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UČINĚNI BLÍZKÝMI (EF 2,13) 
Společenství v Kristově krvi

 

Shrnutí:   

V tomto textu vidíme především veliký kontrast – je zde naprostý 

protiklad k předchozím dvěma veršům. Za druhé je tady popis 

našeho stavu – takového, jaký byl a takového, jaký je nyní. A 

konečně za třetí tu máme prostředek, kterým jsme byli učiněni 

tím, čím jsme nyní – bylo to v Kristu Ježíši a v Jeho krvi. 
 

Efezským 2,13 (ČSP): 

Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se 

blízkými v krvi Kristově. 
  

Otázky pro děti:   

1. V čem se liší život křesťana od nekřesťana? 

2. Co všechno evangelium změnilo v životě křesťanů? 

3. Co dělá rozdíl mezi zachráněnými a odsouzenými? 
 

ÚVOD 

• Nádhera Kristova evangelia 
 

Kristus je chléb života (J 6,48). 

Kristus je pramen věčného života (J 7,37-39).  

Kristus je dveřmi (J 10,9). 

Ježíš Kristus je cesta (J 14,6). 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  2Pt 1,21;  
 



 

2 

 

I. ABSOLUTNÍ KONTRAST 

• Evangelium je černobílé 
 

A. Ale nyní… 
 

B. V Kristu 

• V Kristu je všechno duchovní požehnání nebeských věcí (Ef 1,3),  

• v Kristu nás Bůh vyvolil před stvořením světa (Ef 1,4),  

• skrze Něj jsme přijati za syny (Ef 1,5),  

• v Něm nám Bůh udělil svou milost (Ef 1,6),  

• v Něm jsme vykoupeni (Ef 1,7),  

• v Něm bude přivedeno všechno na nebi i na zemi k dokonalé jednotě (Ef 1,10),  

• v Něm se nám dostává podílu na předurčení (Ef 1,11),  

• v Něm jsme zapečetěni Duchem svatým (Ef 1,13),  

• v Krista věříme (Ef 1,15),  

• v Něm Bůh prokázal svou moc (Ef 1,20),  

• spolu s Ním jsme probuzeni k životu (Ef 2,5),  

• spolu s Ním jsme vzkříšeni a v Něm jsme posazeni na nebesích (Ef 2,6).  
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,11-12; Ef 2,4; Sk 16,30; Ef 2,5; J 3,18; J 5,24; Ef 2,7; Žd 10,5-7; Tt 3,5; Sk 16,31 
 

II. ABSOLUTNÍ ZMĚNA 

• Evangelium znamená naprostou proměnu života 
 

A. Vzdálení 

 

B. Blízcí 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ko 1,21; Gn 3,10; Ř 5,1; Ef 2,6; 2K 6,16; Zj 1,6; 1Pt 2,9; Mt 6,33; Ef 2,19; 1J 3,1; Ř 8,32 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

III. ABSOLUTNÍ SPASENÍ 

• Evangelium je dokonalé 
 

A. Byli jsme učiněni 

  
 

B. V Kristově krvi 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,19; Mt 19,6; Ef 2,8-10; Žd 9,12; Žd 7,25 
 

 

 

 

   

NOHA, PLES, ALEJE, STATUT, INKA, 

UHER, TROL, KEJDA, VÁLEC, OKAŘ, 

ELÁN, ASIE, KMET, BŘITKOST, 

EDEN, SPÁR, VOUS, PÍCE, ŠUTR, 

VTIP, ÚHYB, SOUČTY, HLEN, LOTR, 

NEPOMĚR, ÉTER, BAZÉN, BIFLAŘ, 

KLAM, REJPAL, TYČE, APLIKACE, 

CYKL, PYSK, ČOKL, JEDNOČLEN, 

HLTY, PEVNOST, VÁHA, SELEN, 

BUŘT, METABOLA, ÚKONY, 

LETOPISY, ODŘEZ, KOLOS, TEREJ, 

ANTI, NÁRT, STŘELBA 

Osmisměrka 
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Nigérie: Děsivé setkání malého chlapce s Boko Haram  

Po brutálním útoku na účastníky křesťanské bohoslužby v neděli 22. 

listopadu v Attagara utíkal tříletý „Joel“ domů se svou dětskou Biblí, když ho 

chytili tři islamističtí vzbouřenci a násilím ho posadili na zem. Podle očitých 

svědků se mu jeden z útočníků pokusil Bibli vzít, ale Joel se jí odmítl vzdát. 

Rozlícený muslim mu knihu násilím vytrhl a hodil ji do nedalekého ohně. Joel 

běžel k ohni, aby svou milovanou Bibli zachránil. Když se pokoušel klacíkem 

Bibli vystrčit z ohně, udeřil ho radikál do hlavy pažbou AK-47 a strčil do něj. 

Jako by mu to nestačilo, šlápl chlapci na hlavu a přitiskl ji do plamenů; po 

celou dobu ho proklínal a nadával mu do „paličatých bezvěrců“. Poté 

bezcitný člen Boko Haram odešel pryč a zraněného chlapce nechal být. 

Zatímco můžeme být vděční, že byl život malého chlapce ušetřen, volejme 

k Bohu za Joele i další Nigerijce, kteří nespravedlivě trpí z rukou Boko 

Haram; modleme se, aby Pán nastolil spravedlnost v tomto nespravedlivém 

světě. Modleme se, aby chránil a zachoval svůj lid (Žalm 140), včetně velmi 

snadno zranitelných dětí. Modleme se nejen za úplné uzdravení malého Joele 

a dalších členů jeho křesťanského společenství, ale také za požehnání v 

podobě pevné víry, velké vytrvalosti a neuhasitelné touhy Boha milovat a 

sloužit mu navzdory podobným útokům. 

 

Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k 

Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. 

Židům 7:25 


