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VĚZEŇ KVŮLI PÁNU (EF 3,1)
Tomu, kdo zvítězí…
Shrnutí:

Nejrůznější soužení a útrapy, ale především pak pronásledování
pro Krista patří ke křesťanskému životu. Jak se s těmito věcmi, a
především s pronásledováním – a jedno jestli svým nebo cizím –
můžeme vyrovnat? Na co máme soustředit svou pozornost bez
ohledu na to, zda procházíme soužením, či nikoliv?
Efezským 3,1 (ČSP):
Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany -Otázky pro děti:
1. Jak mohou lidé reagovat, když slyší evangelium?
2. Proč Pavel říká, že je vězeň Ježíše Krista?
3. Na co se mohou křesťané těšit?

ÚVOD
• Přehled třetí kapitoly
Pavel začíná věty ve v. 1 a potom vkládá čtvrté nejdelší souvětí (v. 2-12)
a následně pokračuje veršem 13.
Od verše 14 do konce kapitoly je další Pavlova modlitba v listu
Efezským.

Biblické odkazy:
 Ef 3,9; Ef 3,20-21; Ef 3,2-12

I.

SOUŽENÍ A ÚTRAPY
• Žijeme ve světě pod vládou hříchu

A. Soužení a útrapy

B. Pronásledování pro Krista

Biblické odkazy:
 Ga 1,4; Ef 4,1; Ef 6,19-20; 2Tm 3,11-12; Lk 6,26; Sk 13,48.50; J 3,16.18.36; J 15,20-21

II. JAK SE S TÍM VYROVNAT?
• Kristus je svrchovaným vládcem
A. Důvod Pavlova uvěznění

B. Pavlův pohled na vězení

C. Náš pohled na těžkosti a soužení

Biblické odkazy:
 Ef 2,14-16; Sk 6,13-14; Sk 21,28; Sk 23,29; Sk 24,27; Sk 28,30-31; Sk 9,15; Fp 4,22; Jb 2,10
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III. NA CO SE VŽDYCKY SOUSTŘEDIT
• Kristus nám připravuje nádherné místo
Bůh pro nás připravil své město – to má být motivací k tomu, abychom
vytrvali jak v souženích a v pronásledování, tak odolali pokušení a hříchu.

Biblické odkazy:
 Žd 11,8-10; Ř 8,37; Ř 8,35-36; Ř 8,37-38

Osmisměrka
IKONA, ZIMA, LIDSTVO, DRAKY,
RTUŤ, VEKA, DESETINA, SVĚT,
ROHY, PRSA, UTKÁNÍ, ZEUS,
POUKAZ, ASIE, POETA, HLTY,
TURBIT, KNAP, OHAŘ, HÁDĚ, KOLT,
AURA, STÁTY, NÁJEMNÉ, KŘIVULE,
LÉZE, KONVE, HLOH, CAMP, POET,
FLUTTER, HALA, VĚDA, STOA,
KYSNA, KAKABUS, ZMOL, STŘECHA,
OUTRATA, KOKŘI, VSYP, SATYR,
STAR, NERVÓZA, ATOM, ČTYŘSTĚN,
VRATA, DÝMY, KOKY, UBIKACE,
LAIK, ANČAR
Tajenka:
_________________________
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (J. Kernal – Ef 3,1-2,
vedení: Př 27 – J. Suchý, písně – B. Špičáková, Památka – P.
Borovanský)
Pátek 24. 4. 1800 – Setkání mužů

Indie: Pokuta za rozhovory o víře
Začátkem února zazvonil ve „Vijayově“ bytě telefon. Policie. Vijay s přítelem se
nedávno setkali s nově obráceným křesťanem a krátce nato je zmlátila skupina
šesti muslimů. Rozlícení muži z místní mešity následně podali na policii stížnost, že
se k nim Vijay přistěhoval a začal s místními lidmi hovořit o víře.
Policisté si ho několikrát předvolali na stanici; naposledy v den, kdy se s ním
setkal náš spolupracovník. „Vijay musel zaplatit pokutu ve výši 20 000 rupií v
přítomnosti žalobců, kteří prohlašovali, že pokud tak neučiní, nemohou ručit za
jeho bezpečnost,“ uvedl spolupracovník. Hlas mučedníků pomohl Vijayovi s
přestěhováním do jiné čtvrti a uhradil za něj pokutu, nájem za první měsíc a
náklady spojené se stěhováním.
„Několik z nás se minulý týden zúčastnilo malé oslavy nastěhování do nového
bytu a společně jsme se modlili,“ uvedl spolupracovník Hlasu mučedníků. „Zdá se,
že se život rodiny začíná vracet do normálu. Tento týden mají s jedním nepálským
křesťanem naplánovanou cestu do severní části města, aby [Vijay Nepálci] v praxi
ukázal, jak zvěstuje evangelium muslimům.“

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na
ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.
Židům 13,3
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