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Modlitba za porozumění učení
 

Shrnutí:   

Verše 17-19 nám jasně ukazují, že každý křesťan musí růst 

v poznání Boha a v porozumění učení Božího slova. Je to modlitba 

apoštola za věřící, je to touha skutečně znovuzrozeného srdce, je 

to norma, standard každého křesťana a proto je to také povinnost 

každého křesťana před Bohem. 
 

Efezským 1,18-19: 

[…aby vám Bůh dal] osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je 

naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve 

svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří 

věříme v souladu s působením převahy jeho síly. 
  

Otázky pro děti:   

1. Co jsou to „oči srdce“? 

2. Proč křesťané potřebují vědět, co je dobré a zdravé učení? 

3. Jaký nástroj Bůh používá k tomu, aby ukázal svou moc? 
 

ÚVOD 

• Bez modlitby to nepůjde 
 

Křesťanský život nelze žít bez modlitby. Křesťanský život nelze žít napůl 

nebo neutrálně: Buď rosteme v poznání Krista, nebo se od Něj 

vzdalujeme. 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  J 8,32; 1Tm 1,15 
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I. OSVÍCENÉ OČI SRDCE 

• Bůh je dárce duchovního života i zraku 
 

A. Srdce (mysl) 

 

B. Oči srdce 

 

C. Osvícené oči srdce 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Mk 12,30; Ez 36,26-27; Žd 11,27.3; J 3,16;  
 

II. POROZUMĚNÍ DOKTRÍNĚ 

• Zdravé učení je otázkou života a smrti 
 

A. Naděje Božího povolání 

 

B. Boží dědictví ve svatých 

 

C. Nesmírnost Boží moci 
 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1J 2,27; Mt 22,14; J 3,18; Ř 8,28-30; Žd 6,18-20; Ef 3,10; 1Pt 2,9; Lk 10,20 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. BOŽÍ DÍLO VE VĚŘÍCÍCH 

• Bůh je tou hlavní příčinou naší víry 
 

Jednou z největších potřeb víry je vědět, jak je náš Bůh velký. Když 

tomu porozumíme, bude nám jasné, jaká je naděje Jeho povolání, jak 

slavné je Jeho dědictví v církvi a jak veliká je Jeho moc.  

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Jr 23,29; Ž 29,3-4; 2Pt 3,5.7; Iz 55,11; Ef 3,20-21 
 

 

 

 

 

 

 

   

ALUMINIUM, SKOŘICE, DXVI, 

LEXIKON, KRUH, VAZAL, STÁZE, 

KARI, NARVAL, ROURY, KLUK, 

ODVYKAT, RADIAN, ODIV, OSTAT, 

RUKA, OTVORY, VLAKY, ČELA, 

OMANY, TESK, OSUD, ŘEKY, LODI, 

KOVO, KEMP, BANJO, MOTIVY, 

ORLI, PRAKTIK, HORNÍ, HANÁ, 

KOLNA, KARNEVALY, KOKS, 

URČITOST, LAŠK, KLEPNY, KLOT, 

LÉZE, ŘÁDKY, LAIK, VRBA, ZDVIŽE, 

BOJE, MORDA, ÚPISY, ZNOJ 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání). 

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Ef 1,20-21 – Jarda, 

vedení – Jarda st., písně – Honza, Památka Páně – Jarda).  

25. 5. Slavnostní shromáždění společně s BSK Kladno a dalšími.  
 

Nigérie: Příslušníci hnutí Boko Haram unesli několik set dívek 

V převážně křesťanské enklávě Chibok ve spolkovém státě Borno nedávno došlo 

k hromadnému únosu dívek ze střední školy, načež celou oblast zachvátila panika. 

Většina studentek ve věku 16 až 20 let patří k různým místním církvím, školu však v 

době incidentu navštěvovaly také muslimky. Příslušníci radikální islamistické 

skupiny Boko Haram vtrhli do školní budovy v noci 14. dubna. Radikálové 

předstírali, že jsou vojáci a tvrdili, že dívky chtějí ochránit. Nejméně 270 jich dostali 

z budovy, naložili do automobilů a odvezli hluboko do lesa. Od té doby se přibližně 

čtyřiceti z nich podařilo utéct, místo pobytu ostatních není známo. Existují obavy, že 

byly dívky převedeny přes hranice do Kamerunu a Čadu. Podle dostupných zpráv 

již byly některé z nich donuceny k sňatku. 5. května se k odpovědnosti za útok 

přihlásil vůdce Boko Haram a potvrdil, že má dívky v úmyslu prodat. 

Modlete se, aby Bůh, který jistě drží své vzácné dcery ve svých rukou, nalezl 

způsob, jak se budou moci znovu shledat se svými rodinami. Modlete se i za 

zoufalé příbuzné a přátele, kteří napjatě čekají na zprávy o unesených dětech, aby 

spočinuli v ujištění o Boží lásce a zaopatření. Modlete se také za radikály z řad 

Boko Haram, aby i oni dostali možnost slyšet „Dobrou zprávu“ o Ježíši a uvěřit v 

něj. A nezapomínejme v modlitbách ani na příslušníky místních orgánů, aby 

usilovali o zajištění návratu těchto dívek k jejich blízkým. 
 

…který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, 

než zač prosíme a co si dovedeme představit… 

Efezským 3,20 


