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Nepřítel uvnitř nás

 

Shrnutí:   

Třetí verš nás vede do hloubky našeho vlastního nitra a ukazuje 

nám, jak převrácené je naše srdce i naše mysl a dává nám poznat, 

co z toho vyplývá pro náš vztah s Bohem – jsme dětmi Božího 

hněvu. Nikoliv pro to, co děláme, ale ze své přirozenosti.  
 

Efezským 2,3 (ČSP): 

Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, 

dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou 

přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. 
  

Otázky pro děti:   

1. Co v Bibli může znamenat tělo (tělesnost)? 

2. Jaký je jediný prostředek záchrany hříšníka? 

3. Co byste řekli o Božím hněvu (cokoliv)? 
 

ÚVOD 

• Nejtemnější oddíl listu Efezským 
 

Je tu vyjádřená aktivní, sobecká, krátkozraká a nesmírně hloupá 

vzpoura proti Tomu, který jediný je dobrý, který je dárcem všeho 

dobrého, který je životem, který je milosrdným a živým Bohem, 

Stvořitelem a vládcem celého stvoření. 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 1,18 
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I. VŠICHNI ZHŘEŠILI 

• Učení o hříchu patří k těm nejdůležitějším v Písmu 
 

Bez správného učení o hříchu není možné porozumět Boží milosti (a 

tedy spasení). 

 

Jsme smířeni a vykoupeni Kristovou obětí na kříži. Dílo kříže odděluje 

věřící od nevěřících.  

 

Náš text vede k lidské zodpovědnosti za hřích.  

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,4; Ř 5,8-10; Ef 2,4-5; Ef 2,9-10;  
 

II. HŘÍCH JE V NÁS 

• Tělo je zmítáno zlými vášněmi 
 

Hřích lidi spoutává a jsou otroky hříchu.  
 

A. Žádosti těla 

 
 

B. Touhy mysli 
 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 1,3; 1K 1,29; Lk 3,6; 1Pt 1,24; Gn 6,12; Lk 22,15; 1J 5,18; Gal 5,16-20; 1K 6,9-10; Jk 

1,14-15 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

III. BOŽÍ HNĚV 

• Od přirozenosti jsme byli dětmi hněvu 
 

Boží hněv se obrací proti hříšníkům. I proti nám byl namířen, dokud 

nás Duch svatý nepřivedl ke kříži a nedal nám nové srdce.  

 

Každý, kdo není křesťan, je stále pod Božím hněvem.  

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ž 34,17; J 3,16.18.36; Lk 3,7; 1Te 1,10; Ř 1,21.24-25 
 

 

 

 

 

 

   

OSIVO, TAJE, METLA, ORLI, LSTI, 

PALA, ÚPLNĚ, ANTUKA, OVES, 

CRAG, LIPA, PÉČE, CHEMIE, PIHA, 

SARCIN, VRAH, DĚDA, JEEP, 

PEŘEJE, LETADLA, KARB, FILM, 

RISK, CHRCHEL, INKA, KINO, 

ŠPERKY, IGELIT, RANK, SÍNĚ, KRÁL, 

NOHA, MRAKODRAP, FATRA, ŽALM, 

LOUH, OBHÁJCI, BROSKVOŇ, 

METAN, CEJN, SKALKA, EREB, 

UPÍJET, ŠUMAJZL, HERA, APENDIX, 

KLUB, LAIK, TŘES 

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 (1J 2 – Jan Suchý, 

vedení, Ž 142 – Pavel Borovanský, písně – Markéta).  
 
 

Čína: Křivě obviněný pastor odsouzen k odnětí svobody  

Čang Šao-ťie, pastor „Křesťanské církve v Nan-le“, byl 4. července odsouzen ke 

12 letům odnětí svobody a pokutě ve výši 100 000 juanů (cca 320 000 korun). Pastor 

Čang byl zadržen v listopadu 2013, poté co se ve své modlitebně setkal s místními 

zástupci státních orgánů. Později se ukázalo, že jeho zatčení bylo skutečným 

účelem svolaného setkání. Pastor byl obviněn z organizace nezákonného 

shromáždění s cílem narušení veřejného pořádku a z podvodu. Společně s ním 

skončilo ve vazbě několik dalších křesťanů. Tři z nich byli propuštěni v průběhu 

června, kromě pastora Čanga však stále zůstává za mřížemi ještě pět dalších. 

Klíčový svědek… byl zadržován v neznámém nelegálním vězení. Tento případ 

ukazuje, jak čínské orgány pokračují v náboženském pronásledování a neváhaly 

přitom obvinit církevního vedoucího z trestných činů, kterých se nedopustil. 

Modlete se, aby Bůh naplnil pastora Čanga a jeho blízké svým pokojem, 

navzdory vynesenému rozsudku – aby nepřestali věřit, že jeho život stále bezpečně 

spočívá v Božích rukou. I když je uvězněn nespravedlivě, kéž je tento pastor „solí“ 

a „světlem“ pro své spoluvězně a dozorce (Mt 5,13–16). Modlete se také za zrušení 

soudního rozhodnutí, aby se pastor Čang mohl vrátit domů ke své rodině a 

společenství. Děkujme Bohu za propuštění trojice zadržených křesťanů, současně 

však pokračujme v modlitbách za bezpečí a propuštění všech zbývajících. 

 
Bůh jest soudce spravedlivý, Bůh silný hněvá se na bezbožného 

každý den.  

Ž 7,11 KRAL 


