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POZNAT KRISTOVU LÁSKU K NÁM… (EF 3,19) 
Boží plnost v Kristově lásce 

 

Shrnutí:   

V devatenáctém verši Pavel mluví o tom, že Kristovu lásku máme 

zakoušet, poznávat. Kristova láska se musí stát naší vlastní 

zkušeností. To je přímým důsledkem porozumění, pochopení toho, 

co je to láska. A k čemu to povede v životech křesťanů? Výsledkem 

bude, že budou naplněni veškerou Boží plností. 

Efezským 3,19: 

… poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se 
prostoupit vší plností Boží. 

  

Otázky pro děti:   

1. Co musí člověk vědět, aby mohl být zachráněn? 

2. Jak se projevuje láska v životě křesťana? 

3. Kde se Kristova láska projevuje nejvíce? 
 

KONTEXT 

• Modlitba apoštola Pavla 
 

v. 14-15: Bůh, k němuž se Pavel modlí (Otec Pána Ježíše a Stvořitel) 

v. 16: vlastní prosba (upevnění vnitřního člověka) 

 v. 17: 1. důsledek prosby (Kristus přebývá v srdci) 

  v. 17b-18: účel prosby (pochopení Kristovy lásky mezi křesťany) 

   v. 19a: 2. důsledek prosby (poznání Kristovy lásky) 

    v. 19b: účel prosby (být prostoupen vší plností Boží) 

v. 20-21: oslavné díkůvzdání 
 

Biblické odkazy:  

�  J 13,35; 1J 4,8;  
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I. POZNÁNÍ NEPOZNATELNÉHO 

• Poznání je nezbytné 

 

Nikdo se nemůže stát křesťanem, pokud nepozná základní fakta 

evangelia.  

 

Nikdo nemůže růst jako křesťan, jestliže nebude poznávat Boha – jak 

z hlediska faktů (tedy kdo je Bůh), tak z hlediska vztahu s Bohem. 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1K 8,1; 1K 13,9; J 17,3; Mt 7,23; Gn 4,1; Ef 3,18 
 

II. KRISTOVA LÁSKA 

• Jak se projevuje Kristova láska? 

 

Láska je v Písmu popisovaná v kontextu oběti a služby.  

 

Láska znamená mít druhého přednějšího než sebe a sloužit mu ke 

spasení a následování Krista. 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 5,5; Jer 17,9; J 3,16.18.36; 1J 4,10; Mt 6,24; Mk 12,30; 1J 5,3; 1J 4,20-21; Ef 5,25-27 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. NAPLNĚNI VŠÍ PLNOSTÍ BOŽÍ 

• Boží pohled je zaměřen na církev 

 

Lásku Kristovu i plnost Boží můžeme plně zakoušet jenom v církvi.  

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 13,10; Ef 2,14-16; Ko 1,19; Ko 2,9-10; Ef 1,23; Ef 3,21;  
 

 

 

 

 

   

HABR, CHAOS, OBRNA, BĚLOCH, 

OBVOD, SRST, BLANKETY, POZOUN, 

KURÝR, ÚDAJ, SVŮDCE, RÝMY, 

CHROM, TOKY, JOLKA, EREB, 

KLÁNOVICE, HEKTOLITR, CHŮVA, 

VIRTUOS, TABU, PENĚŽENKA, 

KOUSKY, LODĚ, DOMEK, SOUHRN, 

DOMOV, SCHOD, ZOEA, OKAP, 

RECEPCE, PERLA, SKLA, LÝKO, 

NÁVRAT, OCASY, KLOBOUK, 

ŠPETKA, ČRTA, TRSY, LIBRETA, 

DRAHOTA, ČERV, SOUCHOTINY, 

BEAT, AORTA 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

Neděle 930 – Shromáždění v Domě techniky  

Shromáždění:  

20. 12. J. Suchý (1J), vedení: P. Borovanský (Iz 8), písně: M. Borovanská,  

27. 12.  P. Borovanský (1Pt), vedení: J. Kernal st. (Iz 9), písně: J. Suchý, 

Památka Páně: J. Suchý 

3. 12.  J. Suchý (1J), vedení: J. Petrák (Iz 10), písně: M. Borovanská, Památka 

Páně: P. Borovanský 
 

Uganda: Rodiče chtěli mladou ženu umlátit k smrti 

12. listopadu došlo ve východní části Ugandy k incidentu, při kterém místní 

radikální muslim surově zmlátil vlastní dceru, protože opustila islám a rozhodla 

se následovat Krista. Podle dostupných informací se Namusisi Birye obrátila ke 

křesťanství na evangelizačním shromáždění, zpráva o její konverzi se však 

nějakým způsobem dostala k otci ještě dříve, než se z akce stačila vrátit. Když 

přibližně v sedm hodin večer dorazila domů, otec na ni okamžitě zaútočil s 

úmyslem ji zabít. Naštěstí zavčasu zasáhli místní lidé a ženu zachránili. 

„Otec držel v ruce dřevěnou hůl a začal mě mlátit, jakmile jsem vstoupila do 

dveří,“ vzpomíná Namusisi. „Ve chvíli, kdy se do mě chtěla pustit také matka, 

dorazil starosta a zachránil mě.“ Zatímco křik vyděšené mladé ženy přivolal na 

scénu několik sousedů, matka a otec trvali na tom, že musí zemřít. „Podle islámu 

musí být naše dcera zabita, protože odpadla od víry,“ řekl otec lidem, kteří jí 

přispěchali na pomoc. „Již nikdy nebude naší dcerou.“ Sousedům se podařilo 

rozlícené rodiče přesvědčit, aby svou dceru nezabíjeli, a také navrhli řešení. Rodiče 

podepsali formální prohlášení, že dceru předají starostovi, který Namusisi dočasně 

nechá bydlet u sebe doma. Nyní se vzpamatovává z toho, že se jí rodiče zřekli. 

 

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval… 

Efezským 2,4 


