočátku odmítali vyhovět, nakonec je
však požádali, ať přijdou později, až bude ve službě velitel. Když druhý den ráno
dorazili na stanici dva pastoři v doprovodu jednoho spolupracovníka, setkali se
s buddhistickým mnichem z místního chrámu a dalšími dvěma vesničany. Mnich
prohlásil, že by křesťanům nemělo být dovoleno praktikovat ve vesnici svou víru,
dokonce by podle něj neměli ani číst Bibli nebo se modlit ve svých domech a
bytech. Policejní inspektor se však nečekaně postavil na stranu platných zákonů a
prohlásil, že všichni občané mají ústavou zaručené právo na náboženskou svobodu.

Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje,
Hospodin miluje spravedlivé.
Žalm 146,8
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