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MOUNT EVEREST NAŠICH MODLITEB (EF 3,20-21) 
Bůh ve vás působí svou mocí 

Text (Ef 3,20-21): 

Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade 

všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu 

Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen.

 

I. ÚVOD 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 3,14-21 
 

II. PAMATUJ, KE KOMU SE MODLÍŠ (V. 20) 
 

Kdo je nadějí našich modliteb? 

 

A. Bůh, který v nás neustále působí. 
 

B. Bůh, který je všemohoucí. Pyramida Boží moci. 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 1,3-14;  Jer 32,17; Ef 3,12;  Ef 2,18 
 

III. PAMATUJ, PROČ SE MODLÍŠ (V. 21) 
 

Jaký je cíl našich modliteb?  

 

A. Kde je Boží sláva zjevena? 

 

B. Jak dlouho je/bude Boží sláva zjevena? 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 3,21; 1K 10,31; Ef 2,7; Zj 19,1 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ef 3,20-21) – 

Bělohorská 161, u zastávky tramvaje „Břevnovský klášter“.  

Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen. 

930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Jindra (Mt 1,2-17), 

vedení A. Vondruška, památka R. Hynek, chvály K. Krejčíková & M. 

Petrecká. Po shromáždění budeme mít pracovní schůzku sboru. 

Pátek 29. 3. 1000 – shromáždění v divadle Kámen. 

Pondělí 2. 4. Výlet na Kokořín společně s BSK Ústí.  
 

Nigérie: Radikálové z Boko Haram unesli další školačky 

Obyvatelé Nigérie si nedávno znovu připomněli rok 2014 a tehdejší únos 

studentek ze školy v Chiboku. (Pozn. překladatele: Krátce po únosu se objevila 

zpráva o záchraně části dívek nigerijskou armádou, která se přes zahraniční 

agentury dostala i do našich sdělovacích prostředků. Tato informace se nezakládala 

na pravdě a vláda spolkového státu Yobe se již za její zveřejnění omluvila.) 

19. února došlo k útoku na dívčí školu ve městě Dapchi ve spolkovém státě Yobe. 

Když radikálové ze skupiny Boko Haram uprchli z místa činu, společně s nimi 

zmizelo také 110 školaček ve věku 11 až 19 let. Úřady zpočátku popíraly, že by se 

jednalo o únos, a snažily se tvrdit, že dívky mohly jen utéct. Brzy bylo však zřejmě, 

že je útočníci odvezli na neznámé místo. Policie po dívkách intenzivně pátrá. 

Vyjednavačka mezi teroristickou skupinou Boko Haram a nigerijskou vládou uvedla, 

že ji kontaktovali lidé, kteří se přihlásili k odpovědnosti. Údajně ji ujistili, že jsou 

dívky v bezpečí a v dobrém stavu, a že budou v pořádku propuštěny. O jejich 

aktuální situaci nejsou však k dispozici žádné další informace. 

Z 276 dívek unesených v Chiboku v r. 2014 jich je více než 100 stále pohřešovaných. 

Některé z již nalezených studentek byly v zajetí znásilněny a přinuceny k uzavření 

sňatku s únosci. Existují obavy, že stejný osud může potkat i školačky z Dapchi. 
 

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na 

modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. 

Efezským 6:18 


