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Efezským 1:15-23  Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o láske naproti 

všetkým svätým, 16  neprestávam ďakovať za vás zmieňujúc sa o vás na svojich modlitbách, 17  žeby 

Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním 

jeho, 18  osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a aká je to nádeja jeho povolania a čo a aké 

bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými 19  a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na 

nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády. 20  ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a 

posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach 21  nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a 

moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. 

22  A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, 23  ktorá je jeho telom, 

plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. 

 

Efezským 3:14-21  Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, 15  z 

ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, 16  žeby vám ráčil dať podľa bohatstva 

svojej slávy, skrze svojho Ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi, 17  aby Kristus skrze 

vieru prebýval vo vašich srdciach, 18  aby ste zakorenený v láske, a pevne založení, dokonale vládali 

pochopiť so všetkými svätými, aká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, 19  a poznať lásku Kristovu, 

ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. 20  A tomu, ktorý môže učiniť 

nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás, 21  tomu 

sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Ameň. 

 

Efezským 4:15-16  ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v Neho v každej veci, v Neho, ktorý je 

hlavou, Kristus, 16  z ktorého všetko telo, príslušne dovedna pojené a spolu viazané každým pojivom 

podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje 

budovanie sa v láske. 

 

Efezským 6:10-18  Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. 11  Oblečte si celú 

zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. 12  Lebo nie je nám zápasiť s 

krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s 

duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. 13  Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby 

ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. 14  Teda stojte majúc svoje bedrá opásané 

pravdou a súc oblečení v pancier spravodlivosti 15  a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia 

pokoja. 16  A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy 

toho zlého. 17  A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, 18  modliac sa 

každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvalosťou a 

prosbou za všetkých svätých,  


