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Jak se modlit ke chvále Jeho slávy
 

Shrnutí:   

Naší dnešním textem bude – bez dvou prvních veršů – celá první 

kapitola listu do Efezu. Celý tento text je totiž modlitbou a my si 

dnes ukážeme, co z této modlitby můžeme používat ve svém 

vlastním modlitebním životě – jak se máme modlit, aby naše 

modlitby byly skutečnou chválou Boží slávy. 
 

Efezským 1,15: 

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře… 
 

Otázky pro děti:   

1. Za co máme Boha velebit? 

2. Jak se máme přimlouvat za druhé křesťany? 

3. Proč je modlitba v životě křesťana nezbytná? 
 

I. DVĚ MODLITBY 

• Celá první kapitola je tvořena modlitbami 
 

A. Potřeba rozlišování 

 

B. Dvě modlitby 

 

C. Dva druhy modliteb 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Lk 11,1; Ef 1,3.16-17;  
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II. DÍKŮVZDÁNÍ (CHVÁLA) 

• Veleben buď Bůh… 
 

A. Chvála Bohu za to, kým je 

 

 

B. Chvála Bohu za to, co dělá 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Mt 6,13; Ž 89,9; Ž 113,5; Př 28,9; Ž 147,9; Dn 6,11.27-28; Lk 22,44;   
 

 

III. PŘÍMLUVY 

• Proto se modlím a prosím… 
 

A. Za co se máme přimlouvat 

 

 

B. Kam mají vést naše přímluvy 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 2,1-2; Ef 6,18-19; Gn 25,21; Dt 3,23-26; 1S 1,11; 2S 12,16; Neh 2,4-5; J 15,16; J 

17,15.17-18; Ef 3,16; Ef 1,20.22;  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

IV. MODLITBA KŘESŤANA 

• Shrnutí a závěr 
 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ko 4,2; 1Te 5,17; Ř 8,26-27 
 

 

 

 

 

 

   

ŘASA, CHLOR, ZDARMA, OPISY, 

DIALOG, ŠTÁB, VZORY, POŠTOLKY, 

PAKT, NOSITEL, TRÁPENÍ, PLÁNY, 

STĚR, VRAK, KNAK, NIOB, NORA, 

TIRÉ, ZIMY, KEFA, PÍKY, TEST, 

ZVYKY, SPROPITNÉ, ÉTER, DODO, 

CEDR, COMA, ČETA, SNĚM, PUTNY, 

SODA, FÁZE, ŠVAGROVÁ, RODEO, 

ZÁVĚS, EŠUS, SOVA, TRÁPENÁ, 

SEKVENCE, VLAK, TRŮN, ČAREK, 

RUINA, ALERGIE, MOŠT 

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 1,15).  

V neděli 30. března bude shromáždění se společným obědem. 

10. výročí sboru oslavíme v neděli 18. května. 

 

 

Sýrie: Křesťané dostali na výběr – podrobit se nebo ‚čelit meči‘  

Křesťanští vedoucí ve městě Rakka nedávno podepsali dohodu, na základě 

které budou platit výpalné a podřídí se požadavkům radikální muslimské 

skupiny, která v současné době ovládá jejich město. 

 Podle informací mluvčího muslimské skupiny „Islámský stát v Iráku a 

Levantu“ se představitelé organizace setkali se zástupci křesťanů a nabídli jim 

tři možnosti: konvertovat k islámu, přijmout status „dhimmi“ (podřízení 

nemuslimští občané druhé kategorie) nebo „čelit meči“. Křesťanští vedoucí se 

údajně rozhodli podepsat dohodu a požadavkům se podřídit. 

 Podmínky zahrnují například zákaz oprav církevních budov, nošení křížků a 

dalších křesťanských symbolů na veřejnosti a také pořádání bohoslužeb mimo 

církevní budovy. Dokonce ani uvnitř těchto objektů křesťané nesmějí zpívat 

nebo číst Bibli příliš hlasitě, aby je nezaslechl muslim stojící venku. 

 Pozvedejte na modlitbách křesťany v Rakka a v celé Sýrii. Proste našeho 

Otce, aby posiloval jejich víru a láskyplně je ochraňoval a bděl nad jejich 

životy. Kéž je obdaří moudrostí a schopností rozlišování a také příležitostmi k 

účinnému zvěstování evangelia. Modlete se také za místní muslimy včetně 

členů ISIS, aby osobně poznali Ježíše Krista. 
 

 

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. 

Jakubův 5:16 


