
8. lekce

Důkaz křesťanského charakteru

Naše studie se blíží ke konci. V této závěrečné části se budeme
zabývat tím,jak dosvědčíme, že rosteme do pozice křesťanské zralosti.
V jedné z prvních lekcí jsem vyprávěl příběh chlapců, kteří měřili svůj
růst podle značky na zdi. Ta značka reprezentovala velikost jejich
-otce. Je běžné, a také důležité, že máme měřítka, pomocí jichž kontro-
lujeme svůj pokrok.

Písmo obsahuje mnohá jasná vyučování na téma křesťanská svě-
dectví. Znáte svědectví, které je často prezentováno před soudem.
Soudce nebo porota musí zvážit důkazy. Jejich zodpovědností je, aby
posoudili, zda je důkaz dostatečný pro rozhodnutí o rozsudku nebo
ne.

Někdo se jednou zeptal: "Kdybys byl ve vazbě za to, že jsi křesťan,
bylo by dost důkazů na to, aby tě z toho usvědčili?" To je velmi vážná
myšlenka, že ano? V určitém smyslu je svět jedna velká porota.
Dokonce i nevěřící poznají, zdali křesťané žijí či nežijí podle toho, co
vyznávají nebo říkají. Tato lekce se zabývá nejpřesvědčivějším důka-
zem zralého křesťanského života: prokazováním Ježíšova charakteru
v životě věřícího.
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Plán lekce

Dorůstání do podoby Ježíše
Zopakování cíle
Charakteristické rysy Ježíšova života

Být jako Ježíš
Rozhodnutí vůle
Poddání se Duchu svatému
Typ životního stylu

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
,

• říci.jak Ježíšův život a moc Ducha svatého pomáhají věřícímu růst
do úplné zralosti; ,

• vysvětlit, jak vítězící věřící překonává obtíže, které chtějí zabránit
jeho duchovnímu růstu.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.
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3. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.

Praktická část

DORŮSTÁNí DO PODOBY JEžíŠE

Úkoll: Uveď svůj vzor duchovního růstu.

Jak jsme již viděli, věřící je znovuzrozen do nové rodiny. Znovuzro-
zený duch v něm (semeno) obsahuje podobu Boží.J ako děťátko roste
do podoby své rodiny, věřící by měl růst do podoby Boží. Tato podoba
byla vidět na tváři Ježíše Krista. JežÍŠ byl Bůh žijící v lidské podobě.
Stal se vzorem, modelem a měřítkem duchovního růstu každého
věřícího.

Zopakování cíle
Úkol 2: Uveď rozdíl mezi částečnou a úpl,!ou křesťanskou zralostí.

Zopakujme si teď znovu cíl našeho křesťanského růstu. Jasný
obraz křesťanského růstu je uveden v Ř 8,29-30 (podle překladu NS):

Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli
připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi
bratřími; které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty
také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.
Defmováním toho, co to znamená stát se podobným Božímu synu,

jsme se již zabývali v předcházejících lekcích. V této lekci podáváme
ten nejpřesvědčivější důkaz ze všeho. Je to odraz charakteru Ježíše
Krista v Bašem vlastním charakteru a životním stylu.

Další významný popis cíle, ke kterému směřujeme, je uveden
v Ef4,13:

Až bychom všichni dosáhli jednoty míry a poznání Syny Božího,
a tak dorostli zdravého lidství; měřeno mírou Kristovy plnosti.
Všimni si, že "poznání Syna Božího" je důležitým faktorem v pro-

cesu dozrávání osobnosti. Jsou tři základní úrovně poznání. Můžeme
znát fakta o člověku, kterého jsme ještě nepotkali. Lépe však jej
poznáme, když se s ním setkáme. Ale třetí a nejdůležitější způsob je
ten, kdy toho člověka známe důvěrně, jako blízkého přítele ..
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1 Kterou ze tří úrovní poznání má podle tvého názoru na mysli Pavel
ve Fp 3,1O? (Poznamenej si odpověď do svého poznámkového sešitu.
Pamatuj, že tyto verše Pavel napsal ve vězení, těsně před koncem
svého života a služby.)

l

Nyní srovnej svoji odpověď s podrobnou odpovědí, kterou ti dá
tvůj instruktor. Doufám, že toto Pavlovo volání z hloubi srdce také
ilustruje naši touhu po důvěrném poznání Krista jako prostředníka
k dorůstání do jeho podoby. Toto nejdůvěrnější poznání Krista potře-
bujeme hledat. .

Pavel neustále považoval růst za svůj cíl. Ve Fp 3,12 říká: "Ne-
myslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však,
abych se jí zmocnil, tak jako mne se zmocnil Kristus Ježíš." O několik
veršů dále však Pavel sám sebe zařazuje do kategorie křesťanů, kteří
již dosáhli zralosti: "Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže
v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní."

To by nás mělo opravdu povzbudit. Apoštol Pavel mohl říci:
"V jednom aspektu jsem již zralý. Nedosáhl jsem však ještě naplnění
svého povolání. Nejsem ještě dokonalý." Víme, že i o dítěti můžeme
říci: "Honzík je na svých? let velmi dospělý." Myslíme tím, že ve je
zralejší než běžné sedmileté dítě. Kdybychom však Honzíka porovnali
s dvacetiletým mužem, ten samý výrok bychom o něm říci nemohli.
Pochopme tedy to, že můžeme být zralí - když rosteme tak, jak
bychom měli :-a přesto celým svým srdcem toužit po tom, abychom
se ještě více přiblížili k cíli úplné podoby Ježíše Krista.

Charakteristické rysy Ježíšova života

Úkol 3: Uved' Ježíšovy povahové rysy .

. Znovu připomínáme, že naším cílem je podoba Ježíše Krista.
Božím záměrem je, abychom se stali podobnými jeho Synu. Víme, jaký
Ježíš je, protože mezi námi žil. (O jeho životě v lidské podobě jsme se
již zmínili.) Ve své lidské roli rostl, učil se a rozvíjel se. Rostl fyzicky,
duševně, v přízni Boží i lidské (L 2,52). Přijal roli služebníka, aby
naplnil Boží záměr pro sebe sama. Tím vším jsme se již zabývali:

Podívej se zpět do 2. lekce a znovu si ji projdi. Prosim; nepokračuj
dále, dokud tak neučiníš.



144 KŘESŤANSKÁ ZRALOST

Naším cílem nyní je vyprávění o tom, jaký JežÍš byl, o jeho charakte-
ru. Charakter je definován jako "část rysů naší podstatné přirozenosti,
které nás odlišují od druhých".

Když vidíme charakter člověka, ať už je projeven slovy nebo
skutky, vidíme jeho podstatu. Boží děti mají základní charakteristiky.
Mohou být příslušníky různých národů, mluvit odlišnými jazyky a mít
odlišnou barvu kůže. Když jsou však pozorovány někým ze světa,
všechny budou vykazovat stejné rysy. To dokazuje jejich společnou
příslušnost k rodině Boží.

Studium Ježíšova charakteru je práce na celý život. Doufám, že se
to stane celoživotní náplní i pro ťebe. V této učebnici se budeme
zabývat jen několika jeho primárními aspekty. Prvním charakteristic-
kým J ežíšovým rysem je jeho nesobeckost. Celý svůj život žil pro slávu
a dobrou pověst svého Otce. V J 1,14 se o Ježíšově životě říká: "Spatřili
jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn." Když lidé
viděli Ježíše, viděli Otcovu slávu.

2 V J 14,8 žádal Filip Ježíše, aby mu ukázal Otce. Co řekl Ježíš vJ 14,10
o svých slovech a skutcích?

3 V Žd 1,3 Je Ježíš popsán jako ten, který odráží
a) vypůjčený charakter.
b) pozemskou slávu.
c) záři Boží slávy.

V ža 1,3 je Ježíš označen jako "výraz Boží podstaty". To, že Ježíš
je Božím Synem, poznali dokonce i zlí duchové (viz Mt 8,29; Mk 1,24;
Mk 3,11 a L 4,41).

4 Ve Sk 19,11-16 se mluví o tom, že démoni viděli Boha v Ježíši Kristu
a v jiném učiteli, který byl sice jenom člověk, ale svým charakterem
byl podobný Bohu. Kdo byl touto lidskou bytostí, ve které démoni
rozpoznali Boží podobu?

'.
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Kromě své nesobeckosti je nám Ježíš vzorem i v dalších dvou
charakteristikách svého života. Obě dvě jsou zmíněny ve Fp 2. Tímto
oddílem jsme se již zabývali. Ježíš je ten, který vzal na sebe nejen
lidskou přirozenost, ale také, na základě svého dobrovolného rozhod-
nutí, roli služebníka.

S Čti Fp 2,5-11. Zakroužkuj dvě Ježíšovy charakteristiky, popsané ve
verši 8.
a) Laskavost a dobrota.
b) Mírnost a snášenlivost.
c) Radost a láska.
d) Pokora a poslušnost.

Tyto rysy Ježíšova charakteru jsou velmi zřetelné v průběhu jeho
služby. ,

Mnohé charakteristické Ježíšovy rysy objevíme nepřímým způso-
bem. Když čteš o jeho životě a studuješ jej, najdeš v něm lásku, radost,
.pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání.

6 Přečti si příběh z Ježíšova života popsaný v J 8,1-11. Vyjmenuj tři
charakteristické Ježíšovy rysy, které z tohoto příběhu vyplývají.

Toto cvičení na text J 8 je velmi zajímavé. V Bibli můžeš najít
mnohé jiné příběhy, s nimiž můžeš pracovat podobným způsobem.

Povahové rysy uvedené výše jsou nazvány, jak jistě víš, "ovoce
Ducha sv ého", Jsou ovocem života, který je podřízen více Duchu
svatému než naší lidské přirozenosti. Jsou jako okna naší duše, skrze
která Bůh zjevuje světu sám sebe. Ježíš měl okna svého lidského ducha
otevřená, aby ukázal světu Otce.

BÝr JAKO JEžíš

Úkol 4: Vysvětli, proč je pro věřícího obtížné, aby byl jako ležíš.

Být jako Ježíš je přirozené a zároveň obtížné. Je to přirozené,
protože když jsme byli Duchem svatým znovuzrozeni, bylo do nás
umístěno "semínko" přirozenosti Boží. Když v nás toto semínko
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poroste, bude ukazovat Boží podobu. Pavel tuto pravdu vyjádřil takto:
"Ve své lásce nás (Bůh) předem určil, abychom rozhodnutím jeho
dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny" (Ef 1,5). Je to však
zároveň obtížné, protože "touhy lidské přirozenosti směřují proti
Duchu Božímu, a Duch Boží proti nim. Jde tu o naprostý protiklad,
takže děláte to, co dělat nechcete" (Ga 5,17).

Rozhodnutí vůle

Úkol 5: Vysvětli, jak je věřící uschopněn k tomu, aby se stal podobným
Ježíši.

Určitě si pamatuješ, že ve
Fp 2,7 se o Ježíši říká: "Nýbrž sám
sebe zmařil, vzal na sebe způsob
služebníka." Lidský duch, včetně
lidské vůle, je největším darem člo-
věka. V každém věřícím je semínko
Boží podoby. Ale věřící se musí
rozhodnout, zdali chce, aby Boží
charakter zářil skrze jeho život.
V Ef 3,16 a 19 jsou uvedeny důle-
žité vhledy do toho, jak se k tomu
věřící může rozhodnout:

(Prosím,) aby se pro bohatství Boží slávyve vás jeho duchem
posílil a upevnil 'vnitřní člověk'... (abyste mohli) poznat Kristovu
lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší
plností Boží.

7 Nyní čti Ef 3,14-19. Do řádků níže vypiš z těchto veršů vypiš slovní
spojení, která se týkají rozhodnutí lidské vůle. Jedno z nich je uvedeno
např. ve v.16: "... aby se posílil... vnitřní člověk'." (Tento příklad již ve
své odpovědi neopakuj.)
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Je to Boží přání (vyjádřené skrze apoštola), aby všechny tyto
vyjmenované vlastnosti a charakteristiky bylynaše. Znovu opakuji, že
rozhodnutí závisí opět na věřícím. ° několik veršů dále (Ef 4,1) je
o tomto rozhodnutí napsáno (podle překladu NS): "Prosím vás tedy
já, vězeň v Pánu, abyste žili způsobem hodným toho povolání, které
jste obdrželi",

Toto je cílem křesťanského života ijeho měřítkem. Každý věřící se
však musí rozhodnout, zda podle tohoto měřítka chce žít.

8 Jaké měřítko je uvedeno v poslední části Ef 4,13?

/

9 V Ef 4,2 je zmíněno alespoň pět charakterových rysů, které bychom
svýmživotem měli vykazovat.Jsou to známky života, který je podobný
životu Kristovu. Zakroužkuj pět písmen níže, která označují rysy
zmíněné v tomto verši.

a) Snášenlivost.
b) Laskavost.
c) Láska.
d) Pokoj.
e) Tichost.

f) Trpělivost.
g) Pokora.
h) Radost.
i) Mírnost.
j) Dlouhodobé trápení.

Princip, že rozhodnutí věřícího předurčí charakterové rysy, které
budou skrze jeho život zářit, je v Písmu zmíněn mnohokrát. Když
budeš mít čas, projdi si knihu Efezským verš po verši. Určitě si všimneš
toho, jak mnohokrát se zde apoštol Pavel odvolává na tvoji vůli
k rozhodování. "Oblecte nové lidství" (Ef 4;4); "Dávejte si dobrý
'pozor na to, jak žijete" (Ef 5,15); "Oblecte plnou Boží zbroj" (Ef 6,11);
apod. V tomto kursu se však budeme zabývat jen jedním oddílem
z Písma. Je zde ukázáno, že Bůh zaopatřuje, ale mysamimusíme chtít,
aby byl v našich vlastních životech projeven Boží charakter. Je to
dlouhý oddíl, ale přesto jsme ho do této lekce zařadili:

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho
božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastni
slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká
zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli
zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte
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všecku snahu na to, abyste ke své viie pfipoji/i ctnost, k ctnosti
poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpě-
livosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské
náklonností lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás,
nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez
užitku (2Pt 1,3-8).

,10 Kolik charakteristik křesťanského života můžeš v tomto oddíle
napočítat?
a) 8
b) 4
c) 12
d) 20

V tomto důležitém oddíle z Písma si všimni toho, že věřící má
zodpovědnost tyto kladné povahové rysy do svého života přidat. Je
nám však řečeno, že Bůh sám nám dal "vzácná a převeliká zaslíbení'
a "božskou přirozenost". Vidíš, mezi námi a Božím darem v nás
existuje vzájemná součinnost. Si/a k tomu, abychom byli jako Bůh, je
uvolňována skrze naše nové narození a naši vlastní svobodnou vůli.
Abychom se stali podobnými Ježíši, musíme pro to něco dělat.

Tuto rovnováhu mezi Božím darem a naším úsilím můžeme vidět
v dalším významném oddíle z Pisma: "A tak, moji mill, ... s bázni a
chvěním uvádějte ve skutek své spaseni. Neboť je to Bůh, který ve vás
působí, že chcete i činíte, co se mu lIbr' (Fp 2,12-13). paseni může
být nejlépe popsáno jako celistvost - dokončeni Božího plánu pro
každého člověka. My musíme pracovat, ale Bůh nás musí učinit
ochotnými a schopnými. Chvála Pánu za tu ůžasnou rovnováhu!

Poddání se Duchu svatému

Úkol 6: Uved' do souvislosti kiesťanovo poddání se Duchu svatému a
pťipodobněni se Ježíši.

Službu Ducha svatého jsme studovali v lekcích 4 a 6. Určitě si
pamatuješ, že to byl Duch svatý, kdo uschopnil Ježíše k tomu, aby
naplnil smysl své lidské role. Ježíš byl veden a pomazán Duchem.
Ježíšův krásný charakter může být náš jen tehdy, když dovolľme
Duchu svatému, aby řídil náš život. Apoštol Pavel píše Galatským
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(podle překladu NS): "Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme"
(Ga 5,25).

Když Duch svatý řídí život věřícího, bude v něm tvořit Kristův
charakter. Tento obrázek. ti pomůže představit si devět oken
z Ga 5,22-23, skrze která lze vidět křesťanský charakter.

II LÁSKA Irll RADOST II ~

11 Napiš příkaz, který je nám adresován v Ef 5,18 (použij raději NS).

Pamatuj, že být naplněn znamená "být pod kontrolou nebo vli-
vem": Čim vice dovolime Duchu svatému, aby vedl náš život, tím
podobnějši Ježiši budeme v našem charakteru a životě. Někdy si projdi
knihu Skutků a podtrhni každé místo, kde se mluví o tom, že někdo
byl naplněn Duchem svatým. Jaká výsada!

Typ životního stylu

Úkol 7: Uveď, kdo vypůsobí v poddajných věřících duchovni vzrůst,
. . který se rozviji z póstojů popsaných v btahoslavenstvich.

Jednoho dne šel Ježíš na horu a posadil se tath, aby vyučoval
zástupy, které se tam shromáždily (viz Mt 5,1-2). Toto vyučování je 'po
mnoho generací známo jako "kázání na hoře". V tomto nádherném
kázání jsou obsaženy krátké výroky zvané blahoslavenství. Blahosla-
venství je slovo, které znamená "nejvyšší štěstí nebo blaho". To, co
Ježíš těmito výroky popsal, je typ životního stylu, který je opravdu
šťastný.
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Každé z blahoslavenství v Mt 5,3-10 popisuje postoj srdce a charak-
ter, který Duch svatý ve věřících vypůsobí, když mu to dovolí. Tytopostoje
způsobí duchovní růst. Na chvilku se u těchto blahoslavenství zastavme
a zkoumejme, do jaké míry jsme svá srdce podřídili Duchu svatému.

"Blaze chudým v duchu" (doslovný překlad anglického originálu:
"Šťastni jsou ti, kdo vědí, žejsou duchovně chudí") (v. 3). Duch svatý
nám pomůže, abychom si neustále byli vědomi své potřeby. Tento
postoj závislosti na Bohu vypůsobí bohatou odměnu.

"Blaze těm, kdo pláčou" (v. 4). Tento verš ukazuje postoj zármut-
ku týkajícího se čehokoli, co brání Kristu v tom, aby byl v našich
životech oslaven. Jeto Boží zármutek vyznání a pokání.

"Blaze tichým" (v. 5). Celá Ježíšova pogaha a přirozenost ukazuje
pokoru a podřízení se Boží vůli. Pokora je jednou z nejsnadněji
rozeznatelných charakteristik služebníka Kristova.

"Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti" (doslovný
překlad anglického originálu: "Šťastni jsou ti, jejichž největší touhou
je, aby dělali, co Bůh požaduje") (v. 6). Znamená to postoj poslušnosti.
Ježíšova slova: "Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli" (U 10,7) se
musí stát i naším vyznáním.
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"Blaze milosrdným" (v. 7). Zde je popsán postoj, kdy rozdáváme
odpuštění a Boží milost. Nemůžeme tedy ve svém srdci zadržovat
hořkost a rozmrzelost. Opět platí, že toto je viditelná charakteristika
Kristova života.

"Blaze těm, kdo mají čisté srdce" (v. 8). Pokud tvoje srdce není
příliš obsazeno touhami lidské přirozenosti, tvoje vize Ježíše bude
větší.

"Blaze těm, kdo působí pokoj" (v. 9). Zde je charakteristika ducha,
která se rád dělí s druhými, který z nás vylévá, starost o druhé a soucit
s nimi.

"Blaze těm, kdo.budou pronásledováni pro spravedlnost" (do-
slovný překlad anglického originálu: ),Šťastni jsou ti, kteří jsou pro-
následováni, protože dělají to, co Bůh chce") (v. tO). Zde je obsažena
vlastnost radovat se ze všech věcí. Věřící může rozpoznat Otcovu
milující ruku a péči na každém kroku a v každé zkušenosti.

12 Přečti si oddíl Mt 5,3-10 znovu a zapiš si do svého poznámkového .
sešitu část každého verše, která ukazuje, jak Bůh odmění lidi, pro něž
platí charakteristiky úvedené v každém blahoslavenství .. (Příslušná
část verše 3 je zde zapsána jako příklad). Verš 3: neboť jejich je
království nebeské.

Důkazem; který nejvíce vypovídá o tom, zda je věřící zralým
křesťanem, je charakter Krista v jeho životě. Bible nám říká, že věřící
byli poprvé nazváni křesťany ve městě Antiochie (Sk 11,26). Do tohoto
období a ještě po několik dalších let byli známi jako "lidé cesty".
Antiochie byla centrem otrokářského světa. Otroci byli nazýváni jmé-
nem svého pána, zakončeným koncovkou ,,-anl'. Nevěřící svět možná
pohlížel na věřící jako na "otroky Kristovy". Ať už je"to pravda nebo.
ne, není větší čest, než když se někdo nazývá křesťanem. Víme, že
křesťan znamená "služebník Pána Ježíše Krista". Znamená to býL
.formován do jeho úplné podoby a charakteru.
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Kontrolní test

DOBŘE - 'ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š.

· .. 1Svědectví znamená podání důkazu.

· .. 2 Když se chceme stát zralými křesťany, musíme nutně znát Boží
slovo.

· .. 3Apoštol Pavel prohlásil, že už se mu podařilo dojít k cíli a stát se
dokonalým.

· .. 4 Charakter je část rysů naší základní povahy, která nás odlišuje
od ostatních.

· .. 5 Blahoslavenství popisují postoj srdce a charakter, který je ve
věřícím vypůsoben Duchem svatým.

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedené otáz-
ky. .

6 Napiš X vedle těch druhů ovoce Ducha svatého, které najdeme
v Ga 5,22-23.
· .. a) Dobrota.
... b) Zázraky.
... c) Pokoj.
... d) Bytí.
... e) Jazyky.

· .. f) Trpělivost.
· .. g) Laskavost.
· .. h) Víra
· .. i) Uzdravení.
· .. j) Věrnost

· .. k) Tichost.
· .. l) Sebeovládání.
. .. m) Láska .
... n) Moudrost
· .. o) Radost.
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7 Protože charakter Krista v našem životě je důkazem o křesťanské
zralosti, možná bys rád ohodnotil sám sebe v následujících charakte-
ristikách. Pokud je uvedená charakteristika tvojí silnou stránkou,
zaškrtni Si, pokud jsi v ní průměrný, zaškrtni P, pokud jsi v ní slabý,
zaškrtni Sl, a pokud v ní ještě potřebuješ růst, zaškrtni R.

CHARAKTERISTIKY P Si Sl R

LÁSKA

RADOST

POKOJ

TRPĚLIVOST

LASKAVOST

DOBROTA

VĚRNOST -
TICHOST

SEBEOVLÁDÁNÍ

POZNÁNÍ

ZBOŽNOST
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Odpovědi na studijní otázky

1 Pavel má na mysli třetí, důvěrnou úroveň. Znal fakta o Ježíši Kristu
(Ga 1,6-10). Znal Krista z osobní zkušenosti (Sk 9,1-19). Touha
poznat Pána osobně je však životní touhou, která bude dokonale
naplněna v přítomnosti Pána na věčnosti.

7 "Skrze víru" (v. 17), "abyste zakořeněni a zakotveni v lásce" (v. 17),
"mohli ... pochopit" (v. 18), "mohli ... poznat" (v. 19).

2 že pocházejí od Otce.

8 Míra Kristovy plnosti.

3 c) záři Boží slávy.

9 a) Snášenlivost.
c) Láska ..
e) Tichost.
f) Trpělivost.
g) Pokora .

. 4 Pavel.

10 a) 8.

S d) Pokora a poslušnost.

11 Naplňujte se Duchem (podle překladu NS).

6 Laskavost, láska a jemnost (mohou zde být objeveny i jiné rysy
Ježíšova charakteru).

12 Verš 3: neboť jejich je království nebeské.
Verš 4: neboť oni budou potěšeni.
Verš 5: neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Verš 6: neboť oni budou nasyceni.
Verš 7: neboť oni dojdou milosrdenství.
Verš 8: neboť oni uzří Boha.
Verš 9: neboť oni budou nazváni syny Božími.
Verš 10: neboť jejich je království nebeské.
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Poznámky
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