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Boží moc projevená na Kristu
 

Shrnutí:   

Náš dnešní text dále rozvíjí, co znamená Boží moc. Boží mocí jste 

se stali věřícími a Boží mocí věříte. Boží moc se ukázala ve 

vzkříšení a vyvýšení Ježíše Krista. O tom je celý dnešní text – 

Kristus byl vyvýšen. 
 

Efezským 1,20-21: 

Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil 

ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad 

všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která 

jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. 
  

Otázky pro děti:   

1. Který Boží nepřítel byl poražen vzkříšením Krista? 

2. Proč musíme věřit, že Kristus vstal z mrtvých? 

3. Co se stane, že Pán Ježíš zase přijde na zem? 
 

ÚVOD 

• Boží moc v našem obrácení 
 

Věříme podle (na základě, v důsledku) síly Božího mocného 

působení (v. 19). Boží mocí jsme se stali věřícími, Boží mocí věříme a Bůh 

chce, abychom více rozuměli tomu, jak veliká tato moc je.  

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Iz 53,7; Lk 23,46; J 19,30; Mk 15,39 
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I. VZKŘÍSIL KRISTA Z MRTVÝCH 

• Bůh potvrdil svou moc ve vzkříšení Krista 
 

A. Poražený nepřítel 
 

B. Tělesné zmrtvýchvstání 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 5,12; Sk 2,24; J 5,24; Fp 1,21; Ř 8,38-39; 1K 15,4-8.14-15 .17-19; Lk 24,38-39 
 

II. POSADIL KRISTA PO SVÉ PRAVICI 

• Kristus dostal zpět místo, které mu vždy patřilo 
 

A. Kristus kraluje 
 

B. Vysoko nad všechny mocnosti 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 1,9; Sk 2,32-33; Mt 26,64; Ef 2,6; Mt 28,18; Ko 2,14-15; Ef 2,2 
 

III. DŮKAZ KRISTOVA NÁVRATU 

• Kristus přijde znovu a je to jisté 
 

Kristovo vyvýšení znamená, že se Kristus jednoho dne vrátí a bude 

soudit živé i mrtvé. Jeho soud bude naprosto spravedlivý a všichni budou 

souzeni podle svých činů – a na jejich základě budou také odsouzeni. 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Žd 9,27; Ž 3,7-8.13 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY 
 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země; 

i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, 

jenž byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, 

trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben, 

třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce 

všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. 

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, 

odpuštění hříchů, vzkříšení těla z mrtvých a život věčný. Amen. 

 

 

 

 

 

 

   

ALUMINIUM, SKOŘICE, DXVI, 

LEXIKON, KRUH, VAZAL, STÁZE, 

KARI, NARVAL, ROURY, KLUK, 

ODVYKAT, RADIAN, ODIV, OSTAT, 

RUKA, OTVORY, VLAKY, ČELA, 

OMANY, TESK, OSUD, ŘEKY, LODI, 

KOVO, KEMP, BANJO, MOTIVY, 

ORLI, PRAKTIK, HORNÍ, HANÁ, 

KOLNA, KARNEVALY, KOKS, 

URČITOST, LAŠK, KLEPNY, KLOT, 

LÉZE, ŘÁDKY, LAIK, VRBA, ZDVIŽE, 

BOJE, MORDA, ÚPISY, ZNOJ 

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 1000 – Společné shromáždění v Domě techniky (Ef 1,22-23 – Jarda, 

vedení – Honza, písně – Markéta, společný oběd).  
 

Blízký východ: Případy křesťanek zavražděných příbuznými  

30. dubna a 1. května přišly o život tři křesťanské ženy, které při navzájem 

nesouvisejících incidentech zavraždili vlastní příbuzní. 

 Osmatřicetiletou ženu zastřelili její dva bratři krátce poté, co se dozvěděli, 

že hovořila po Skype s křesťanským misionářem a že vlastní Bibli. Při druhém 

incidentu muž ubodal svou dvaadvacetiletou sestru, kterou přistihl s 

křesťanským CD. Křesťanka s bratrem již dříve hovořila o Ježíši. Bratr nechal 

tělo ležet před nemocnicí, zatímco si šel nechat ošetřit vlastní poraněnou ruku. 

Ve třetím případě muž umlátil vlastní dceru kamenem do hlavy. Nakonec se 

sám nahlásil na policii a přiznal k vraždě s vědomím, že ho pravděpodobně 

nečeká příliš vysoký trest. Policistům údajně řekl, že dcera navzdory jeho 

varování nepřestala navštěvovat církev. 

 Modlete se za všechny, koho zasáhla ztráta některé z těchto vzácných sester v 

Kristu. Kéž Bůh zahrne všechny truchlící svou láskou a pokojem. Modlete se, aby 

si mocným způsobem použil odkaz těchto žen, aby se jejich známí toužili o Bohu 

dozvědět více. A v neposlední řadě se modlete za rodinné příslušníky, kteří takto 

tragickým způsobem ukončili lidské životy, aby činili pokání, obrátili se k Ježíši a 

v pravý čas se stali skutečnými následovníky našeho Pána.  

 

Pozn.: V r. 2009 evidoval spolkový soud v Německu 29 podobných vražd. 
 

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že 

ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 

Římanům 10,9 


