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EFEZSKÝM, LEKCE 23, EF 1,18-19
OTÁZKY KE STUDIU

Nejdůležitější lidskou aktivitou v tomto věku tmy je bezesporu modlitba. 

Modlitba je naprosto nezbytná pro náš vztah s Bohem. Modlitba je také 

mocnou zbraní křesťanů v duchovním boji. Kromě prvních dvou veršů je 

celá první kapitola listu Efezským modlitbou. Už tento fakt sám o sobě 

nám ukazuje, jak moc se potřebujeme modlit. V sedmnáctém verši jsme 

viděli, jak důležitá je modlitba pro začátek křesťanského života i pro jeho 

pokračování – je to modlitba za poznání Boha! Následující dva verše nám 

ukazují, že bez modlitby a bez Božího působení nebudeme schopni 

rozumět Písmu, pochopit základní učení Bible ani poznat Boží působení 

v nás samotných.  

Opakování: Co vás oslovilo v nedělním kázání o modlitbě za doktrinální 

pochopení Písma? Jaké praktické věci jste se naučili? Jak jste je aplikovali 

do svého života? 

1. V Efezským 1,17-19 se Pavel přimlouvá za bratry a sestry. Proč se 

za křesťany modlil? Za co se přimlouval?  

• Jaký je hlavní důraz Pavlovy modlitby? Pokuste se ji shrnout několika 

slovy. 

• Proč je potřeba se stále modlit a neochabovat (viz Lk 18,1-8)? 
 

2. Sedmnáctý verš je o modlitbě za Ducha svatého. Co má Duch 

svatý způsobit ve věřících (a totéž působí i v nevěřících) podle tohoto 

verše? 

• Čtěte J 17,3. Co je podstatou věčného života? 
 

3. V následujících dvou verších Pavel pokračuje ve své modlitbě. Co 

je hlavním bodem této modlitby (prostudujte další překlady Písma)? 
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• Pavel se modlil doslova za to, aby „osvícenýma očima srdce“ rozuměli. Jak 

byste vysvětlili tato slova?  

• Vysvětlete, co to podle Písma znamená srdce?  

• Co to jsou „oči srdce“? K čemu to můžeme přirovnat?  

• Jak rozumíte „osvícení“? Vysvětlete, jak k tomu dochází a co se přitom 

děje. 
 

4. Osvícené oči lidského srdce mají „vědět“, rozumět, pochopit. 

Slovo, které je tady použité znamená do hloubky poznat – toto slovo 

se používá například, když Pán Ježíš mluví o tom, že On zná Otce (Mt 

11,27). Co všechno máme podle v. 18-19 takto znát? 

• Všimněte si, že se jedná o modlitbu za doktrinální porozumění, tedy 

porozumění učení, které je v Božím slově. O jaká učení se jedná?  

• Sloveso poznat je ve tvaru, který označuje děj, jehož následky jsou 

trvalé. Co z toho pro nás vyplývá? 
 

5. Pavel se modlí za to, aby křesťané poznali tři věci:  

a) Naději Božího povolání. 

b) Bohatství Božího dědictví je Jeho svatém lidu. 

c) Boží velikost, které se projevuje ke křesťanům. 

• Pokuste se každou z výše uvedených oblastí vysvětlit.  

• Všimněte si, že se každá oblast týká Božích věcí, které jsou ve vztahu 

k nám. Jak tomu rozumíte? 
 

6. V závěru 19. verše se mluví o tom, že Bůh se projevuje ve své moci 

k věřícím, kteří věří „podle působení moci Jeho síly“. Jak byste to 

vysvětlili (viz také Ef 1,14)? 

• Všimněte si, kolik slov, která jsou spojená s Boží mocí je v 19. verši 

použito. Vypište si je a každé z nich vysvětlete.  
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7. Co nového jste se v této lekci naučili o modlitbě? Za co se budete 

podle veršů 17-19 modlit? 

• Co nového jste se naučili o Bohu? 

• Jak vám tato lekce pomohla více poznat Boha?  

• Co z této lekce budete aplikovat do svého života a jak?   


