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Kdysi mrtvý, nyní živý!

 

Shrnutí:   

Náš text nám ukazuje, jak zoufalý je stav přirozeného člověka. 

Budeme se dnes zabývat jenom prvním veršem. Vysvětlíme si, jaký 

je stav přirozeného člověka, ukážeme si příčinu tohoto stavu a 

také jeho důsledky, a nakonec se podíváme na aplikaci, která je 

v našem textu obsažená. 
 

Efezským 2,1: 

I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy… 
  

Otázky pro děti:   

1. Kteří lidé se nenarodili jako hříšníci? 

2. Proč se každý člověk rodí jako hříšník? 

3. Co člověk kvůli svému hříchu nemůže? 
 

ÚVOD 

• Z hory slávy do údolí démonů 
 

První kapitola Efezským nás vede do nebeských výšin spolu 

s oslaveným Pánem Ježíšem Kristem, zatímco na začátku druhé kapitoly 

jsme vedeni do temnoty lidské hříšnosti. 

 

Bez pochopení hloubky lidské hříšnosti lze jen těžko porozumět 

spasení.  
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  2Pt 1,17-18 
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I. MRTVÍ 

• Hřích způsobil a působí smrt 
 

A. Univerzalita 
 

 

B. Naprostá zkaženost 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Gn 6,5; Gn 8,21; Ž 51,7; Lk 1,35;  
 

II. PŘÍČINY TOHOTO STAVU 

• Hřích je důsledkem Adamovy vzpoury 
 

Všichni jsme potomci Adama, který se vzbouřil proti Bohu, když se 

rozhodl pro neposlušnost.  
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Gn 1,31; Gn 3,22; Ř 3,10-12; Ef 2,8-9;  
 

III. DŮSLEDKY TOHOTO STAVU 

• Lidská neschopnost dosáhnout spasení 
 

A. Smysly 
 

B. Touhy 
 

C. Síla 
 

D. Společenství 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

Biblické odkazy:  

�  Lk 7; Ef 2,4-5; J 3,3; Tt 3,5; Lk 18,26-27; Sk 17,30; 2K 6,14-16; 
 

IV. APLIKACE 
 

A. Evangelium 
 

B. Boží moc 
 

C. Evangelizace 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 1,16; Ef 1,19; Ef 2,10 
 

 

 

 

 

   

HNILOBA, RELÉ, OJOJOJ, 

POZORNOST, RANK, BALVANY, 

RAJČE, VLIV, KLUB, BUBNY, OČKA, 

ROPA, LAKY, TRETRA, NERV, TUŠE, 

ŠTĚK, OCKO, STYL, HLUŠ, KRUPIÉR, 

GRYF, GALÉRIE, LEPÉ, OTROCI, 

FIAT, OCET, TRESŤ, CEDR, KRUL, 

VRKOČ, KOLIER, SATIRA, ARSEN, 

DENTISTA, ASIAT, HROT, FEJETON, 

LALOK, STOA, CHALVA, DUNA, 

TAJEMNÍK, KONVERTOR, IMITACE 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání). 

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (1Pt 1 – Pavel 

Borovanský, vedení, Ž 139 a VP – Honza, písně – Markéta).  
 
 

Vietnam: Razie v biblické škole, studenti a pastoři zbiti  

9. června v 11 hodin večer několik stovek lidí – policistů, úředníků, příslušníků 

civilní obrany a najatých výtržníků – uskutečnilo razii v Mennonitské biblické 

škole v provincii Binh Duong. Útočníci překonali vstupní bránu a začali ničit 

budovy, na jejichž střechy naházeli stovky kamenů a poškodili několik vchodových 

dveří. Nakonec sehnali dohromady a fyzicky napadli 47 studentů a 29 pastorů – 

někteří z nich se v prostorách biblické školy účastnili rekreačního pobytu. Policisté 

také surově napadli ředitele školy, pastora Nguyena Hong Quanga. Více než 20 lidí 

utrpělo při útoku zranění a bylo jim znemožněno vyhledat lékařskou pomoc. Po 

dvou hodinách se útočníci konečně rozptýlili. Navzdory zastrašování je pastor 

Quang rozhodnut v práci v biblické škole pokračovat. 

Zatímco se studenti, zaměstnanci a pastoři zotavují z následků tohoto 

nesmyslného útoku, modlete se, aby je Bůh zcela uzdravil – na těle i na duchu. 

Modlete se za všechny, kdo potřebují lékařskou péči, aby jim byla poskytnuta. 

Poděkujte Bohu za vytrvalost a věrnost pastora Quanga. Modlete se, aby si Bůh 

mocně použil neochvějné svědectví tohoto pastora a dalších vydaných 

křesťanských vedoucích ve Vietnamu, kteří žijí zbožné životy na svědectví 

ostatním věřícím i lidem, kteří dosud spásu v Kristu nepřijali. Modlete se také za 

představitele státních orgánů, aby respektovali svobodu náboženského vyznání 

všech občanů a přestali připravovat další útoky na tuto školu. 
 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom 

konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. 

Efezským 2,10 


