
B. pAvlovA první moDlitBA zA KřesťAny v efesu:
1,15-23

17. verš: … aby vám … dal Ducha moudrosti v pravém
poznání jeho [samého].
18. verš: … abyste věděli, jaká je naděje v jeho
povolání.
19. verš: … a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči
nám, kteří věříme. 

ve verších 20-23 Pavel uvádí, že se jedná o stejnou moc,
která se projevila ve skutečném vzkříšení Pána Ježíše
a jeho uvedení na trůn v nebesích.

c. pohleD zpět: 2,1-3
Zde se jedná o realistický, jednoduše faktický popis lidí
předtím, než je Kristus spasil.
1. verš: „Byli jste mrtví pro svá provinění a pro své
hříchy.“
2. verš: „Chodili jste podle věku tohoto světa, podle
vládce mocnosti vzduchu.“
3. verš: „dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli“ 
3. verš: „byli jsme [svou] přirozeností děti hněvu tak
jako ostatní.“
12. verš: „bez Krista, … bez naděje a bez Boha na
světě.“

Ta velkolepá moc, která vzkřísila Pána Ježíše z mrtvých
a posadila ho na trůn v nebesích před dvěma tisíci lety,
je moc, která je k dispozici, aby změnila člověka
duchovně mrtvého na duchovně živého! všimněte si
velmi důležitého „ALe“ ve verších 4 a 13!

D. DůrAz je položen nA BohA, Který vše půsoBí
A mění: 2,4-10

verše 4 a 5 nám říkají o veliké Boží lásce, bohatosti jeho
milosrdenství a milosti. on nás „obživil spolu
s Kristem“. Už nejsme duchovně mrtví!
on nás „probudil a spasil“ (v. 6 a 8). Nyní prožíváme
nový život o mnoho lepší než ten předchozí. Už se
nenacházíme pod Božím odsouzením, ale jsme schopni
naplnit záměr našeho spasení (v.10). 

e. v Boží BlízKosti sKrze Kristovu Krev: 2,11-22
11. - 17. verš: Byli usmířeni s Bohem.
18. verš: Byli přivedeni do nového vztahu vůči Bohu.
19. verš: Patří do Boží rodiny.
20. verš: Byli vybudováni na úžasných základech. 
21. verš: Jsou „svatou svatyní“. Příbytkem, ve kterém
Bůh žije skrze svého Ducha.

Bez Krista jsme mrtví, oddělení od Boha a bez naděje.
Zamysli se nad všemi zaslíbeními, která máme, jestliže
jsme v Kristu!

Apoštol Pavel zašel během své třetí kazatelské cesty do
efesu a strávil tam přibližně tři roky (viz Sk 19,1.8-10;
20,17-18.31). Během této doby se mnoho lidí stalo
křesťany a byl založen sbor. Tento dopis byl však napsánaž
ke konci jeho života, když byl ve vězení v římě kvůli své víře
v Krista. Je v něm napsáno, proč je třeba, abychom se stali
křesťany, a také jak si Bůh přeje, abychom žili křesťanský
život.

A. Duchovní požehnání v Kristu: 1,1-14
Bez Krista nic nemáme a nic nejsme. Ale v ten okamžik,
kdy přijmeme Krista jako svého Pána a spasitele, obdržíme
následující:

1. Bůh nám žehná v DUCHovNíCH vĚCeCH (v. 3). 
Jedná se o „duchovní“ požehnání, protože mají co do
činění s „nebeskými“ záležitostmi, které k naší radosti
ovlivňují náš „vnitřní“ život.

2. všechna tato požehnání pro nás Bůh již dávno
naplánoval. (v. 4)

3. Jeho záměrem bylo, aby jeho někdejší nepřátelé mohli
být přivedeni do jeho rodiny s postavením a všemi
výsadami Jeho dětí (viz 1J 3,1-3).

4. Byli jsme vykoupeni Kristovou krví a dosáhli jsme
odpuštění hříchů na základě „bohatství jeho milosti“ 
(v. 7). slovo „milost“ hovoří o tom, že jsme si nezasloužili
být takto požehnáni, ani jsme těchto požehnání nemohli
dosáhnout na základě vlastního úsilí.

5. Porozuměli jsme Božímu plánu pro budoucnost.
Pán Ježíš Kristus bude mít naprostou kontrolu nad
záležitostmi nebe i země (v. 9-10).

Tyto věci se jim staly, když „uslyšeli slovo pravdy … uvěřili
… byli zapečetěni zaslíbeným Duchem svatým“ (1,13).

KLíčový verš: efeským 2,22  
„v něm [v Kristu] jste i vy všichni 
spolu budováni v Boží příbytek 

v Duchu.“

Lekce o epištolách
Blok A - efeským

Tato lekce patří:

PřečTi si: efeským 1 a 2

Požehnání v Kristu1. lekce

Toto je první ze tří bloků o Pavlových dopisech církvím.

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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Bůh má plán, Který usKutečňuje. o co se jeDná (viz 1,10)?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
svými vlAstními slovy vyjáDři, co uDělAl pán ježíš, ABy nám nAše hříchy mohly Být oDpuštěny:
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Které tři sKutečnosti si pAvel přál, ABy KřesťAné věDěli? (viz 1,18-19)

1.
..................................................................................................................................................................

2.
..................................................................................................................................................................

3.
..................................................................................................................................................................
ve 2. KaPitole pAvel proti soBě stAví život KřesťAnA A neKřesťAnA. Ke Komu pAtří násleDující tvrzení?

KřesťAn neKřesťAn

MrTvý Pro BoHA. q q
Živý Pro BoHA. q q
sPAseNý sKrZe vírU v KrisTA. q q
sPoLéHAJíCí NA „DoBré sKUTKy“. q q
BeZ JAKéKoLiv NADĚJe. q q

co pAvel myslel tím, KDyž řeKl: „Byli jste mrtví pro svá provinění A hříchy.“ (viz 2,1)?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
oByvAtelé efesu Byli pohAné, nejeDnAlo se o ŽiDy. ŽiDé je povAžovAli zA ty, Kteří nepAtří Do Bohem vyvoleného

liDu, zA liDi Bez BohA A Bez nADěje. Který verš ze 2. KaPitoly o tom hovoří? verš …….

jAKý DůsleDeK mělA KristovA smrt pro ŽiDy, Kteří Byli Bohu „Blízcí“, A pro pohAny, Kteří Byli „DAleKo“ oD BohA

(viz 2,16-19)?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
v těchto KApitolách je círKev svým vztAhem vůči Kristu připoDoBněnA Ke DvěmA věcem.

A) A) JAKýM? (viZ 1,22-23 a 2,20-22) 
1. .....................................       2. ....................................

B) Co v TĚCHTo oBrAZeCH PřeDsTAvUJe KrisTUs?
1.

...............................................................................................................................................................
2.

...............................................................................................................................................................

LeKCe o ePišToLÁCH  Blok A  (eFesKýM)

1 

2

3

4

5

6

7

8

Celkem 
za tuto lekci

Požehnání v Kristu1. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT



B. KApitolA 4,1 - 16

(i) jeDnotA círKve: verše 1- 6
Zde se mluví o sedmi aspektech jednoty ustanovené
a udržované Bohem. Jedná se o duchovní jednotu. Není
vytvořena člověkem a lidmi nemůže být rozbita.

1. „[Je] jedno tělo.“ staré dělení na Židy a pohany
je zrušeno. všichni opravdoví věřící ze všech ras a barev
jsou JeDNo v Kristu. Jsou k němu připojeni coby k Hlavě
a nacházejí se pod jeho dohledem, vládou a vedením. Tato
Církev nemá na zemi žádná ústředí.

2. „A jeden Duch.“ v nich všech přebývá stejný Duch svatý.

3. „Jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého
povolání.“ všichni sdílí jedno dědictví. všichni budou
jednoho dne mít podíl na stejné věčné slávě (Fp 3,20
a 1Pt 1,4). Přirozená naděje někdy umírá, ale naděje
křesťana nikdy!

4. „Jeden Pán.“ všichni slouží jednomu Pánu. viz Sk 2,36
a Sk 9,6.

5. „Jedna víra.“ všichni mají podíl na velikém bohatství,
které je ve „víře, která byla jednou [provždy] svěřena
svatým. (Juda 3)

6. „Jeden křest.“ Křest je Kristovým příkazem a od té doby
je křesťany praktikován (Mt 28,19).

7. Jeden Bůh a otec všech, ten nade všemi (jeho
všudypřítomnost), skrze všechny (jeho moc) a ve všech
nás (jeho přítomnost).“ 

(ii) DAry círKvi – tělo Kristovo: verše 7-16
Poskytovatelem duchovních darů je Kristus (verše 7-10).
Dary jsou různé (verš 11).
Jsou k budování Církve, jejímu vybavení a dovedení
ke zralosti (verše 12 a 13).

Církev se rozvíjí a stává se silnou, když každý člen církve
jedná podle „daru“ nebo „schopnosti“, které mu Bůh dal
(viz verše 14-16).

A. KApitolA 3,1 - 21

i) pAvel vysvětluje tAjemství: verše 1-6
Tímto tajemstvím NeNí myšleno něco tajemného, ALe
něco, co bylo dříve skryto a nyní je to všem odkryto, aby
tomu mohli rozumět. 
ve verších 1-5 Pavel uvádí, že mu bylo Bohem odkryto
učení, o kterém nikdo nikdy neslyšel. „v předchozích
dobách“ je Bůh „lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha
zjevil“ (B21, v. 5). 

6. verš vysvětluje toto konkrétní tajemství. Jedná se o tu
skutečnost, že pohané, kteří se stali křesťany, mají stejné
výsady jako Židé, kteří se stali křesťany a jsou začleněni 
do těla Kristova.

(ii.) pAvel je oprávněn KázAt: verše 7-13
v 8. verši uvádí, že ho Bůh ustanovil, aby „zvěstoval
pohanům (tzn. nežidům) Kristovo nevystižitelné
bohatství“. o „bohatství“ milosrdenství a milosti hovořil ve
2. kapitole. Kristus nikdy neudělá ubožáky z těch, kteří
v něj složí svou důvěru! 10. verš vysvětluje, že i andělské
bytosti a nebeské mocnosti se učí o „přerozmanité Boží
moudrosti“. Církev je pro tyto neviditelné bytosti
předmětem studia! (viz také 1K 11,10.) Lidé, kteří byli
Božími i vzájemnými nepřáteli, nyní prokazují Boží
moudrost bezbožnému světu a také „vládám a autoritám
v nebesích“ (v. 10).

(iii) pAvlovA Druhá moDlitBA: verše 14-21
od kázání se obrací k modlitbě, od pokynů k přímluvám.
Podstata jeho modlitby:
1. Za sílu (16. verš) – na vnitřním člověku – tzn. tam, kde
Bůh jedná. 
2. Za lásku (17. verš) – jistý základ života.
3. Za zralost v Kristově lásce (verše 18 a 19). 

Tyto skutečnosti by měly mít v našem modlitebním životě
přednost!

KLíčové verše: efeským 3,20 & 21 
„Tomu pak, kdo je mocen podle

síly, kterou působí v nás, učinit daleko více
nade všechno, co žádáme nebo co si 
můžeme pomyslet, jemu [buď] sláva…“

Lekce o epištolách
Blok A - efeským

Tato lekce patří:

PřečTi si: efeským 3 - 4,16

Jednota v Kristu2. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Křesťanský život (4 bloky)  Církev (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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KApitolA 3
o jAKém tAjemství pAvel píše (3,6)?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

čemu se AnDělsKé mocnosti („vláDy A Autority v neBesích“) učí oD círKve (viz 3,10)?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
znovu si přečti pAvlovu moDlitBu zA KřesťAny v efesu (3,16-19). Doplň chyBějící slovA z jeho moDlitBy pomocí

násleDujících frází.
„KriStovu láSKu“    „ve vašiCh SrDCíCh“     „zaKořeněni a založeni“      „na vnitřníM člověKu“

1) ABy vÁs PoDLe BoHATsTví své sLÁvy PosíLiL MoCí sKrZe svéHo DUCHA ….........................................
2) ABy KrisTUs sKrZe vírU PřeBývAL ….............................................
3) ABysTe ByLi ……………….................................. v LÁsCe.
4) ABysTe MoHLi PoZNAT ……....................................………, KTerÁ PřevyšUJe PoZNÁNí.

poDívej se nA 3,19-21. jAK Bys popsAl/A rozsAh Boží lásKy, moci A slávy?

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

KApitolA 4
A) přečti si 2. verš A nApiš seznAm KvAlit, Kterými By se měli vyznAčovAt KřesťAné ve svém KAžDoDenním

životě:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
B) poDívej se Do Ga 5,22 a 23. jAKé DAlší vlAstnosti By měli KřesťAné mít?

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
A) jAKé slovo je použito ve spojení s KAžDým z násleDujících slov ve 4,4-6?

tělo, Duch, nADěje, lásKA, vírA, Křest, Bůh A otec všech. ………………………..
B) proč si myslíš, že pAvel toliK zDůrAzňuje myšlenKu jeDnoty v tomto Dopise?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
oD svého nAneBevstoupení uDěluje Kristus círKvi různé DAry, nApř. evAngelisty, pAstýře, učitele AtD. vlAstními
slovy vysvětli, co je záměrem těchto DArů (viz 4,11-13):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

pAvel se vrAcí K myšlence círKve jAKožto „těla KriStova“ (4,14-15). jAK BuDe toto tělo růst (viz 16. verš)?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

LeKCe o ePišToLÁCH  Blok A  (eFesKýM)

1 

2

3

4

5

6

7

8

Celkem 
za tuto lekci
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Jednota v Kristu2. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT

Zkratky sZ knih: Gn-Genesis; ex-exodus; Lv-Leviticus; Nm-Numeri; Dt-Deuteronomium; Joz-Jozue; sd-soudců;
rt-rút; 1sam, 2sam - 1.,2. samuelova; 1Kr., 2Kr. - 1.,2. Královská; 1.,2.Par - 1.,2. Paralipomenon; ezd-ezdráš; Neh-

Nehemiáš; est-ester; Jób-Jób; Ž-Žalmy; Př-Přísloví; Kaz-Kazatel; Pís-Píseň písní; iz-izaiáš; Jer-Jeremiáš; Plá-Pláč; 
ez-ezechiel; Dan-Daniela;oz-ozeáš; Jl-Joel; Am-Amos; Ab-Abdiáš; Jon-Jonáš; Mich-Micheáš; Na-Nahum; Abk-Abakuk;

sof-sofoniáš; Ag-Ageus; Zach-Zachariáš; Mal-Malachiáš



Pro křesťana jsou zakázány jakékoliv sexuální styky mimo
kontext láskyplného manželství.
3. verš – Nevtipkujte ohledně sexu!
4. verš – oplzlé, bezbožné a vulgární řeči jsou pro
křesťana nemístné.
4. verš – veškeré Boží dary, včetně sexu, jsou předmětem
díkůvzdání, a ne vtipů.
6. verš – Přestože se zdá, že mnozí žijí nemorální život zde
na zemi beztrestně, neznamená to, že uniknou odhalení,
usvědčení a „Božímu hněvu“.

(iii) verše 8-14 Žijte jako děti světla světlo
a temnota nejdou dohromady. Když se člověk 
obrátí ke Kristu, jeho myšlení je osvíceno,
a s ním i způsob jeho života. Když jsou v životě

člověka patrné spravedlnost, dobrotivost
a pravda, má to značný dopad na lidi,
se kterými se potkává. Přečti si Fp 2,15.

(iv) verše 15-21 Žijte moudře
15. verš – Moudrost je k dispozici – žádej o ni! (Jk 1,5)
16. verš – Jsme zodpovědní za to, jak využíváme svůj čas.
17. verš – Naší touhou by mělo být, abychom ve svých
životech konali „Pánovu vůli“.
18. verš – v době apoštola Pavla bylo v efesu problémem
opilství. opilství je stále závažným problémem naší
společnosti. Protilék spočívá v tom, že se naplňujeme
(necháváme se ovládat) Duchem Božím, ne přemírou
vína.

Naplňování Duchem povede ke:
a. společenství 
(„mluvíce k sobě … “ 19. verš)
b. uctívání 
(„svým srdcem zpívajíce Pánu“ 19. verš)
c. vděčnosti
(„vždycky za všechno děkujíce“ 20. verš)

Tato lekce je plná praktického vyučování. Pavel klade
rovnocenný důraz na učení i praxi křesťanova života. Jak
Jakub uvádí ve svém dopise, „víra bez skutků je mrtvá“
(Jk 2,26).

Pavel pokračuje v popisu nových standardů, které se
očekávají od těch, kteří patří k „tělu Kristovu“. Píše
s autoritou Pána Ježíše jakožto jeden z jeho apoštolů. 
viz 4. kapitola 17. verš: „toto tedy pravím a dosvědčuji
v Pánu ...“

A.  A. Žijte Život, Který je jiný: 4,17-32
verše 17-19: „abyste už nežili jako pohané“. Následně
popisuje vlastnosti životů lidí, kteří žijí bez Boha.
rozpoznáváš stejný životní styl ve svém životě?
„… žijí… v marnosti své mysli. Mají zatemněné myšlení
a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která
je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce.  otupěli a oddali
se bezuzdnosti, aby s nenasytností páchali každý druh
nečistoty.“ (znovu si přečti verše 17-19.)

Pro mnoho lidí je tento popis jednoduše „normou“. 

Křesťané musejí být jiní! Následují Kristovu cestu,
protože on je jejich Pánem. Toto vše nás vyzývá
k radikální změně životního stylu!

Proto musíme „odložit toho starého člověka“ (verš 22)
„a obléknout toho nového“ (verš 24). Následující verše
vysvětlují, co to znamená v každodenním životě:
* Už žádné lhaní. (25. verš)
* správně nakládat s hněvem. (26. verš)
* Už více nekrást – být čestný a užitečný. (30. verš)
* vyvarovat se hořkosti, vášní, zlých řečí a převrácenosti.
(31. verš)

32. verš pozitivním způsobem vyjadřuje, jak by měli
křesťané žít. „Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní
a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil
vám.“

B.  Žijte Život lásKy A svAtosti: 5,1-21
(i) verše 1-2 Láska má být hlavním rysem 

křesťanova života. Láska Pána Ježíše je pro nás
velikým vzorem. Můžeme si být jisti, že když 
Bůh něco přikazuje (1. verš), poskytuje také 
sílu, kterou potřebujeme.

(ii) verše 3-7 Máme žít čistý život. Namísto toho, 
abychom žili požitkářsky a žádostivě, máme se
vyznačovat sebeobětováním a nefalšovanou 
láskou.

KLíčový verš: efeským 5,8
„Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem 
v Pánu. Žijte jako děti světla.“

Lekce o epištolách
Blok A - efeským

Tato lekce patří:

PřečTi si: efeským 4,17 - 5,21

Křesťanova cesta3. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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A. „[Máte] oDložit toho Starého člověKa, [Který žiJe] PoDle DřívěJšího zPůSoBu …“ (4,22)“. přečti si verše

25-29 A uveď tři AspeKty „Dřívějšího jeDnání“, Které By KřesťAn měl „oDložit“:
1. ................................................    2. .................................................    

3. ................................................
B. co nejsrozumitelněji vysvětli, proč je třeBA tyto záležitosti „oDložit“: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

jAKým způsoBem zArmucujeme DuchA svAtého? (4,30)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
jAKými pozitivními způsoBy Bychom se měli chovAt poDle pAvlA ve verši 4,32?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

znovu si přečti 4,32 a 5,2.
(i) co pro nás vyKonAl Bůh (4,32)? ........................................................................................
(ii) co pro nás vyKonAl Kristus (5,2) .......................................................................................
(iii) jAK By měly tyto sKutečnosti ovlivňovAt nAše postoje A jeDnání?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

přečti si 4,17; 5,2; 5,8 a 5,15.
(i) Které slovo se vysKytuje ve všech čtyřech verších? sLovo .........................
(ii) co toto slovo znAmená v tomto Kontextu či situAci?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
tAto leKce se zABývá KontrAsty – světlo A temnotA, stAré A nové já.

(i) Který verš se zABývá světlem A temnotou?        verš ..............
(ii) Který verš se zABývá stArým já (neBo stArým člověKem)

A novým já (novým člověKem)?                                                          verš ..............

vypiš z nAšeho oDDílu verš, o Kterém si myslíš, že shrnuje, jAK By se měl KřesťAn chovAt, A uveď oDKAz:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Křesťanova cesta3. lekce
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Zkratky NZ knih: Mt-Matouš; Mk-Marek; L-Lukáš; J-Jan; sk-skutky; ř-římanům; 1K,2K-1.,2.Korintským; 
Ga- Galatským; ef-efezským; Fp-Filipským; Ko-Koloským; 1Te,2Te-1.,2.Tesalonickým; 1Tm,2Tm-1.,2.Timoteovi; 
Tt-Titovi; Fm-Filemonovi; Žd-Židům; Jk-Jakubův; 1Pt,2Pt-1.,2.Petrův; 1J,2J,3J-1.,2.,3.Janův; Ju-Judův; Zj-Zjevení



B. KřesťAnův válečný KonfliKt: 6,10-24

(i) nepřítel (6,10-12)
v následujícím oddíle dochází k náhlé změně předmětu
z povinností doma k opravdovému nepříteli. Křesťané jsou
zapojeni do konfliktu s Božím nepřítelem – satanem! výzva,
které křesťan čelí, je nesnadná a zvítězit můžeme jedině v
„v Pánu a převaze jeho síly“ (10. verš). 
Nebojujeme proti lidem, ale proti duchovním mocnostem.
(viz 12. verš.) 
Bible používá k označení tohoto mocného nepřítele řadu
označení. Je to „Ďábel“ (11. verš), Satan (Mk 1,13), „bůh
tohoto věku“ (2K 4,4) a „vládce mocnosti vzduchu“ 
(ef 2,2). 

(ii)  Křesťanova zbroj (6,13-20)
1. opasek pravdy (14. verš). Křesťanův standard je

absolutní – Kristus je Pravda. Nemělo by docházet
k žádnému pokrytectví, neupřímnosti nebo
kompromisu.

2. pancíř spravedlnosti (14. verš). ochrana srdce – není
zde prostor k vyjednávání. Ďábel se nemůže dotýkat
těch, kteří spočívají v Boží spravedlnosti.

3. obutí pokoje (15. verš). vojenská obuv je náležitě
pevná pro pochod. Jestliže jsme přijali dobrou zprávu
a zažíváme pokoj s Bohem a ostatními, měli bychom být
také připraveni podělit se o evangelium s druhými.

4. štít víry (16. verš). štít je vhodný k manévrování vůči
šípům. Může ochránit kteroukoli část těla. víra v Boha
musí být činná v každé části našich životů. 

5. přilba spasení (17. verš). Nechráněná mysl snadno
podlehne satanovým nástrahám, svodům a nečistotám.
(viz Fp 4, 6-9.)

6. meč Ducha, jímž je Boží slovo (17. verš). Jedná se
o jedinou útočnou zbraň, která je zde uvedena.
vzpomeňte si, jak účinně Pán Ježíš používal „meč
Ducha“ při svých pokušeních! Třikrát satanovi odvětil
výrokem: „Je psáno …“ (Mt 4,4.7 a 10). 

Nakonec Pavel zdůrazňuje potřebu modlitby. Ta bude
účinná ve spojení s celou zbrojí. 
„modlitba a prosba v Duchu“ (18. verš). To znamená být
Bohem pobízen a veden, modlit se za každého času –
pravidelně a neustále! Buď v pozoru – nikdy to nevzdávej! 
„za všechny svaté“ (18. verš). Tím je myšleno za všechny
tvé spolukřesťany. 

Pavel napsal tento dopis jako vězeň, který se nedopustil
zločinu. Jak by sis vedl/a v podobné situaci? Kdosi se zeptal:
„existovalo by dost důkazů, aby tě přesvědčily, že jsi
křesťan?“ Tímto způsobem Pavel dokončil jeden z nejvíce
povznášejících spisů celých dějin. 

A.  KřesťAnsKé vztAhy 5,22 – 6,9

1. manželky (5,22-24 a 33)
„ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.“ (B21) Toto
nejsou lidské nápady, ale Boží instrukce. Jako je Kristus
hlavou církve, svého těla, tak muž je hlavou ženy. Tak jako by
se církev měla podřizovat Pánu Ježíši, tak by se manželky
měly podřizovat svým manželům. Kristus pečuje o svůj lid
a chrání ho. Muž, který takto jedná vůči své ženě, naplňuje
Boží vůli a získá úctu své ženy (verš 33).

2. manželé (5,25-33)
„Milujte své ženy.“ Tato myšlenka je zdůrazněna třikrát! 
(25. 28. a 33. verš) K vyjádření tohoto Kristova příkazu vůči
církvi je užito pět aktivních slov. Miluje ji, dal sebe samého za
ni, posvěcuje ji a očišťuje ji, aby ji sám sobě připravil (čeP).
Jak často schází na straně manželů svědomité zvážení
a porozumění! výsledkem je mnoho rodinných neštěstí.
Je třeba, aby manželova láska fungovala ve všech částech
manželského,domácího a společenského života. standard,
který Bůh nastavil, je velmi vysoko! Manželé mají milovat své
manželky stejně oddaně, jako Kristus miloval církev. 

3. Děti (6,1-3) 
„Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu.“ Zde máme Boží řád
pro křesťanský domov. „poslední dny“ se však vyznačují
úplným opakem (2tm 3,2). Když bylo Pánu Ježíši dvanáct let,
byl poslušný Marii a Josefovi, čímž nám zanechal dokonalý
příklad (lk 2,51). 

4. rodiče (6,4)
negativně – Nedrážděte své děti. Ukvapené jednání může
ranit.
pozitivně – vychovávejte je v Pánově kázni. Nepřítomnost
kázně v domácnosti nemohou přemýšliví křesťané
podporovat.

5. otroci (6,5-8)
„Poslouchejte pozemské pány.“ Mnohé domácnosti měly
v tehdejší době otroky. od otroků, kteří byli křesťany,
se vyžadoval vysoký standard. Jako zaměstnanci bychom
vždy měli usilovat o to, abychom pracovali co nejlépe, jako
bychom každý úkol dělali přímo pro Pána! 

6. páni (6,9)
„Jednejte s nimi také tak.“ Zaměstnavatelé by měli brát
stejné ohledy na své zaměstnance, jaké by sami očekávali,
kdyby byli na jejich místě!

KLíčový verš: efeským 6,18   
„Každou modlitbou a každou 
prosbou se modlete v každý
čas duchem a k tomu bděte 
s veškerou vytrvalostí 
a prosbou za všechny svaté.“
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vlAstními slovy shrň, jAK By se KAžDá strAnA mělA chovAt v násleDujících vztAzích:
MANžeLKy A MANžeLé

..................................................................................................................................................................
DĚTi A roDiče

..................................................................................................................................................................
oTroCi A PÁNi

..................................................................................................................................................................

KDyž pAvel přeDKláDá učení ohleDně mAnželeK A mAnželů, používá příKlAD KristA

A círKve (5,22-26).
(i)   KDo Je v ToMTo PříKLADU „MANžeL“?

..................................................................................................................................................................
(ii)  Co TeNTo „MANžeL“ UDĚLAL?

..................................................................................................................................................................

jAK By toto učení o vztAzích mezi mAnželi A mAnželKAmi A mezi roDiči A Dětmi mohlo ovlivnit Dnešní roDiny,
poKuD By se říDily pAvlovými instruKcemi? 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

v Dnešní DoBě nemáme vztAh otroKů A pánů, Ale principy z 6,5-9 jsou DoBrými principy pro zAměstnAvAtele A

zAměstnAnce. jAK je může KřesťAn ApliKovAt nA prAcovišti v Dnešním světě?  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
přečti si KrátKý Dopis, Který pAvel nApsAl svému příteli filemonovi (viz list filemonovi). svými vlAstními slovy

vyjáDři, jAK pAvel ve veršíCh 15-19 žáDá oD pánA, filemonA, ABy se zAchovAl vůči svému Dřívějšímu otroKu,
onezimovi:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
KřesťAnův život je Boj.
(i) proti čemu poDle 12. verše Bojujeme?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(ii) Doplň chyBějící slovA:

(A) PANCíř ......................................... .  (B) šTíT ......................................... . 
(C) PřiLBA ......................................... . (D) Meč ......................................... . 

vlAstními slovy vyjáDři, zA co si pAvel poDle veršů 6,19-20 přál, ABy se KřesťAné v efesu moDlili:  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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