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POROZUMĚNÍ SKRZE ZJEVENÍ (EF 3,3-5) 
Nadpřirozené náboženství

 

 

Shrnutí:   

Pavel mluví o zjevení, kterého se mu dostalo, mluví o tajemství a 

vysvětluje, co tímto tajemstvím myslí, mluví o tom, že toto zjevení 

bylo dáno apoštolům a prorokům – oni byli těmi, skrze které Bůh 

toto tajemství odhalil. Dnes se budeme zabývat pouze jedinou 

z těchto věcí – a to Božím zjevením. Boží zjevení je klíčovým 

prvkem křesťanství. 

 
 

Efezským 3,3-5 (Pavlík): 

… že mi odhalením bylo v známost uvedeno tajemství, (podle [toho,] 

jak jsem předtím stručně napsal, stran čehož můžete čtením 

vyrozuměti, jak se v Kristově tajemství vyznám,) jež [(v)] jiných 

pokoleních nebylo synům lidí v známost uvedeno [tak], jak bylo nyní 

v Duchu odhaleno jeho svatým apoštolům a prorokům: 

 

 

  

Otázky pro děti:   

1. Proč se Ježíš po svém vzkříšení zjevoval apoštolům? 

2. Proč lidé nechtějí věřit v Ježíše Krista? 

3. Jak se pozná, že člověk uvěřil v Ježíše Krista? 
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I. ZJEVENÍ PŘESAHUJE ROZUMOVÉ POCHOPENÍ 

• Zjevení má nadpřirozenou podstatu 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 3,5; 1K 15,6-8; 1Pt 1,10-11; Mk 8,33; Mt 16,17; Mt 11,25-28;  
 

II. ZJEVENÍ VEDE K POROZUMĚNÍ 

• Duch svatý uvádí do veškeré pravdy 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Lk 24,16.31; 1K 2,14; Mk 8,17; Ř 8,7; Jer 17,9; Ez 36,26-27; J 14,26; J 16,13; J 17,17; J 5,39-

40 
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III. POROZUMĚNÍ VEDE KE SLUŽBĚ 

• Křesťan s radostí jedná podle Božího slova 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ko 1,26; Ef 3,9-10; Sk 19,20; 1Pt 2,6; Ef 2,13; Mk 16,16; Ga 6,10; 

 

 

 

 

  

  

… [že] mi bylo ve zjevení 

oznámeno tajemství, jak jsem 

o něm předem krátce napsal. 

Z toho můžete při čtení poznat, 

že rozumím tajemství Kristovu, 

které v jiných pokoleních nebylo 

lidem oznámeno tak, jak to nyní 

bylo Duchem zjeveno jeho 

svatým apoštolům a prorokům… 

(Efezským 3,3-5 ČSP) 

Najdi slova napsaná tučně: 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (P. Borovanský – 1Pt 

2,10, vedení: Př 29 – J. Kernal, písně + Památka Páně – J. Suchý) 

Pátek 15. 5. v 1800 bude setkání mužů. 

Neděle 24. 5. Společné shromáždění v Kladně – zde shromáždění nebude. 

 

1. Co pak je tvým jediným potěšením v životě i v smrti? 

Mým jediným potěšením v životě i v smrti je to, že nejsem sáma) svůj, 

nýbrž že jsem svého věrného spasitele Ježíše Krista, jenž mne svou 

drahoub) krví ze všech mých hříchů vykoupil, a tak mne pro sebe 

opatruje, že bez vůle Otce mého nebeského ani vlásekc) s hlavy spadnout 

mi nemůže, ano mně vše, děj se co děj, ke spaseníd) sloužit musí. Proto 

mne svým svatým Duchem ujišťuje, že mne jednou k sobě vezme; zatím 

pak ve mně den ode dne upřímnější touhu vzbuzuje,e) abych již ostatní 

čas svého života jemu ke cti trávil.  
a) Ř 14,7-8 b) 1Pt 1,18-19; 1J 1,7 c) Mt 10,30 d) Ř 8,28 e) 1K 6,19-20.  

 

2. Jak paks došel tohoto svého jediného potěšení? 

Tohoto svého jediného potěšení došel jsem tak, že mi Duch svatý 

ukázal, a ještě ukazuje: 1. jak veliký je můj hřích, 2. jak jsem z něho 

vykoupen, a 3. jak mám za to Pánu Bohu vděčnost prokazovat.  

 

 

Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, 

posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému 

dobrému dílu. 

2 Timoteovi 2:21 


