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NEVYSTIŽITELNÉ KRISTOVO BOHATSTVÍ (EF 3,8) 
Koho zvěstujeme? 

 

Shrnutí:   

Náš dnešní text nám ukazuje, na co se máme soustředit, abychom 

zvěstovali Krista a Jeho cestu spasení, a ne sebe a naší vlastní cestu 

spasení. Na životě apoštola Pavla se můžeme učit o tom, jak moc 

potřebujeme pokoru a milost, a jak je nezbytné, abychom stále 

lépe znali a poznávali nevystižitelné Kristovo bohatství. 

 

Efezským 3,8: 

… mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych 

pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství… 

  

Otázky pro děti:   

1. Kdo to jsou svatí? 

2. Proč musí být křesťan pokorný? 

3. Proč musí křesťan zvěstovat Krista? 
 

ÚVOD 

• Kristova církev slouží 

 

Dopis církvi o církvi. 

Dopis o službě Kristovy církve – slouží evangeliem hříšníkům. 

Církev zvěstuje Krista! On je Boží mocí ke spasení. 

Křesťan je zrozen z pravdy, a proto s radostí naslouchá slovu pravdy. 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 3,20-21; Ef 3,7; Ř 1,16-17; 1K 2,1-2; 2Tm 4,3-4; J 18,37; J 10,27; 1J 4,6 
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I. POKORA 

• Základ opravdového svědectví 

 

Bez pokory nemůže existovat žádná opravdová služba. 

 

Křesťan si musí pamatovat, odkud ho Bůh vytáhl a kdo Bůh je. 

 

Čím víc křesťan poznává milost, tím více se učí být pokorný. 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1K 15,9; 1Pt 1,16; 1Pt 2,9; Lk 22,24; Fp 2,5; Mt 20,26-28; 1Tm 1,13.15 
 

II. MILOST  

• Základ opravdového života 

 

Každému křesťanovi byla dána milost, ke službě. 

 

Milost je vždycky darovaná, a tedy nezasloužená – jinak by to nebyla 

milost.  

 

Milost je vždycky účinná a dovede nás přesně tam, kde nás Bůh chce 

mít.  

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1K 15,10; Ef 4,7; Ko 1,28-29; Ef 2,8-10; Ř 9,16;  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. BOHATSTVÍ KRISTOVO 

• Základ opravdové zvěsti evangelia 

 

Nevystižitelným bohatstvím Krista je On sám! 

 

Kristus je centrem křesťanského života i svědectví. 

 

Kristus je tím nejdůležitějším, o co v životě musí jít a jde. 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Fp 3,8-10; Mt 7,23; Sk 1,8; J 17,3; Gn 1,26; Iz 9,5;  

 

 

 

 

   

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. Suchý – 1J 3, vedení: Zj 5 – P. 

Borovanský, 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. 

 

 „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“ 

Jan 6:68 


