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VZKŘÍŠENI S KRISTEM (EF 2,6) 
Vstoupili jsme na cestu nového života…

 

Shrnutí:   

Budeme mluvit o tom, že jsme vzkříšeni spolu s Kristem a 

ukážeme si, co to znamená – budeme mluvit o minulosti, ukážeme 

si také, co nás ještě čeká v budoucnosti a nakonec se podíváme, co 

z toho pro nás vyplývá v současnosti, tedy v našem každodenním 

životě s Bohem.  
 

Efezským 2,6: 

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

Kristu Ježíši… 
  

Otázky pro děti:   

1. Kdy přesně byl křesťan vzkříšen s Kristem? 

2. Co pro křesťany znamená Kristovo zmrtvýchvstání? 

3. Pro koho musí křesťan žít, když byl vzkříšen s Kristem? 
 

ÚVOD 

• Princip „už ano, ale ještě ne“ 
 

Už jsme spaseni, ale ještě čekáme na vykoupení těla… 
 

Už máme vztah s Kristem, ale ještě čekáme na to, až se zjeví a my 

budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest (1J 3,2). 
 

Kristu už byla dána veškerá moc na nebi a na zemi, ale ještě čekáme na 

to zjevné projevení této Kristovy vlády… 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1J 3,2; Mt 28,18; Ef 1,21-22; Fp 2,10-11;  
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I. BYLI JSME VZKŘÍŠENI S KRISTEM 

• V minulosti – duchovně  
 

A. Vzkříšení Krista 
 

 

B. Vzkříšení spolu s Kristem 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Mt 16,21; Mk 16,6; J 5,21; Tt 3,5; J 5,24;  
 

II. BUDEME VZKŘÍŠENI KVŮLI KRISTU 

• V budoucnosti – tělesně  
 

Co se stalo Kristu fyzicky, zakoušíme nyní duchovně, ale je to zaslíbení 

toho, co se stane také s námi fyzicky. 
 

Kristovo tělesné zmrtvýchvstání je zárukou našeho fyzického 

zmrtvýchvstání. 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1K 15,14-15.17.19-23; Ř 10,9;  
 

III. ŽIJEME VZKŘÍŠENI PRO KRISTA 

• V přítomnosti – ve spravedlnosti 
 

Byli jsme vzkříšeni pro život ve spravedlnosti, v odevzdání se Bohu.  
 

Křesťan skrze znovuzrození získává schopnost nehřešit. 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 6,4.9-13.19.22 



 

3 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

 

IV. ZÁVĚREČNÉ APLIKACE 

• Hledejte to, co je nad vámi 
 

Srdce křesťana je tam, kde je Kristus. 

 

Měřítko jednání a rozhodování křesťana je podle toho, jak daná věc 

poslouží Božímu království. 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ko 3,1-2; J 4,34; Jk 1,2; J 3,30  
 

 

 

 

 

 

 

   

EPOS, ADAT, CHŮDA, AKTA, 

BLÁZINCE, FLORA, SÍDLO, WOOD, 

DRNY, UZEL, AVIA, TEROR, 

HOROSKOPY, LÁTI, KRACH, 

RECITACE, LETENKA, FLUITA, 

STŘELY, ELDORADO, ANTI, POKLES, 

KAPLE, CHUCHVALEC, TRUC, LILA, 

RÁHNO, VDECH, TETA, EVKA, 

KOZINEC, VALNÍKY, EUKALYPT, 

VRBA, HIERARCHIE, KRAVATY, 

PRASKLINY, ATEISTA, SVRCH, 

OBAL, KLÍH, LIMO, RASY, ILAVAN, 

DEKL, CUCHTA 

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: Př 1 – Jonáš Petrák, písně – Honza Suchý).  
 

Irák: Křesťané prchají z města Bartalla na severu země  

Tisíce křesťanů stále opouštějí své domovy a veškerý majetek a prchají před 

nelítostnými radikály, kteří postupně obsazují jejich zemi. Nedávno se k nim 

připojili také poslední zbývající křesťané ze severoirácké Bartally, kteří se 

rozhodli odejít do bezpečnějších částí země. Začátkem srpna opustilo město 

přibližně 2 000 křesťanských rodin a většina z nich se připojila k 60 tisícům 

věřících, kteří již dříve uprchli do Arbílu, stále kontrolovaného Kurdy. Od 

doby, kdy Islámský stát (IS, ISIS) začal v Iráku a Sýrii vytvářet kalífát, opustilo 

své domovy více než 100 000 křesťanů a příslušníků dalších menšin. 

Děkujeme vám za to, že pozvedáte tyto vzácné křesťanské bratry a sestry na 

modlitbách. Proste, aby se Bůh každému z nich dával poznat velmi osobním a 

hmatatelným způsobem. Kéž je ujištění o jeho přítomnosti povzbudí, aby v něj 

stále skládali veškerou důvěru, navzdory všeobecnému zmatku a nepokojům, 

kterými je současný Irák zmítán. Modlete se, aby Bůh naplnil potřeby těchto 

posledních uprchlíků z Bartalla a zmocnil je, aby dokázali zprostředkovat jeho 

milost a pokoj dalším lidem, kteří v současné době prožívají utrpení. 

Přimlouvejte se také za přívržence Islámského státu a proste Ducha svatého, 

aby zasáhl jejich srdce a mysli duchovními pravdami, aby i oni mohli vstoupit 

do vztahu s Ježíšem Kristem a přijmout spasení. 

 

 

 

On [Kristus] musí růst, já však se menšit. 

Jan 3,30 


