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1. Vzpomeň si na dva až tři své přátele. Na základě čeho se tato přátelství 
utvořila? 
Blízké vztahy vznikají na základě společných prožitků, vzájemných zkušeností a poznání, 
jaký je náš přítel. Bez osobní zkušenosti a společně stráveného času nelze hovořit o 
opravdovém přátelství. 

 
 
2. Jaká byla Tvá první zkušenost s Pánem Ježíšem Kristem? 

 
 
 

 
 
 

3. Ef 4,13 Co podle Tebe znamená „poznat Syna Božího“? Jakými způsoby jej 
lze poznávat? 
Určitě dojdete k závěru, že to není pouze intelektuální poznání z knih, ale že naše poznání 
se prohubuje především skrze osobní zkušenost, které krom intelektu (rozum) zasahuje 
také naše city (srdce). Způsoby jsou záležitosti fantazie, ale určitě bychom neměli 
zapomenout, že nenahraditelné jsou především zkušenosti, kdy se rozhodujeme a jednáme 
s vírou v Ježíše v konkrétních životních situacích… 

 

 

 
4. Ef 3,14-19 Najdi, co vše přečteném textu nám je ku prospěchu, abychom byli 

prostoupení plností Boží.  
Boží působení skrze Ducha Svatého, naše víra zpřítomňující Krista v nás, vzájemná láska 
ve společenství věřících 

 
5. Jaké jsou podmínky pro poznání všech rozměrů Boží lásky uvedené v textu 

Ef 3,14-19? 
... spolu se všemi bratřími ... Tedy nikoli sám, ale ve společenství. Nikoli  jen s někým, ale 
se všemi. Někdy bychom rádi udělali naší vírou soukromou záležitostí, do které jiným nic 
není. Jindy bychom zase byli raději obklopeni pouze těmi, kteří jsou „stejné krevní skupiny“ 
jako my. Poznání Božího Syna není tedy jen záležitostí sběru informací, ale je to především 
zkušenost víry s Bohem (skrze Ducha Svatého) a také dalšími věřícími (skrze lásku).  

 
 
6. Co je to ten„vnitřní člověk“? (srovnej Gn1,27; Ef4,13; Ga2,20). 

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. / Zralé lidství měřené Kristovou plností./ Nežiji už 
já, ale žije ve mě Kristus 
Je to Boží představa o nás, vize, kterou měl Bůh, když nás stvořil. My ji vidíme konkrétně 
v Kristu, Božím Synu. Prosí-li ap.Pavel, aby se v nás upevnil vnitřní člověk, má na mysli 
naše ztotožnění se s Kristem. Tak jako on, i my jsme skrze víru Boží děti. Také mí bratři a 
sestry jsou Boží děti a takto je mám vidět a s láskou přijímat. 

 
 

 
 

7. Ef 4,15 Můžeš udělat něco pro to, abys „dorůstal v Krista“? Který z nápadů 
budeš příští týden realizovat? 
Verš sám odpovídá:“ být pravdivý v lásce“.To znamená nic si nenalhávat. Čím více 
poznáváme Krista, tím více zjišťujeme v čem mu nejsme podobni. Praktické nápady: 
vyhledej svého zpovědníka, buď někomu vykazatelný, vyhraď si delší čas s Bohem a Božím 
slovem, které nám nastavuje zrcadlo, začni číst nějakou křesťanskou knihu, začni 
pravidelně navštěvovat bohoslužby,....) 

 
8. Je ve Tvém okolí někdo, koho je pro Tebe těžké vnímat jako sourozence 

v Kristu? Jakým způsobem to můžeš změnit? 
Čím blíže budeme Kristu, tím blíže budeme i sobě navzájem, snadněji překonáme 
vzájemné rozdíly i rozpory, pochopíme-li, že tak jako Ježíš je Syn Boží, i já jsme dítě i 
Boží a všichni ostatní křesťané jsou také děti Boží. 
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