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Požehnaný Bůh nás vyvolil před stvořením světa…
 

Shrnutí:   

Před námi je souvětí, které je mohutné, mocné, komplexní. Je to 

text, který popisuje Boží dílo od věčnosti do věčnosti. Popisuje 

Boží dílo jak v člověku samotném, tak v celém stvoření, v celém 

vesmíru, ve světě duchovním i světě fyzickém, materiálním. Je zde 

Bůh, který je hoden veškeré naší chvály a našeho uctívání. 
 

Efezským 1,3-4: 

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v 

Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V 

něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli 

svatí a bezúhonní… (B21) 
 

Otázky pro děti:   

1. Jak nám Bůh ve své dobrotě požehnal? 

2. Kde můžeme všechno Boží požehnání nalézt? 

3. K čemu křesťany vede zdravé učení? 
 

ÚVOD 
 

Efezským 1,3-14 tvoří v originále jediné veliké souvětí (má 202 slov) a 

popisuje slavné dílo Boží trojice.  

1. Dílo Boha Otce (v. 4-6): vyvolil. 

2. Dílo Božího Syna (v. 7-12): vykoupil. 

3. Dílo Ducha svatého (v. 13-14): zapečetil. 

To vše je vždy „ke chvále Jeho slávy“ (v. 6, 12, 14). 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,10-11 
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I. POŽEHNANÝ BŮH NÁM POŽEHNAL (V. 3) 

• Projev Boží dobroty 
 

Od Boha Otce přichází požehnání v Kristu, které přijímáme skrze 

Ducha svatého.  

 

A. V Kristu  
 

B. V duchovních věcech 
 

C. Ve všem 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1 K 4,7; Kaz 5,14; Ef 1,18; 2 Pt 1,3 
 

II. POŽEHNANÝ BŮH NÁS VYVOLIL (V. 4A) 

• Projev Boží milosti 
 

Vyvolení je důsledkem Boží milosti a je prvním požehnáním, kterým 

nám Bůh požehnal. 

 

A. V Kristu 
 

B. Před stvořením světa 
 

C. Ke spasení 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 9,13-24; J 6,44; J 17,2; 2 Te 2,13-14; Ř 8,28-30 
 



 

3 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

III. POŽEHNANÝ BŮH NÁS POSVĚCUJE (V. 4B) 

• Projev Boží lásky 
 

Důsledkem Božího vyvolení je život, který je charakteristický 

posvěcením. 

 

Abychom byli svatí a bez poskvrny před Jeho tváří.  

 

 

Biblické odkazy:  

� J 6,37; 1 Pt 1,15; Ef 1,5-6 
 

 

 

 

 

   

CHRASTÍ, TVRZ, PRÁM, MÁTA, 

KASY, VRÁTNÉ, SULC, CÉVA, 

KOMFORT, VŠEUM, NORA, 

EUKALYPT, OCÍLKA, PRUT, CENA, 

BOND, ACHARD, LOVY, LASA, 

TCHOŘ, COUL, PECAŘ, PLUS, 

ŠERO, AUTOKAR, LÓŽE, 

LOTYŠSKO, CIHELNA, ŠVEC, 

OBOR, CAEN, ŠAPITO, CELA, 

KOŠÍKÁŘI, LILA, DIETA, AVIA, 

MASAŘKA, CHROUST, SPRCHA, 

MORD, ELEFANT 

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 – Společné shromáždění v Kladně. V Ústí shromáždění nebude! 
 

Sýrie: Novodobá „cesta do Damašku“  

Současná občanská válka v Sýrii je jednou z největších blízkovýchodních krizí za 
posledních 20 let. Do dnešního dne si vyžádala životy více než 100 000 lidí, muslimů i 
křesťanů. Více než dva miliony Syřanů již uprchly do okolních zemí, ve kterých se 
snaží nalézt útočiště. Navzdory hrozivé situaci však naši pronásledovaní bratři a sestry 
v této části světa neohroženě oslovují své bližní Ježíšovou láskou – a reakce muslimů 
jsou doslova ohromující. Syrští křesťané, kteří byli kdysi považováni za „bezvěrce“, jsou 
nyní často s láskou označováni jaké „lidé Bible“. 

 „Když se doslechnete o nějakém muslimovi, který přišel ke Kristu, je to velká věc, 
každý z toho má radost,“ vypráví místní spolupracovník Hlasu mučedníků. „Když se 
ale podíváme na dnešní situaci v Sýrii, nehovoříme o jednom člověku. Hovoříme o 
stovkách, dokonce tisících muslimů, kteří poznávají Krista!“ Přestože jsou se službou 
ve válečné zóně spojena mnohá rizika, jiný křesťanský pracovník potvrzuje, že strach 
není v práci pro Pána překážkou: „Bůh činí v této zemi zázraky. Ale i kdyby připustil, 
abychom zemřeli, bude to pro nás ctí… abychom oslavili jeho jméno.“ 

 Týmy křesťanů obětavě pracují v uprchlických táborech, kde poskytují potřebným 
hmotnou i duchovní pomoc. Příležitosti ke službě překonávají vše, co jsme kdy 
považovali za možné. Ve spolupráci se syrskou církví a místními spolupracovníky se 
Hlas mučedníků aktivně podílí na distribuci životně nezbytných potřeb, jako jsou 
potraviny, pokrývky, Bible a další křesťanská literatura. Také podporujeme místní 
pastory a evangelizační týmy a šíříme evangelium formou rozhlasového vysílání. 

 Zatímco můžeme být Pánu vděční za to, že vyvedl mnohé Syřany z temnoty do 
svého úžasného světla, nesmíme zapomínat na modlitby za bratry a sestry, kteří stále 
čelí nejen děsivým dopadům samotného konfliktu, ale také pokračujícímu 
pronásledování. Modlete se za všechny, kdo statečně využívají dostupné příležitosti k 
šíření Božího království. Kéž Bůh velice požehná našemu společnému úsilí o 
seznamování místních obyvatel s jeho láskou, nadpřirozeným pokojem uprostřed 
bouře a nadějí na záchranu pro věčnost. 

 

…a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém 

Nejmilejším. 

Efezským 1:6 


