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Poslušni vládce nadzemských duchů

 

Shrnutí:   

Ukážeme si dva ohromné paradoxy lidského života, paradoxy 

života bez Boha, které nám znovu připomínají naší zoufalou 

situaci před Bohem a tváří tvář věčnosti a vysvětlíme si, že tento 

tragický stav lidské duše je pro křesťany více nebo méně dávnou 

minulostí. 
 

Efezským 2,2: 

[…mrtvi pro své viny a hříchy,] v nichž jste dříve žili podle běhu 

tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, 

působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. 
  

Otázky pro děti:   

1. Co to znamená, že člověk bez Krista je mrtvý? 

2. Jaké jsou dva druhy dětí v tomto světě? 

3. Proč už o křesťanovi neplatí, že je mrtvý? 
 

ÚVOD 

• Velikost Boží moci 
 

Přečetli jsme třetí nejdelší souvětí v celém listu (Ef 2,1-7). 

 

Bůh použil k našemu spasení velikou moc – bylo to naprosto nutné, 

protože jsme byli mrtví v hříchu (Ef 2,1).  
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,20; Ef 1,19; Ef 2,1 
 



 

2 

 

I. CHODÍCÍ MRTVÍ 

• První paradox – žijeme v duchovní smrti 
 

Každý člověk se rodí mrtvý ve svém hříchu a žije (chodí) ve svých 

hříších a vinách. 

 

A. Příčina 
 

 

B. Důsledky 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Mt 4,18; Mt 14,25; Mt 9,25; Gn 8,21; Tt 1,15-16; 2Pt 2,2-3; Tt 3,3; Mk 7,21-22; 
 

II. SPOUTANÍ VZBOUŘENCI 

• Kvůli pocitu svobody člověk odmítá Boha 
 

Lid chtějí být svobodní, ale přitom žijí (chodí): 
 

A. Podle věku tohoto světa 

 
 

B. Podle vládce nadzemských mocí 
 

 

C. Ve vzpouře a neposlušnosti 
 

 
 

Biblické odkazy:  

�  J 8,34; Ef 1,20-21; 1J 2,15-17; 1Pt 5,8; Ef 2,3; 2K 4,4; 2Pt 3,10 



 

3 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

 

III. DVA ŽIVOTY V JEDNOM 

• Křesťané jsou Bohem ospravedlnění hříšníci 
 

Boží slovo zdůrazňuje, že křesťané takoví byli. Popis člověka v Ef 2,1-3 

je popisem minulosti křesťanů a popisem těch, kteří křesťany nejsou.  

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,4-5;  
 

 

 

 

 

 

   

PONRAVA, ÚLET, ZÁBOR, STRK, 

BOTA, TAINE, ÚPLNĚK, ÁCHAT, 

TÝNY, OSMA, PRTĚ, VĚŠTBA, 

ČAROVNOST, MĚSTYS, ROZBORÁŘ, 

TRIKA, POETA, STÁJ, LÁHEV, 

SJEZD, STANOVY, NORY, ALČA, 

MRCHA, TERNA, HNOJIVO, OKNO, 

SEVA, SMÝT, OTOKY, RADIČ, 

POLOVODIČ, MÝTO, ANÝZ, ALKA, 

TEZE, KROJE, KONVE, KOSTEL, 

HRAD, PEJZ, ZVĚROKRUH, UHER, 

UŠÁK, MEDAILE, PRODAT, VÝTĚR 

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 (Ef 2,3 – Jarda 

Kernal, vedení, Ž 141 – Honza, písně – Markéta).  
 
 

Írán: Dva uvěznění křesťané potřebují přímluvné modlitby 

Behnam Írání a Faršíd Fathi, dva křesťané uvěznění pro svou víru, naléhavě 

potřebují naše modlitby a podporu. 

Pastor Behnam, který si odpykává šestiletý trest odnětí svobody, byl 7. června v 

časných ranních hodinách zbit a převezen na neznámé místo. Behnam trpí 

žaludečními vředy a zažívacími problémy a v únoru se podrobil operaci. 

Druhému křesťanskému vězni nedávno dozorce rozdrtil nohu, křesťan však 

nedostal svolení k návratu do nemocnice, kde by mohl pokračovat v léčbě. Faršíd 

patří k více než třicetičlenné skupině vězňů, kterým dozorci letos v dubnu způsobili 

různá zranění. Navzdory palčivé bolesti byl převezen do nemocnice až tři dny po 

úrazu. Lékaři dali Faršídovi nohu do sádry, potřeboval však ještě jednu operaci, 

která mu již byla odepřena. Z lékařského pohledu byla vhodná doba pro operaci 

promeškána a nyní musí čekat, až mu noha sroste sama. 

Modlete se, aby Bůh zahrnul Behnama a Faršída svým pokojem a milostí. Bůh 

dobře ví, kde se Behnam v současné době nachází a v jakém je stavu, nicméně 

modlete se, aby představitelé íránských orgánů brzy informovali o místě jeho 

pobytu také jeho blízké. Modlete se i za jeho zdravotní stav, aby se v důsledku 

posledních událostí nezhoršil. Přimlouvejte se rovněž za Faršída – proste za brzké a 

úplné uzdravení jeho nohy. Pamatujte v modlitbách také na dozorce v íránských 

věznicích, aby usilovali o spravedlnost a pokoj a nakonec uvěřili v Ježíše Krista. 
 

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

konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. 

Efezským 2,10 


