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CÍRKEV, SKRZE KTEROU BŮH VYUČUJE 

ANDĚLY!  

(EF 3,10) 
Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v 

nebesích přerozmanitá Boží moudrost  

(Ef 3,10 CSP)
 

Efezským 3:1  Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás 

pohany. 2  Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého 

plánu udělil kvůli vám: 3  dal mi ve zjevení poznat tajemství, které 

jsem vám právě několika slovy vypsal. 4  Z toho můžete vyčíst, že 

jsem porozuměl Kristovu tajemství, 5 které v dřívějších 

pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho 

svatým apoštolům a prorokům: 6  že pohané jsou spoludědicové, 

část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních 

evangelia. 7  Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh 

obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí: 8  mně, daleko 

nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům 

zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství 9  a vynesl na světlo 

smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil: 10  Bůh 

chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev 

dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, 11  podle odvěkého 

určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12  V něm smíme 

i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. 13  Proto 

prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť 

se to obrátí k vaší slávě. 
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I. ÚVOD 

Biblické odkazy:  

� Ef 3,10; Ef 3,1-13; 

 

II. EVANGELIUM A JEHO DŮSLEDKY V CÍRKVI JSOU 

MANIFESTACÍ PŘEROZMANITÉ BOŽÍ MOUDROSTI 

Biblické odkazy: 

� Ef 3,7-9; Jb 38,4-7; 

 

III. BIBLICKÁ CÍRKEV JE PROSTŘEDKEM KE ZJEVENÍ 

PŘEROZMANITÉ BOŽÍ MOUDROSTI 

 

A. Správné základy 

 

B. Církev to jsou znovuzrození lidé 

 

Biblické odkazy: 

� Ef 2,20; Neh 8,1;Ef 2,1-3; Zj 20; J 3,3; Ef 2,10; 

 

IV. VLÁDY A AUTORITY V NEBESÍCH JSOU CÍLEM ZJEVENÍ 

PŘEROZMANITÉ BOŽÍ MOUDROSTI 

 

A. Kdo jsou tyto vlády a autority? 

 

B. Co je obsahem poselství pro ně? 

 

Biblické odkazy:  

� Ko 1,16; Ef 1,19-21; Ef 6,12; Ž 148,2; Žd 1,6; Zj 4,8-11; Zj 7,9-12; Mt 16,18; 1Pt 

1,12; L 2,13-14; ko 2,14-15, Ef 2,14-16; Ga 3,28; Ef 2,18; 

 

V. ZÁVĚR 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

 

 

Otázky:   

Svatí, je před námi několik otázek, které vyplývají z dnešního textu: 

 

1. Jsme těmi, kteří mohou s radostí a s jistotou říci, že Kristova církev 
funguje, protože to je Boží plán, protože to je prostředek pro zjevení Jeho 
moudrosti a slávy?  

2. Jste jako církev manifestací Boží moudrosti? 
3. Jak je to vidět v životě každého z vás? 
4. Jak je to vidět ve tvém osobním životě? 
5. Když lidé pozorují tvůj život, vidí evangelium? Slyší evangelium?  
 

 

 

 

   

ETUDA, ODVOZ, NUDLE, OVOCE, 

BLÁTO, ZVRACET, OBROK, TISÍC, 

OPUKA, OKENICE, ZAŘADIT, 

OBRACEČ, SÁPAT, ŽÍŽALY, ZEBRA, 

SURMA, HŘIBY, HŘBET, SKÓRE, 

ČERTI, JEANS, DUBEČ, AKCIE, 

OLEJE, OSADA, MOSKVA, ODSUN, 

COURT, TLOUK, NOCLEH, OŽERA, 

FLIRT, KUBUSY, LAZAR, ETUDY, 

DRESY 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 18b) Pavel Borovanský, 

písně Markéta Borovanská, Večeře Páně a kázání Jan Suchý  

 

1. - 8. července proběhne English camp, Žalý v Krkonoších 

26. - 29. července konference Biblického poradenství na Zadově, Šumava  

 

Čína: Obhájce lidských práv propuštěn na svobodu 

Po téměř dvou letech strávených ve vězení se křesťanský právník a obhájce 

lidských práv Li Che-pching letos v květnu vrátil domů k rodině. Bratr Li byl 

zadržen v červenci 2015, společně se skupinou advokátů zastupujících 

evangelikální křesťany a další osoby, které se staly obětí režimu. Li byl při 

neveřejném procesu usvědčen z „podvracení státní moci“. Během dvouletého 

věznění byl opakovaně týrán. 

 Jeho bratr, Li Čchun-fu, který byl zadržen ve stejnou dobu, byl ve vězení týrán 

takovým způsobem, že musel být propuštěn předčasně (9. května), poté co začal 

vykazovat známky duševní poruchy. Sám Li Che-pching je slabý a pohublý, ale 

podle zpráv od manželky má dobrou náladu a je šťastný, že je opět s rodinou. 

 Čínští advokáti angažující se v oblasti lidských práv jsou často křesťané, kteří 

jednají z osobního přesvědčení a dostávají se při své práci do konfliktu se státními 

orgány. 

 Modlete se za úplné zotavení obou bratrů. 

 

 

Ppřed Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou 

lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. 

1 Tesalonickým 1:3   


