
  IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

AAAALE LE LE LE BBBBŮHŮHŮHŮH…………    ((((EEEEFFFF    2222,,,,4444))))    
Nadřazenost Boha nade vším

 

Shrnutí:   

Dneska se budeme zabývat jenom těmito dvěma slovy a naučíme 

se na nich, jak máme studovat Bibli. Ukážeme si, že protiklad a 

důraz, který je na tomto místě, je protikladem a důrazem nejen 

listu Efezským, ale celého Písma. Bůh je nadřazený nade všechno!  
 

Efezským 2,4: 

Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z veliké lásky, jíž si nás 

zamiloval… 
  

Otázky pro děti:   

1. Jaký je rozdíl mezi člověkem a Bohem? 

2. Jak Bůh pracoval a pracuje na záchraně člověka? 

3. Proč je důležité věřit ve velkého Boha? 
 

ÚVOD 

• Kontrasty v listu Efezským 
 

Boží moc a lidská bezmoc. 

Nebeské výšiny Kristova majestátu a temné hlubiny lidského hříchu.  
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,19-20; Ef 2,3 
 

I. ALE BŮH… 

• Vysvětlení důrazu 
 

Rozdíl mezi člověkem a Bohem.  
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Pavel vyzdvihuje velikost Božího majestátu.  

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,17; J 17,3;  
 

II. ČLOVĚK NENÍ BŮH! 

• Bezprostřední kontext (Ef 2,1-5) 
 

Co je člověk? – Ef 2,1-3  

Kdo je Bůh? – Ef 2,4-5 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Gn 3,5; Ž 1,4; 1Pt 1,24; Jk 4,14; 1J 4,8; Ef 1,5 
 

III. SPASENÍ JE OD BOHA 

• Širší kontext (Ef 1,15-2,10) 
 

Bůh skutečně zachraňuje.  

Bůh dává nové narození z Ducha svatého skrze víru v Ježíše Krista. 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,8-10; Mk 10,26-27; Ef 2,4-5; J 3,3; Ef 1,13-14;   
 

IV. EVANGELIUM JE O BOHU 

• Kontext celého listu Efezským 
 

Evangelium začíná u Boha, je od začátku až do konce Božím dílem a ve 

své plnosti je o samotném Bohu.  
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,4-5; Mt 1,21; Zj 14,6-7; Ef 3,20-21;  
 



 

3 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

V. APLIKACE 

• Jak aplikovat tak krátký text? 
 

1. Svět a jeho hříšnost – velký Bůh je naší nadějí. 

2. Hřích a pokušení – velký Bůh je naší silou. 

3. Spasení a evangelium – velký Bůh je naší jistotou.  

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ž 73,17.26; Ž 130,3-4; Ž 131,2 
 

 

 

 

 

 

 

   

LYRY, SKUS, KACÍŘ, SRPEN, 

INVENCE, KLAM, TLESKÁNÍ, 

STOLICE, NIOB, HOUSENKA, 

BRAŠNA, ORLE, OLEÁT, NISA, 

NIVACE, ROLE, HRAZENÍ, PAPRSEK, 

HŘEB, MOKASÍN, BRAK, ŠPRT, 

ORLOVEC, NEZÁJEM, ROZCHOD, 

TEZE, TAVY, STÁREK, OTOK, ŠVEC, 

ZÁŘÍ, OBLÁZKY, LVOUN, ETIK, 

TICHO, NĚMKA, EBON, LAKY, STAH, 

NERV, DIETA, FÍKOVNÍKY, 

CHROPTĚNÍ, ŘEZIVO, PLYŠ, ÚPISY, 

ŠPECH, POTVORA 

Osmisměrka 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 
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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 2,4 – Jarda 

Kernal, vedení, Ž 144 – Jarda Kernal sr., písně – Jan Suchý).  
 
 

Irák: Křesťané přinuceni uprchnout ze svých domovů  

Iráčtí křesťané, zejména obyvatelé Mosúlu, zakoušejí kvůli své víře další těžkosti 

a pronásledování. Představitelé radikální skupiny známé pod názvem „Islámský 

stát“ (dříve ISIS), která v současné době Mosúl ovládá, svolali na 17. července 

setkání křesťanských vedoucích, aby jim oznámili, že islámská pravidla budou 

nově aplikována i na nemuslimy. Poté co se křesťanští zástupci setkání 

nezúčastnili, dostali zbývající křesťané ve městě tři možnosti – odejít, začít platit 

„daň za ochranu“, nebo přijít o život. Křesťanům bylo také nařízeno, aby v případě 

odchodu veškerý svůj majetek nechali ve městě.  

 Původní ultimátum bylo stanoveno na poledne 18. července, ale následně bylo o 

24 hodin posunuto. Již dříve se příslušníci oddílů Islámského státu (IS) pokusili 

obsadit domy patřící příslušníkům menšinových skupin a označovali je nápisem 

„vlastnictví Islámského státu“, včetně domů, ve kterých stále bydlely místní 

rodiny. Křesťanské domy navíc označovali písmenem „N“ („nazírové“). 

 Má se za to, že většina křesťanských rodin již v současné době z Mosúlu 

uprchla, v mnoha případech do severního Iráku, který ovládají Kurdové. Několik 

rodin uprchlíků bylo podle zpráv zastaveno na kontrolních stanovištích radikálů IS, 

kteří jim nemilosrdně zabavili veškeré osobní věci, včetně peněz, šperků a 

mobilních telefonů. Od roku 2003 opustily zemi dvě třetiny křesťanů. 

 
Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou 

zemí. 

Ž 47:3   


