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POSAZENI V NEBESÍCH (EF 2,6) 
Cizinci bez domovského práva

 

Shrnutí:   

Před sebou máme velmi praktickou část oddílu, který celý mluví o 

spasení v Kristu. Je to spasení, které Bůh udělal od začátku až do 

konce. Tento text je doopravdy majestátní. A fráze, která je dneska 

před námi, je ohromující. Je to samotný vrchol toho, co je v pátém 

a v šestém verši 
 

Efezským 2,6: 

Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v 

Kristu Ježíši… 
  

Otázky pro děti:   

1. Odkud a kam jsme byli přeneseni s Kristem? 

2. S kým dalším jsme byli spolu s Kristem posazeni v nebesích? 

3. Co pro křesťana znamená, že je na zemi cizincem? 
 

ÚVOD 

• Dokonalé vykoupení v Kristu 
 

Musíme žasnout nad tím, co pro nás Bůh v Kristu udělal. Je to: 

• zahanbující, 
• přemáhající, 
• úchvatné, 
• plné Boží milosti, 
• plné Boží lásky, 
• exkluzivní.  

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,7; Ef 2,1-3; Ef 2,4 
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I. VÝKLAD TEXTU 

• Boží dílo v Kristu Ježíši 
 

A. Skutečnost křesťanova života 

 

 

B. S Kristem a v Kristu 

 

 

C. V nebesích 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ko 1,13-14; 1Pt 2,9; J 5,24; Fp 2,3-4; Zj 21,1-3; Zj 22,3-4; Zj 21,9-10 
 

II. VÝZNAM TEXTU 

• Nové občanství v Kristu 
 

A. Cizinci na zemi 

 

 

B. Boží děti v Kristu 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Žd 11,14-16; 2K 1,20; J 17,14-16; Ř 8,31-32; Ř 8,1.38-39; 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. APLIKACE TEXTU 

• Život v Boží přítomnosti 
 

A. Ve vztahu k nám samotným 

 

B. Ve vztahu k druhým 

 

C. Ve vztahu k Bohu 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1Pt 2,11-12; Mt 5,16; Ef 2,10; Sk 4,19; Žd 10,33-34; Žd 13,6 
 

 

 

 

 

 

 

   

OVAN, PICHL, OTOPY, TARTAN, 

TSUNAMI, ZISK, BRZDA, NITĚ, 

BAGR, TOMSA, LIAT, OPLATY, DAKL, 

ŽETONY, IDEA, SELKY, TRIANGL, 

SLAD, MÁTOHA, ANTI, ŽALM, 

SKULINA, PLYN, PANTEON, SAPO, 

ŠRAM, KARPATY, DIAGRAM, 

ŠAMANI, PLES, LAPTOP, BROD, 

SACHARIN, EKOLOGOVÉ, OPONY, 

LEPENKY, HRON, BARD, ASIAT, 

POETI, ZVRZAT, BULY, ŽÍDĚ, 

PARALELA, POŘAD, PŘEPSAT, JOLA 

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 (1Pt 2,1-3 – Pavel 

Borovanský, vedení: Př 2 – J. Kernal st., písně – M. Borovanská).  
 

Indie: Křesťané přinuceni podstoupit hinduistický rituál  

Letos v červnu došlo k incidentu, při kterém skupina patnácti radikálních 

hinduistů napadla křesťanské manžele v průběhu domácího modlitebního 

setkání. „Kollola“ s manželkou zmlátili a odvlekli do hinduistického chrámu, 

kde je přinutili podstoupit rituální „očistu“. Během rituálu je hinduisté polévali 

vodou na znamení vnějšího očištění a poté jim na čelo otiskli znamení z 

červeného prášku, které označuje oddané hinduisty. Když je útočníci krmili 

jídlem obětovaným modlám, Kollolovy dvě dospívající dcery se začaly bránit. 

Hinduisté však zmlátili i obě dívky – všichni se nakonec museli nechat ošetřit 

v místní nemocnici. Sousedé poté vyhnali rodinu z vesnice a pohrozili jim 

zabitím, pokud se vrátí. Útok na tuto rodinu je jen jedním z řady případů nové 

vlny násilností namířených proti křesťanům. Od konce května, kdy nastoupil 

do funkce nový ministerský předseda, došlo k více než 600 útokům na 

příslušníky křesťanské a muslimské menšiny. Nová vládnoucí strana Bharatiya 

Janata Party (BJP) je známá podporou hinduistického nacionalismu. 

Modlete se za „Kollola“, jeho manželku a dvě dcery. Proste, aby je Bůh 

chránil před dalšími útoky. Kéž je uzdraví na těle a současně stráží jejich srdce 

před strachem. Modlete se i za pachatele, aby činili pokání a přijali Krista jako 

svého Spasitele. Pozvedejte na modlitbách nové indické vedoucí představitele 

a modlete se, aby si je Bůh používal k prosazování svých dobrých záměrů s 

touto zemí. 
 

Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co 

mi může udělat člověk?‘ 

Židům 13,6 


