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EFEZSKÝM, LEKCE 20, EF 1,13-14
OTÁZKY KE STUDIU

Pavlova trojiční modlitba, první v listu Efezským (Ef 1,3-14) je zakončená 

oslavou díla Ducha svatého v křesťanech. To nejdůležitější, co Duch svatý 

dělá, jsme si popsali minule – jde o to, že nám umožňuje slyšet a věřit. 

Jenom díky práci Ducha svatého se můžeme stát křesťany. Ačkoliv nás 

Otec vyvolil před stvořením světa (Ef 1,4) a Kristus za nás zaplatil 

výkupné svou krví (Ef 1,7), tak teprve Duch svatý z nás dělá křesťany. 

Působí společně se Slovem, které inspiroval (vydechl) a používá Slovo 

pravdy, aby otevřel naše uši, a my jsme skutečně slyšeli evangelium. 

Potom otevírá naše srdce, abychom mohli evangeliu uvěřit, a vykresluje 

nám před oči Ježíše Krista, abychom Ho mohli následovat.  

Opakování: Co vás nejvíce povzbudilo v nedělním kázání z tohoto textu? 

Jaké praktické věci jste z kázání přijali? 

1. V Ef 1,13 apoštol mluví o „zapečetění zaslíbeným Duchem 

svatým“. Tomuto spojení se budeme věnovat v této lekci. Jaká je 

hlavní myšlenka tohoto verše?  

• Jak je dílo Ducha svatého spojeno s tím, co dělají ostatní osoby Boží 

trojice?  

• Čím se dílo Ducha svatého vyznačuje?  

• Můžeme mluvit o práci Ducha svatého ve Starém zákoně? Jak? V jakém 

slova smyslu? Čtěte např. Gn 1,2; Nu 11,17-29; Sd 3,10; Sd 6,34; Sd 
11,29; 1S 16,13; Jb 33,4; Ž 51,13 atd.  

 

2. Zabýváme se zapečetěním zaslíbeným Duchem svatým. Co si 

představujete pod zapečetěním Duchem? Pokuste se to nějak vysvětlit.  

• V jaké souvislosti se zde mluví o zapečetění Duchem svatým?  

• S čím je zapečetění spojené podle verše 13?  
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• Ve starověké řečtině se slovo „zapečetění“ používalo ve smyslu: a) 

ověření, b) zapečetění s důrazem na vlastnictví, c) potvrzení. Jaký 

význam je podle vás nejlepší použít v Ef 1,13? 

• Kdo a kdy je Duchem svatým zapečetěn? 

• Čtěte Ř 8,7-10. Může existovat křesťan, který nemá Ducha svatého?  
 

3. Duch svatý je zaslíbeným Duchem. Co to znamená, že je zaslíbený? 

Kdo ho zaslíbil? Jak? V Jaké souvislosti?  

• Čtěte Iz 32,15-20; Iz 42,1-4; Iz 44,1-6; Ez 36,25-28; Jl 3,1-5. Co je 

spojené se zaslíbením Ducha svatého? 

• Čtěte Iz 61,1-11. Na kom se tato slova naplnila podle Lk 4,16-30?  

• Čtěte J 7,37-39. Co musí udělat ten, kdo chce přijmout zaslíbeného 

Ducha svatého?  
 

4. Ježíš sám slíbil svým učedníkům „jiného Přímluvce“ – Ducha 

svatého (J 16,7 – srov. 1J 2,1). Všimněte si, jak je Duch svatý Ježíšem 

nazván v J 15,26 – jak to souvisí se slovem pravdy v Ef 1,13?  

• Nejdůležitější úkol Ducha svatého je popsán v právě v J 15,26. Co to je? 

• Co je nejdůležitějším úkolem Ducha svatého v životě křesťana podle Ef 
1,13? Jak to souvisí s J 15,26? 

 

5. Zaslíbený Duch svatý je svatý. Co to znamená pro jeho dílo? 

Přečtěte si Ef 1,4-5 a vysvětlete, jak souvisí zapečetění Duchem 

svatým s vyvolením ke svatosti.  

• Duch svatý je Duchem pravdy a je také Duchem, který křesťany posvěcuje. 

Jak konkrétně se to děje? 
 

6. Co jste se z této lekce dozvěděli o díle Ducha svatého? Jak Duch svatý 

působí společně s Otcem a se Synem? 

• Proč je důležité rozumět dílu Ducha svatého v životě křesťana?  

• Které praktické věci z tohoto oddílu můžete používat ve svém 

každodenním životě s Bohem? 


