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ŽIJTE DŮSTOJNĚ (EF 4,1-3) 
Skromní, tiší, trpěliví 

 

Shrnutí:   

Apoštol Pavel staví na základech, které položil v předchozích třech 

kapitolách – z těchto základů, které mluví o povolání, kterým jsme 

povoláni, má růst důstojný život Božího dítěte, který bude 

charakteristický pokorou, láskou a pokojem. 
 

Efezským 4,1-3 (Žilka): 

Napomínám vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste žili způsobem hodným 
toho povolání, kterým jste byli povoláni, s veškerou pokorou a 
mírností, se shovívavostí, abyste jeden k druhému byli snášenliví v 
lásce, horliví zachovávati jednotu Ducha ve svazku pokoje. 

  

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Z čeho vyrůstá víra?  

2. Jak máme žít život víry? 

3. O jaké vlastnosti máme usilovat? 
 

KONTEXT 

• Rozdělení textu 
 

v. 1a: Proto vás napomínám 

   v. 1b: abyste důstojně žili podle povolání, kterým jste povoláni 

� v. 2a: s veškerou pokorou a tichostí 

� v. 2b: se vzájemnou trpělivou snášenlivostí v lásce 

� v. 3: horliví zachovávat jednotu Ducha spojeni pokojem 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 3,20-21 
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I. PROTO VÁS NAPOMÍNÁM 

• Základ nového života 

 

Apoštol se vrací k tomu, co vyučoval v předchozích třech kapitolách a 

dělá z toho východisko a základ křesťanského jednání.  

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 4,14; Lk 10,27; J 14,23; Ef 1,18-19; Ef 3,21 ; 2Tm 1,9;  
 

II. ŽIJTE DŮSTOJNĚ 

• Popis nového života 

 

Život víry je důsledkem nového narození.  

 

Víra vede ke skutkům, ale skutky nejsou schopné dovést k víře. 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Jk 2,17; Ef 2,8-10; Mk 4,26-28; Ko 1,10; 1Te 2,12; Fp 1,27; Ř 16,2; 3J 6; 1Tm 2,2 
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III. V LÁSCE A POKOJI 

• Charakteristiky nového života 

 

A. V pokoře 

 

B. V lásce 

 

C. V pokoji 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Fp 2,4; Mt 11,29; Sk 5,41-42; Mk 6,34; 2Pt 3,9; Ž 7,12; Ga 5,22-24 
 

 

 

 

 

   

HNÁT, OPARY, ARGALA, AREKA, 

PYTLÁCI, GROG, AKTÉR, 

FRANTA, IMITÁTOŘI, LÉKÁRNÍK, 

ETIK, TVÍD, KLIENT, JING, ŽIAR, 

KOLT, ŠÁJÍD, PEŘÍ, ŘEKY, 

KAMARÁDI, PROMOCE, KRÝT, 

CRAG, PRŠÍ, TÁBORITA, AURA, 

PŘEVRAT, SÍLA, INAK, AKTA, 

SESTAVA, MERLÍK, ÁCHAT, 

CHŮDA, IRÁK, STÉBLO, META, 

NYMFA, TAJGA, EXIT, PÁDY, 

MEGAFON, ZPĚT, KÝBL, STEHY, 

KANA, TARPAN, OGAM 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

Neděle 930 – Shromáždění v Domě techniky  

 

Shromáždění:  

21. 2.  P. Borovanský (1Pt), vedení: J. Petrák (Iz 17), písně: B. Špičáková 

28. 2.  P. Steiger, vedení: J. Kernal st. (Iz 18), písně: M. Borovanská, Památka: 

J. Suchý 

6. 3.   J. Suchý (1J), vedení: P. Borovanský (Iz 19), písně: B. Špičáková 

13. 3.  Společné shromáždění s pražským a kladenským sborem v Praze. 

 

Srí Lanka: Dav hinduistů zabránil pohřbu zesnulého křesťana 

16. října 2015 došlo v odlehlé části Srí Lanky k incidentu, při kterém dav čítající 

přibližně tři stovky vesničanů zabránil křesťanské rodině uspořádat pohřeb na 

obecním hřbitově. Radikálové prohlašovali, že pohřeb musí proběhnout podle 

hinduistických zvyklostí. Když pastor nemohl využít obecní hřbitov, pokusil se o 

uspořádání pohřbu poblíž kostela. Hinduisté však zbořili plot, vtrhli na církevní 

pozemek a zapálili dva zaparkované motocykly. Na základě rozhodnutí místního 

soudu předaného policií museli příbuzní nakonec pohřbít tělo zesnulého v jiné 

osadě, na hřbitově vzdáleném 23 kilometrů. 

Méně závažné trestné činy páchané na křesťanech nejsou na Srí Lance nijak 

ojedinělé. V uplynulých třech měsících se objevily zprávy o četných incidentech, 

jejichž obětmi se stali řadoví křesťané, pastoři i celá společenství – zejména v 

okrese Kagelle, kde čelí mimořádně silnému protivenství ze strany místních 

radikálů tři pastoři a členové jejich společenství. Pronásledování má formu 

verbálního napadání, pálení majetku a také vyvíjení nátlaku na vydání zákazu 

činnosti jejich společenství. 

 

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 

Židům 12:14 


