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TAJEMSTVÍ UKRYTÉ V BOHU (EF 3,9) 
Vysvětlené tajemství

 

Shrnutí:   

Dnes se podíváme na první část Pavlova vysvětlení (v. 9). A 

můžeme dobře rozumět tomu, že celý zbytek našeho listu je 

vysvětlením tohoto tajemství, které bylo od věků ukryto v Bohu a 

nyní je zjeveno Božímu lidu. Uvidíme tři věci, které se týkají 

tohoto tajemství: 1. Tajemství, které bylo skryté, 2. Tajemství, 

které bylo skryté od věků, 3. Tajemství, které bylo skryté v Bohu. 

 

Efezským 3,8: 

… abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a 

vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše 

stvořil. 

  

Otázky pro děti:   

1. V kom je skryté Boží tajemství? 

2. Co je tímto tajemstvím? 

3. Komu toto tajemství Bůh odhaluje? 
 

ÚVOD 

• Kristova církev šíří evangelium 
 

Ježíš Kristus je jádrem evangelia – Jeho smrt a vzkříšení. 

Kristova církev také vysvětluje evangelium. 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 1,15; 1Tm 3,16; Ř 10,17; Ef 3,10 
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I. TAJEMSTVÍ, KTERÉ BYLO SKRYTÉ 

• Co je to Boží tajemství? 

 

Božím tajemstvím je Kristus. 

 

Boží tajemství bylo skryté, ale nyní je odhalené.  

 

Boží tajemství bylo odhalené Ježíšem Kristem a v Ježíši Kristu.  

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Žd 1,1-2; Ef 3,5-6;  
 

II. TAJEMSTVÍ, KTERÉ BYLO SKRYTÉ OD VĚKŮ 

• Co bylo s Božím tajemstvím? 

 

Od okamžiku Pádu měli lidé vždy k dispozici cestu spasení. 

 

Celá cesta spasení zde byla připravené už před stvořením světa – byl 

vybrán Beránek, byl vybrán prostředek spasení – kříž, byl vybrán způsob 

– milostí skrze víru, byl vybrán lid spasení.  

 

Dokud nepřišel Kristus, byly tyto věci zahalené a nezjevené – byly 

Božím tajemstvím.  

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Pt 1,19-20; Sk 2,23; Ef 2,8-10; Ef 1,4-5; Lk 4,21-22.28-29; Sk 22,21-22; 1K 1,23-24 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. TAJEMSTVÍ, KTERÉ BYLO SKRYTÉ V BOHU 

• Bůh odhaluje své tajemství v Kristu! 

 

Boží tajemství se odhaluje ve dvou rovinách a dvěma způsoby:  

Fyzicky a duchovně, historicky a experimentálně.  

 

Jenom Bůh odhaluje a dává poznat Krista tomu, komu On sám chce.  

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ko 1,26; Ga 4,4-5; Mt 11,27; J 6,44; Ef 1,17-18; 2K 5,20 

 

 

 

 

   

SVIŠŤ, OSLE, BOTA, LAOS, SKÁLA, 

LOŽE, ROMÁN, PREDÁTOR, PARD, 

PODSÍŇ, NÁBOR, ODDAVKY, 

ŠMOULA, VÁCLAVKY, PLÁŽ, MÍRA, 

KARB, ZBĚH, AURA, HRDLA, KOLEK, 

ÚPONA, OBŘI, ÚVAZ, DLAŽKA, 

VLASY, FRANTA, ŠPECH, OCASKA, 

ŽLAB, ANOA, OTEC, OBDOBA, 

KONTO, ÚSPORA, ŠKUMPA, MANKO, 

MAZADLO, CHÝŠE, CRAG, MODEL, 

KOVOTEPEC, DEVIACE, VSTŘELIT, 

OKNO, UZDA, LADO, CHLADIVO 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

Neděle 930 – Shromáždění v Domě techniky (J. Kernal – Ef 3,10, vedení: Zj 9 

– J. Petrák, písně – M. Borovanská, Památka Páně – J. Kernal) 
 

Nigérie: Obnovené útoky Boko Haram na Maiduguri 

Radikálové z Boko Haram obnovili útoky na město Maiduguri ve snaze získat 

zpět původní základnu svých operací, jejíž strategický význam si velmi dobře 

uvědomují. Díky příhodné poloze města by radikální skupina mohla snáze 

podnikat akce po celé Nigérii a také infiltrovat sousední země. Rovněž vedoucí 

představitelé Nigérie, Nigeru, Čadu a Kamerunu si jsou této skutečnosti vědomi a 

ve snaze skupinu zastavit se dohodli na společném vojenském postupu. 

V posledních týdnech přišlo 46 civilistů o život při třech nezdařených pokusech 

skupiny o průnik do obvodu města. Prezident Muhammadu Buhari v 

inauguračním projevu oznámil, že se velitelství ozbrojených sil přesune z hlavního 

města Abuja do Maiduguri právě kvůli operacím namířeným proti Boko Haram. 

Nigerský prezident Mahamadou Issoufou prohlásil, že mezinárodní vojenské 

oddíly budou schopné nasazení proti Boko Haram během několika týdnů. 

(Jednotky z Nigeru, Čadu a Kamerunu pomáhají Nigérii v boji proti radikální 

skupině, která již podnikla řadu teroristických operací ve všech třech zmíněných 

sousedních zemích.) 

V průběhu téměř šest let trvajícího povstání islamistů na severovýchodě Nigérie 

přišlo o střechu nad hlavou více než 1,5 milionu Nigerijců (v mnoha případech 

křesťanů). Podle dostupných odhadů si konflikt vyžádal přibližně 13 000 lidských 

životů a bezpočtu dalších lidí způsobil obrovské trauma. Odkazy na starší zprávy a 

videa o katastrofální situaci v Nigérii naleznete na stránce Nigeria Country Report. 

 

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili 

a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; 

Koloským 2:2 


