
  IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

ABYCHOM BYLI CHVÁLOU JEHO SLÁVY  EF 1,7-12 
Vyvýšenost Krista nade vším

 

Shrnutí:   

Na dnešní text se budeme dívat optikou a z perspektivy 
dvanáctého verše. Uvidíme, kdo jsme, kdo je to křesťan, ukážeme 

si, co je cílem křesťanova života nyní i na věčnosti a nakonec 
uvidíme, jak je v tom všem vyvýšen Pán Ježíš Kristus. Shrneme to 

do tří jednoduchých otázek: Kdo jsme? Proč tady jsme? Kvůli 
komu tady jsme?  

 

Efezským 1,12 (Pavlík): 

…k tomu, bychom k chvále jeho slávy byli my, kteří jsme 

předtím složili naději v Kristu… 
 

Otázky pro děti:   

1. Podle čeho můžeme poznat, jestli je někdo doopravdy křesťan? 

2. Co je tím nejdůležitějším, co dělá z člověka křesťana? 

3. Čím má křesťan v tomto světě být? 

 

ÚVOD 

 Pavlova trojiční chvála 
 

Bůh Otec vyvolil, před stvořením světa, Bůh Syn vykoupil, když se 

naplnil stanovený čas, a Bůh Duch svatý zapečeťuje, když přijde chvíle, 

kdy je člověk přiveden ke Kristu a stává se křesťanem. 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  Ř 8,30 
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I. KDO JSME? 

 Jak Bible popisuje křesťana? 
 

A. Vykoupen Kristovou krví (v. 7) 

Křesťan byl vykoupen jako otrok a propuštěn na svobodu za výkupné. 
 

B. Jeho hříchy jsou odpuštěny (v. 7) 

Když hříšník pohlédne na Krista, jeho viny jsou odpuštěny a jeho hřích 

je usmířen. 
 

C. Poznal Boží milost (v. 7-8) 

Hříšník vidí svou nedostatečnost před Bohem a potřebu Božího 

slitování nad sebou.  
 

D. Poznává Boží plán o Kristu (v. 10) 

Hříšník rozumí tomu, že za všechno vděčí jen Kristu.  
 

E. Upnul svou naději na Krista (v. 12) 

Křesťana dělá křesťanem jenom osoba a dílo Pána Ježíše Krista.  

 

 

Biblické odkazy:  
  J 17,17; J 8,32; Ef 1,10; J 3,14-15; Mt 7,22; Ř 7,24-8,1; J 6,68; Ga 2,20; 1Pt 1,13 

 

II. PROČ TADY JSME? 

 Jaký je cíl křesťanského života 
 

A. Život křesťana má cíl (v. 10) 
 

B. Život křesťana má smysl (v. 12) 
 

Biblické odkazy:  
  1Pt 1,18; 1J 3,2; 2K 4,16; J 5,21.24; Ž 50,23 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

 

III. KVŮLI KOMU TADY JSME? 

 Kdo je důvodem, příčinou i cílem našeho života 
 

Kristus je tím důvodem, proč jsme tady. Kristus je také tím důvodem, 

proč jednoho dne budeme v nebi s Bohem. 

Nejsou to naše skutky, co z nás dělá křesťany, ale je to Kristův skutek, 

Jeho poslušnost Otci, Jeho ochota vytrvat až do konce a jít na kříž. 
 

Biblické odkazy:  
  Žd 1,2; 1K 1,31; Fp 3,8-9 

 

 

 

 

 

 

 

   

HUGENOTI, VŠEUM, ETAPA, IŠKA, 

AKÁT, NEGATIV, DOPIS, PĚNA, 

OPONA, INSULIN, LAOS, KNAP, 

KLOT, ALBUMY, EURO, CAEN, 

ASIE, VNIK, RING, OBLEVA, 

VZKAZ, KREV, PÍST, PAVOUK, 

BOWLE, PÓVL, LSTI, ŠPEH, 

AKÁTY, OSLAŘ, SEKERA, ALKA, 

BREPT, NUGA, OCHOZ, TMEL, 

GANG, AGREGÁT, NÁKLAD, ANÝZ, 

KLAS, HLADIT 

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 1,12).  
 

 

 

Plánované akce (k modlitbám): 

 Společný oběd 23. února – součástí shromáždění bude zpráva o 

sboru za uplynulý rok. 

 Jardovo kázání v Kladně 2. Března.  

 Slavnost díkůvzdání – 10. výročí založení sboru v neděli 4. května – 

chceme pozvat další spřátelené sbory, mít společné shromáždění a 

vzdát Bohu chválu za Jeho milost, věrnost a dobrotu. 

 English Camp (28.6.-5.7.) v hotelu Žalý v Benecku – modlete se za 

studenty i učitele a za to, aby celá akce byla v Boží režii a k Jeho 

slávě. 

 Carianne Smith – sestra z USA, která by chtěla pracovat v Ústí 

jako učitelka angličtiny/misionářka. 

 
 

 

 

 

A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal 
Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko 

ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen 
byl v něm… 

Filipským 3:8-9 

http://www.cirkevusti.cz/

