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BOŽÍ UMĚLECKÉ DÍLO (EF 2,10) 
Magna charta spaseni III.

 

Shrnutí:   

Tento verš vysvětluje účinnou Boží milost. Ukazuje na to, že Boží 

milost není neplodná nebo pasivní, ale je aktivní, činná, 

stvořitelská. Je to o spasení z milosti, které není z našich skutků, 

ale které také není bez našich skutků.  
 

Efezským 2,10 (ČSP): 

Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, 

které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. 
  

Otázky pro děti:   

1. Jak se člověk stane křesťanem? 

2. Proč Bůh stvořil křesťany? 

3. Které skutky jsou dobré? 
 

I. BOŽÍ STVOŘITELSKÉ DÍLO 

• Jsme nové stvoření v Kristu 
 

Nové stvoření je dílem Boží milosti. Křesťan je nově utvořen a jako nové 

stvoření má novou přirozenost, která je z Boha, je aktivní a účinná, takže 

přináší ovoce víry a spravedlivého života. 

 

A. Pozitivní prohlášení 

 

 

B. Aktivní Boží jednání 
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C. Osobní i skupinové dílo 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  2K 5,17-18; Ef 4,1-2; Mt 13,3-9.19-23; Ef 2,5; Iz 29,16; Jr 18,6; Iz 64,7;Ž 143,5; Ř 1,20; Ef 

2,14-15; Ef 4,24; Ga 4,19; 1J 4,4; Ř 8,9-10; Ga 2,20; Ef 5,26;-27; 
 

II. BOŽÍ SMYSLUPLNÉ DÍLO 

• Jsme nové stvoření s určitým cílem 
 

Bůh nás stvořil nově k dobrým skutkům.  

 

Jenom nové stvoření má schopnost konat dobré skutky k Boží slávě.  
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,4; Tt 1,15-16;  
 

III. BOŽÍ PŘIPRAVENÉ DÍLO 

• Pro nové stvoření Bůh připravil skutky 
 

Bůh všechno připravil předem včetně skutků, pro které křesťany stvořil.  

 

Znovu vidíme, že celé spasení je z milosti, od začátku, až do konce.  

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 8,29; 2Pt 1,3; 1K 15,10; 1K 9,16 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

IV. BOŽÍ ŽITÉ DÍLO 

• Nové stvoření žije Boží skutky 
 

 

Chodíme v novotě života, kterou nám Bůh daroval ze své milosti.  

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 4,17; Ef 5,1-2; 2Tm 3,16-17; Mt 23,23; Mt 25,34-40;  
 

 

 

 

 

 

   

SKRUŽ, ÚČES, VÁZANKA, YZOP, 

SRNČÍ, BROŽE, SETY, KŘIVATEC, 

MONOKULÁR, PART, SYTIČ, DRTIČ, 

METY, PLOD, STOŽÁR, ADAT, 

KAROSÉRIE, ETERNIT, SETÍ, LOSI, 

MEDIA, ÚJMA, ANODY, POMLČKA, 

SOVA, ATAK, ŽOLDNÉŘI, ANTI, 

SPLACH, UNIKATI, SNOS, MOLL, 

BŘEČKA, TŘASK, ÚKOL, STOA, NIPA, 

MÚZY, OKOP, IONT, ÚRODA, SHOZ, 

DORT, PCHÁČ, TÍŽE, ŽVÁSTY, 

STŘED, DIETA, MONTÁŽ, ČIRÝ 

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 (1J 2,18-19 – Jan Suchý, 

vedení: Př 9 – J. Kernal st., písně – J. Suchý, VP – P. Borovanský).  
 

 

Indie: Hinduističtí radikálové napadli křesťany  

V odlehlé vesnici ve spolkovém státě Čhattísgarh stále panuje napětí, poté 

co zde nedávno došlo ke střetu mezi hinduistickými radikály a následovníky 

Krista. 25. října představitelé osady Madota pozvali křesťany na společnou 

schůzku pod záminkou vyřešení konfliktu způsobeného zákazem činnosti 

misionářů a nehinduistických náboženských aktivit vůbec. (Zákaz byl letos 

zaveden v několika desítkách osad v distriktu.) 

Křesťané dorazili a strávili na ohlášeném místě celý den, nikdo další však 

nepřišel. Večer se objevili ozbrojení hinduističtí radikálové s šafránovými 

čelenkami a obvinili přítomné křesťany z konverzí hinduistů. 15 nic netušících 

křesťanů zmlátili. Nejméně deset z nich muselo být převezeno do místní 

nemocnice, většina z nich utrpěla vážná zranění. 

Modlete se za tuto vesnici, jejíž obyvatelé prožívají napětí a nepokoj. 

Modlete se, aby si ‚Kníže pokoje‘ použil místní křesťany jako posly smíření. 

Proste našeho dobrotivého Otce, aby uzdravil všechny, kdo byli při posledním 

útoku zraněni. Kéž hinduističtí radikálové brzy začnou respektovat svobodu 

náboženského vyznání křesťanů v této vesnici, aby mohli praktikovat svou víru 

bez obav z dalších útoků. Modlete se, aby Bůh své děti do té doby zmocňoval, 

aby jej mohly následovat bez ohledu na možná rizika s tím spojená. 

 

Neboť je to Bůh, který ve vás působí,  

že chcete i činíte, co se mu líbí. 

Filipským 2:13 


