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EFEZSKÝM, LEKCE 22, EF 1,15
OTÁZKY KE STUDIU

Skoro celá první kapitola listu Efezským je tvořena dvěma modlitbami 

apoštola Pavla (Ef 1,3-14 a 15-23). Jedná se o obvyklé schéma, které 

v nějaké podobě nalezneme skoro ve všech Pavlových listech. Ovšem 

v listu Efezským je toto schéma zvýrazněno, takže tvoří celou první 

kapitolu. Kromě dvou úvodních nalezneme v listu ještě další modlitby 

(např. Ef 3,14-21 nebo Ef 6,18-20). Ale první kapitolu můžeme použít jako 

vzor pro křesťanskou modlitbu. Dvě modlitby, které zde jsou, by nám 

měly posloužit jako vodítko pro náš vlastní modlitební život. Podívejme se 

tedy na tyto dvě modlitby z širší perspektivy.  

Opakování: Co vás nejvíce zasáhlo v nedělním kázání o modlitbě? Jaké 

praktické věci jste se naučili? Co jste už aplikovali do svého života? 

1. Čtěte Ef 1,1-23 a všimněte si přirozeného rozdělení tohoto textu. 

Pokuste se každou níže uvedenou část pojmenovat vlastními slovy: 

a) 1,1-2: 

b) 1,3-14: 

c) 1,15-23: 

• Co nás vede k tomu, že větší část této kapitoly je modlitbou? Uveďte 

nějaké konkrétní věci přímo z textu Písma.  

• Proč je dobré učit se modlit z modliteb, které jsou zaznamenané v Písmu 
(viz Lk 11,1)? 

• Čtěte Lk 18,1nn a vysvětlete, na který důležitý aspekt modlitby tady 

Ježíše upozorňuje své učedníky.  
 

2. Efezským 1,3-14 ukazuje, jak by měl vypadat základ každé naší 

modlitby. Jak bychom mohli rozdělit tento oddíl na menší části? 

• Na koho a na co se apoštol Pavel soustředí v této své první modlitbě?  

• Co je hlavním tématem této první modlitby? 
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• Proč je důležité rozumět pořadí modliteb v Ef 1? Má nějaký význam? 

• Jsou vaše vlastní modlitby nějak „strukturované“ (všimněte si toho, jak 
postupuje Pavel ve v. 3-14)? Proč je dobré, aby modlitba měla svou 

strukturu a svůj řád? 

• Čtěte Mt 6,9-13 a všimněte si struktury této modlitby. Co se z ní 

můžeme naučit? 
 

3. Pavlova první modlitba je modlitbou trojiční – oslavuje v ní Otce i 

Syna i Ducha svatého. Jak je to s vašimi modlitbami? Jsou také 

trojiční nebo jsou zaměřené jenom na jednu osobu Boží trojice? 

Záleží na tom vůbec?  

• Za co všechno Pavel vzdává chválu ve své první modlitbě? Vypište si co 
nejvíce věcí – mnohé z nich můžete zevšeobecnit a tak vám pomohou 

modlit se lépe.  
 

4. Zatímco první modlitba apoštola je chválou vděčnosti, jak bychom 

mohli označit tu druhou modlitbu (v. 15-23)? 

• Co je hlavním tématem této druhé modlitby? 

• Za které věci zde apoštol děkuje a za které prosí? Znovu si všechno 

vypište a pokuste se něco z toho také zevšeobecnit.  

• Na koho se Pavel soustředí v této modlitbě? 
 

5. Ačkoliv bychom mohli první modlitbu nazvat chválou nebo 

uctíváním a druhou spíše přímluvou, mají obě řadu společných věcí. 

Co nejdůležitějšího obě modlitby spojuje? 

• Kdo je v obou modlitbách nejvíce oslaven a vyvýšen a jak? 
 

6. Co nového jste se z této lekce dozvěděli o modlitbě? Jak to pomohlo 

vašemu modlitebnímu životu? Z následujících míst si vypište další 

charakteristiky modliteb: Lk 18,1; 1Te 5,17; Jk 4,1-3; 2K 12,7-9. 

• Jak budete svými modlitbami oslavovat Boha? 

• Čtěte Lk 18,1-8 a vysvětlete, jak souvisí modlitba s vírou. Jak to je ve 

vašem životě? 


