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OŽIVENI SPOLU S KRISTEM (EF 2,5) 
Musíte se znovuzrodit!

 

Shrnutí:   

Dnes je před námi text, který musí vzbuzovat bázeň. Ukazuje, kdo 

je Bůh a jak moc je Bůh jiný, než my a než naše představy o Něm. 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších textů v Písmu, protože nám 

vysvětluje Boží dílo, spasení z milosti.  
 

Efezským 2,5: 

…probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro 

své hříchy. Milostí jste spaseni! 
  

Otázky pro děti:   

1. V čem je Bůh jiný než člověk? 

2. Které osoby Boží trojice se podílejí na znovuzrození a jak? 

3. Jak se pozná, že se někdo narodil z Ducha svatého? 
 

ÚVOD 

• Rozdíl mezi člověkem a Bohem 
 

Člověk je duchovně mrtvý, žije v hříších a v trvalé vzpouře proti svému 

Stvořiteli. 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,1-4; Ž 130,1-4 
 

I. ALE BŮH… 

• Bůh je Spasitel, tedy zachraňuje 
 

Bůh není v otázce spasení pasivní, ale aktivně jedná: 

� Vyvolil (Ef 1,5). 
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� Vykoupil (Ef 1,7) 

� Zapečetil (Ef 1,13) 

� Vydobyl (Ef 1,14). 

 

Bůh jednal také s Kristem a také to nám ukazuje, že On je tím, kdo 

působí spasení od začátku do konce: 

� Vzkřísil Ho (Ef 1,20). 

� Posadil ho po své pravici v nebesích (Ef 1,20). 

� Všechno podrobil pod Jeho nohy (Ef 1,22). 

� Ustanovil Ho svrchovanou hlavou církve (Ef 1,22). 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Zj 3,20;  
 

II. ZNOVUZROZENÍ 

• Vzkříšení Ježíše Krista zachraňuje 
 

A. Znovuzrození je spojené s Kristem 
 

 

B. Znovuzrození je cele Božím dílem 

 Jk 1,18; 2Tm 1,9; Tt 3,5; J 1,12-13; J 3,6; Ez 36,26-27;  

 

C. Znovuzrození Bůh působí svým Duchem skrze Slovo 

 1Pt 1,23; Ř 10,17; Ef 1,13;  
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,1-2; J 3,3; Ef 1,19; 1Pt 1,3; 1K 15,17; Ga 2,19-20; Fp 3,21; Ko 2,13; Sk 17,30; J 3,8; 

1Tm 2,2; 1Pt 2,2;  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

III. Z MILOSTI! 

• Evangelium o Boží milosti 
 

„Spasení z milosti“ je shrnutím veršů 1-5.  

 

Bůh nám prokázal svou milost, když nás spolu s Kristem obživil, takže 

nyní žije Kristus v nás! 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 1,17; Ř 3,23-24; 2K 5,17;  
 

 

 

 

 

   

ETEN, DRES, AORTA, ČOKL, 

LATRÍNA, OREL, TALICH, SKOTSKO, 

RÁŽE, DOTISKY, ŽÁDOST, OTEP, 

OBNOS, PROUTÍ, LOPUCH, TVÁŘ, 

JUTY, AKORD, DODO, LISY, 

DEPUTACE, PROFESOR, TIRÉ, 

BLUES, ŠPROT, SUPI, PLEŤ, ASIE, 

CENTRÁLA, KDOKOLI, KEUI, 

PAKOBYLKA, DISKUSE, PÉRO, 

OKAP, SATURN, ČLEN, BÍDNÍCI, 

KUKA, ELIPSA, SÍRANY, STROJE, 

ČLUN, AURA, OTÁČENÍ, SPÁR, 

OTÝPKA 

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 (Ef 2,6 – Jarda 

Kernal, vedení: Ž 149 – Pavel Borovanský, písně – Jan Suchý).  
 

Nigérie: Nemůžete zahubit mou duši 

John Yakubu neměl nic. Po útoku Boko Haram musela celá jeho rodina odejít z 

osady Attagara v severovýchodní Nigérii do uprchlického tábora, ve kterém 

přežívali ze dne na den.  V uprchlickém táboře jeho rodina trpěla hladem a tak se 

John rozhodl podniknout krátkou výpravu zpátky do Attagara, aby zjistil, zda 

doma nenalezne ještě nějaká zvířata, která by mohl prodat a za utržené peníze 

pořídit rodině něco k jídlu. Přestože to bylo nebezpečné, zdálo se, že nemá jinou 

možnost. Příslušníci Boko Haram však zaregistrovali, jak vchází dovnitř a záhy ho 

chytili. „Víme, že jsi John. Musíš se obrátit k islámu, jinak zemřeš – a bude to 

bolet.“ Když John odmítl, muži ho přivázali ke stromu a spoutali mu ruce a nohy. 

Obě paže mu pořezali dlouhým nožem a posmívali se mu. „Teď už se můžeš stát 

muslimem?“ „Můžete zahubit mé tělo, ale ne mou duši,“ vykřikl John v agónii. 

 Muži vyzbrojení mačetou a nožem týrali Johna dále. Řezali ho do nohou a do 

zad a jen občas na chvíli přestali a zeptali se, zda se konečně vzdá své víry v Krista 

a bude následovat Alláha. John vytrvale odmítal. „My ti ještě ukážeme,“ řekli mu 

nakonec. Zaťali mu sekyru do kolene až ke kosti a ještě ho pořezali nožem na 

hlavě. John ztratil vědomí. Teroristé odešli a John zůstal přivázaný ke stromu – 

teprve po třech dnech ho kdosi našel a odvezl do nemocnice. V nemocnici se John 

setkal s pracovníkem Hlasu mučedníků. Na dotaz, jaké chová k útočníkům pocity, 

odpověděl: „Islámským radikálům jsem odpustil, protože nevěděli, co činí.“ 

 

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu 

nové! 

2K 5,17   


