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ZJEVENÉ TAJEMSTVÍ (EF 3,3-6) 
Co zjevení odhaluje 

 

Shrnutí:   

Jsou zde tři věci a my se podíváme na to, jak každá z nich souvisí s 

Kristem, s církví a s pohany. Tajemství Kristovo, které bylo 

Duchem svatým odhaleno, zaslíbení Kristovo, do něhož jsou 

uváděni všichni, kteří přicházejí ke Kristu, a evangelium Kristovo, 

které je jak nástrojem Božího zjevení. 

 

Efezským 3,3-6 (KRAL): 

Že skrze zjevení oznámil mi tajemství, (jakož jsem vám prve psal 

krátce; z čehož můžete, čtouce, porozuměti známosti mé v tajemství 

Kristovu;) kteréž za jiných věků nebylo známo synům lidským, tak 

jako nyní zjeveno jest svatým apoštolům jeho a prorokům skrze 

Ducha, totiž že by měli býti pohané spoludědicové a jednotělní, i 

spoluúčastníci zaslíbení jeho v Kristu skrze evangelium, 

  

Otázky pro děti:   

1. Co bylo největším tajemstvím od počátku světa? 

2. Co Bůh zaslíbil lidem? 

3. Co je to evangelium? 
 

I. TAJEMSTVÍ KRISTOVO 

• Bůh se zjevil v Kristu 
 

A. Tajemství o Kristu 
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B. Tajemství církve 

 

 

C. Tajemství pohanů 
 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,20; Žd 1,1-2; J 14,9; Ko 1,26 ; Ef 4,15-16; Mt 11,3; Sk 2,36; Iz 53; Iz 9,5; Ž 24; Gn 

22; Ef 1,10; Ž 147,19-20; Ef 2,14-15; Ř 2,28-29; Sk 10,28; Sk 11,2-3.18 
 

II. ZASLÍBENÍ KRISTOVO 

• Bůh zaslíbil Krista jako Spasitele světa 
 

A. Zaslíbení Krista 

 

 

B. Zaslíbení církve 

 

 

C. Zaslíbení pro pohany 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Gn 12,3; Gn 22,18; Gn 26,4; Gn 28,14; Ko 2,16-17; Ko 1,19; Ř 4,13; Ga 3,7-9 
 

III. EVANGELIUM KRISTOVO 

• Kristovo dokonané dílo je dobrou zprávou 

 

A. Evangelium o Kristu 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

B. Evangelium o církvi 

 
 

 

C. Evangelium pro pohany 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 1,16; Ef 2,13; Tt 2,14; Ef 2,19; Mt 11,28; Žd 12,1-2 

 

 

 

 

   

MIMINO, TLACH, VŘÍDLO, 

ŠATLAVY, STRATEGIE, HMYZ, 

PODSVĚTÍ, STRDÍ, MZDA, LINO, 

RYTO, BISTRO, PANTY, BOUŘE, 

RDESNO, GASTRONOM, CHLUP, 

EUFORIE, ZVĚŘ, SCHODIŠTĚ, OKOV, 

SMRK, PÓVL, VHOD, SLOJ, ŘEČIŠTĚ, 

NÁVĚJ, ŽOKY, SETI, TVÍD, PLATON, 

UKLIDIT, LILA, LAUR, PLOTÝNKA, 

SLOJE, TAVY, KUPA, PŘEDÁK, KRIL, 

PUDR, RADOST, ŘEŽE, ORLE, 

OŘEZAT, ŘADY, LOSI, BĚHEM, 

NORMA 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

Neděle 930 – Společné shromáždění v Kladně – zde shromáždění nebude. 

 

 

Írán: Křesťané odsouzeni k dalším pěti letům odnětí svobody 

Dva íránští křesťané, Ebrahim Firúzí a Sevada Agasar, byli nedávno odsouzeni k 

odnětí svobody kvůli své křesťanské víře. Oba byli obviněni z „ohrožování státní 

bezpečnosti formou tajných úmluv a nezákonného shromažďování“. 

Ebrahim, křesťanský konvertita od islámu, který si již odpykává starší trest ve 

věznici Radžaej-Šahr, dostal dalších pět let. Ebrahim byl poprvé uvězněn v srpnu 

2013, poté co byl usvědčen z několika přestoupení zákona – šíření protiislámské 

propagandy, zvěstování evangelia, kontaktů s protiislámskými agenty v zahraničí 

a založení křesťanských webových stránek. Kvůli těmto obviněním strávil rok ve 

vězení a dva roky v exilu. Sevada, íránský křesťan arménského původu, za kterého 

byla složena kauce a v současné době se nachází na svobodě, byl rovněž odsouzen 

k pěti letům vězení. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Sevada se vrátí do vězení, 

aby si odpykal i nově vyměřený trest. 

Modlete se, aby íránská církev i nadále rostla, navzdory možným důsledkům, 

které jsou pro mnohé křesťany s následováním Ježíše spojeny. Kéž si Bůh používá 

své věrné služebníky Ebrahima a Sevadu, aby s ním díky jejich svědectví mnozí 

Íránci navázali osobní vztah. Modlete se za dozorce a všechny, kdo jsou do tohoto 

případu nějakým způsobem zapojeni. Modlete se také za to, aby Bůh připravil 

cestu k brzkému propuštění obou křesťanů a aby je chránil před každou újmou. 

 

Proto i my odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno 

přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem 

upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. 

Židům 12:1-2 


