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Kristova vláda nad celým stvořením
 

Shrnutí:   

Kristus byl vzkříšen, vyvýšen vysoko nade všechno (v. 20-21). Bůh 

všechno podřídil pod Jeho nohy, a dal ho jako hlavu církvi, takže 

všechno ostatní je dole pod Ním. Kristus má svrchované místo 

v celém vesmíru. 
 

Efezským 1,22 (ČSP): 

A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším 

církvi… 
  

Otázky pro děti:   

1. Nad čím měl podle Božího stvořitelského záměru člověk vládnout? 

2. Jak se tento Boží záměr naplnil (kdo ho naplnil)? 

3. Jak se projevuje Boží vláda ve vašem životě? 
 

ÚVOD 

• Boží moc v našem obrácení 
 

Věříme podle (na základě, v důsledku) síly Božího mocného 

působení (v. 19). Boží mocí jsme se stali věřícími, Boží mocí věříme a Bůh 

chce, abychom více rozuměli tomu, jak veliká tato moc je.  

Bůh je ten, kdo toto všechno koná ke své slávě a k našemu spasení. 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,11 
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I. PODŘÍDIL 

• Kristus kraluje již nyní 
 

A. Všechno 
 

 

 

 

B. Pod Jeho nohy 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,21; Gn 1,27-28; Ž 8,2-10; Mt 28,18; Zj 6,10; Ž 2,7-8; Ko 2,15; Žd 2,9; Fp 2,9-11; 1 

K 15,24-25; 
 

II. DAL 

• Kristus je dán za hlavu církve 
 

A. Za hlavu 
 

 

 

 

B. Nade vším 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

C. Církvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1J 4,10; J 3,16; Ef 1,18-19; Ko 2,10; Dn 2,21; Zj 3,1-3; J 14,23-24; Ef 4,15-16; 
 

 

 

 

 

 

   

MOST, ŠPERK, TAINE, IGNORANT, 

NEVINA, SHYB, ÚNAVA, LIAT, 

JEZUITÉ, UREUS, DIAMANT, OPAR, 

ELEMI, KLOUB, YZOP, ŠEPT, 

FILUTA, MELA, JARA, DANĚ, 

POLARITA, OCTAN, OBLIGACE, 

KARATE, OZEV, ANTI, OKTETO, 

KATR, KOTĚ, VÝVOZ, SAKA, ŠERO, 

BUNDA, SKANDÁL, DEKORACE, 

ASIE, NÁPIS, MATICE, PŮST, 

PASTORKY, ÚHOR, PONK, KLACEK, 

ŘÍCI, OKNA, SLOJ, ELEFANT, 

TRAKCE, ŠOHAJ 

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 1000 – Společné shromáždění v Domě techniky (Ef 1,23 – Jarda, 

vedení – Jonáš, písně – Honza, Památka – Honza).  
 

Kazachstán: Novela zákona ohrožuje náboženskou svobodu 

V Kazachstánu momentálně čeká na schválení novelizace zákona přinášející 

další omezení svobody náboženského vyznání. Návrh mimo jiné definuje vyšší 

tresty, které vzbuzují obavy mezi obhájci lidských práv a příslušníky náboženských 

uskupení. K nově navrhovaným postihům patří až 60 dní odnětí svobody za vedení 

náboženského shromáždění bez úředního souhlasu, případně až 45 dní odnětí 

svobody za pouhou účast na takové akci. V současné době je možné tato 

přestoupení zákona trestat pouze peněžitou pokutou. Novelizace také obsahuje 

zákaz zřizování kaplí a modliteben ve věznicích. 

 V prohlášení podepsaném zástupci skupin zabývajících se obhajobou lidských 

práv se uvádí: „V naprostém rozporu s ústavou a klauzulemi Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech zákony v Kazachstánu podmiňují [možnost 

praktikování] náboženského vyznání jednotlivce existencí několika desítek, stovek 

nebo dokonce tisíců osob stejného vyznání. Návrh novelizace trestního řádu zpřísňuje 

tresty za porušování tohoto nedemokratického ustanovení.“ Novelizace by měla být 

schválena nejpozději 15. června a vstoupit v platnost 1. ledna 2015. 

Modlete se, aby představitelé Kazachstánu usilovali o dodržování a 

respektování svobody náboženského vyznání všech obyvatel země a aby byla 

nově navrhovaná omezení zamítnuta.  
 

On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem 

se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části 

dáno. 

Efezským 4,15-16 


