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MAGNA CHARTA SPASENÍ (EF 2,8-10) 
Milostí jste spaseni

 

Shrnutí:   

Jenom spasení z milosti je takovým evangeliem, které je Boží mocí 

ke spasení. Proto si dnes vysvětlíme, co milost je. Ukážeme si, jaká 

milost je, jaké jsou její charakteristiky, a v tomto světle potom 

uvidíme, jak je i dnes milost zaměňovaná za nezřízenost. 
 

Efezským 2,8-10: 

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží 

dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme 

přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali 

dobré skutky, které nám Bůh připravil. 
  

Otázky pro děti:   

1. Proč potřebujeme vědět, co je to milost? 

2. Kde se Boží milost projevuje? 

3. Jak se Boží milost projevuje? 
 

ÚVOD – MILOST PŘEVRACENÁ 

• Obhajoba milosti 
 

Jenom evangelium o Boží milosti je evangeliem, které je mocí ke 

spasení.  

 

Evangelium o spasení z milosti bylo vždy pod tlakem a bylo vystaveno 

útokům lidí, kteří milost převracejí v nezřízenost. 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ju 3-4 
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I. MILOST NEZASLOUŽENÁ 

• Definice milosti 
 

Milost je ničím nezasloužená přízeň. 

 

Protože je milost nezasloužená, je také nevymahatelná.  

 

Evangelium o spasení z milosti boří každou lidskou chloubu a zásluhu. 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,3; Ř 5,20; Ř 6,1; Jr 45,3-5; Ef 2,9 
 

II. MILOST SVRCHOVANÁ 

• Původ milosti 
 

Milost vždy záleží jenom na tom, kdo ji uděluje.  

 

Boží milost je svrchovaná a jenom tak mohou být všechny zásluhy za 

spasení a všechna sláva, která z toho vyplývá přičteny Bohu.  

 

Svrchovaná milost nezávisí na našem jednání a není spojena s žádnými 

podmínkami – závisí cele a jenom na samotném Bohu.  
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ez 37,4-8; 1Pt 1,23; Ř 9,15-16; Ř 3,11; Lk 19,10; Ř 3,19; Jon 2,10; Ez 36,26-27; Ex 19,5 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. MILOST ÚČINNÁ 

• Dílo milosti 
 

Boží milost je vždy 100% účinná a přináší spasení. Kde není 

spasení, tam není a nikdy ani nebyla žádná spasitelná milost. 

 

Účinek Boží milosti se projevuje v díle Pána Ježíše Krista – v Jeho 

ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Toto činí rozdíl mezi 

spasenými a nespasenými. 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  J 6,44; Fp 2,12-13; Fp 1,6;  
 

 

 

 

 

 

   

ARÉNA, PACHUŤ, PRUT, 

NEPROSPĚCH, KEFA, ACHARD, 

LAOS, ASÁK, OTKA, VČELA, 

RYTMUS, OSLAŘ, SPLEŤ, ORBA, 

PLÁN, ŠKRABKA, PEPŘ, KOŠTÉR, 

VÝPLATA, ROZRUCH, ŠTYCH, FAUL, 

DEKL, OREL, PIVO, MASAKR, 

ÁCHAT, PLOT, OPAT, CHLOROFYL, 

DROPS, SÁZKA, SMYK, KASY, 

PROVOKACE, TKÁT, ODĚR, ODLIŠIT, 

TLACH, ORTEL, NIKDO, 

PROTIÚTOK, SODA, KOLO, ÚCHOP, 

KAPKY, SKUTA, STEP 

Osmisměrka 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

19. října 2014 © BSK 

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 (1Pt 2,4-5 – Pavel 

Borovanský, vedení: Př 6 – J. Kernal st., písně – B. Špičáková).  
 

 

Laos: Hmongští konvertité přinuceni opustit své domovy  

Dva hmongští křesťané, „Tou Ly“ a „Fai Cho“, museli nedávno na nátlak 

příbuzných opustit své domovy, poté co odmítli zapřít Krista a vrátit se k 

místní tradici uctívání předků. Oba křesťany zadržela místní policie, ve vazbě 

strávili dva týdny. Po propuštění (25. srpna) se muži přestěhovali do jiné 

vesnice, kde si pronajali byt. 

Další problémy se objevily poté, co Fai Chovi 27. září zemřel otec. Místní 

úřady vyměřily rodině vysokou pokutu se zdůvodněním, že neměli patřičné 

povolení k uspořádání pohřbu. S úhradou pokuty jim naštěstí pomohli členové 

společenství, stále však trpí nouzí a nemají téměř žádné jídlo ani oblečení. 

Vzdejte Bohu chválu za vytrvalou víru těchto křesťanů. Modlete se, aby je 

obdařil silou na každý den a aby ve zkouškách obstáli. Kéž nepodlehnou 

nátlaku a nezřeknou se své víry, ale místo toho jsou naplněni svatým Duchem 

a plně vyzbrojeni k následování Krista bez ohledu na nepřátelské postoje okolí. 

Modlete se, aby si Bůh použil živé svědectví těchto mužů k oslovení místních 

obyvatel, zejména samotných pronásledovatelů, aby i oni získali zachraňující 

víru v jeho Syna Ježíše. Vyprošujte Boží požehnání pro veškeré aktivity jejich 

společenství. Modlete se za naplnění fyzických i duchovních potřeb obou 

mužů, kteří trpí pro spravedlnost. 

 

Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze 

Ježíše Krista. 

Jan 1:17 


