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SSSSLOVO A LOVO A LOVO A LOVO A DDDDUCHUCHUCHUCH    ––––    EEEEFFFF    1111,,,,11113333    

Jedinečný prostředek spasení
 

Shrnutí:   

Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně 

spasení.  Vysvětluje způsob spasení – skrze víru, vysvětluje 

jedinečný Boží prostředek spasení – Boží slovo, slovo pravdy, 

evangelium a nakonec vysvětluje, kdo je agentem, tedy činitelem, 

tím, kdo působí spasení – a to je právě třetí osoba Boží trojice, 

Duch svatý. 
 

Efezským 1,13: 

V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o 

svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha 

svatého… 
 

Otázky pro děti:   

1. Jak se člověk stane křesťanem? 

2. Co člověk potřebuje k tomu, aby se stal křesťanem? 

3. Co musí udělat Duch svatý se srdcem člověka? 

 

ÚVOD 

• Pavlova trojiční chvála 
 

1. Bůh Otec – vyvolení a předurčení k adopci. 

2. Boží Syn – vykoupení a posvěcení – uvedení do Boží moudrosti a do 

poznání Božího díla a plánu spásy skrze Ježíše Krista. 

3. Duch Svatý – zapečetění k uchování jako Boží dědictví. 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,3-14 
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I. ZPŮSOB SPASENÍ – SKRZE VÍRU 

• Sola fide – Jedině vírou 
 

A. Uslyšeli 

Křesťanem se může člověk stát jenom tehdy, když uslyší zvěst 

evangelia.  
 

B. Uvěřili 

Víra je ze slyšení. Bez víry není možné zalíbit se Bohu.  
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,8; Ř 1,16-17; Ř 10,17; Mk 4,11-12; Sk 28,25-27; Žd 11,6;  
 

II. PROSTŘEDEK SPASENÍ – SLOVO PRAVDY 

• Sola Scriptura – Jedině Písmo 
 

A. Slovo pravdy 

Písmo je naprosto nutným, jedinečným a zásadním prostředkem ke 

spasení.  
 

B. Evangelium o našem spasení 

Evangelium nás zachraňuje před přicházejícím Božím hněvem.  

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 3,21-22.24-25; 2Tm 3,15-17; J 17,17; Ž 119,160; J 8,32; 1Tm 1,15; 1Pt 1,23-25 
 

 

III. AGENT SPASENÍ – DUCH SVATÝ 

• Sola gratia – Jedině milostí 
 

A. Nutnost Ducha 

Duch svatý je klíčovým faktorem při znovuzrození.  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

B. Slovo a Duch 

Svatý Duch používá svaté Slovo, aby z hříšníků učinil svaté.  

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,4.7; 1Te 1,4-5; Sk 16,14; Ef 2,8; J 3,3; Sk 22,16; J 6,63; Ef 5,19; Ko 3,16;  
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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 1,13-14) se 

společným obědem a zprávou o sboru za uplynulý rok.  
 

 

Nepál: Vesničané vypálili dům křesťanského vedoucího  

Církevní vedoucí žijící mezi nepálskými bráhmany (příslušníky nejvyšší 

hinduistické kasty) nedávno přišel o střechu nad hlavou a o veškerý majetek, 

když mu ostatní vesničané vypálili dům. Přestože hlavní oblastí „Karunovy“ 

služby byly pastorační návštěvy a povzbuzování místních křesťanů, kromě 

toho také přivedl mnoho hinduistů ke Kristu, čímž rozlítil místní obyvatele. 

Vesničané v minulosti již několikrát vyhrožovali, že zabijí nejen Karunu, ale 

také jeho ženu a dvě děti, pokud s evangelizačními aktivitami nepřestane. 

 K incidentu došlo začátkem ledna v době, kdy se pastor s rodinou a dalšími 

věřícími účastnil bohoslužby. Žháři současně zopakovali svou hrozbu, že křesťana 

zabijí, pokud bude pokračovat ve zvěstování evangelia. 

 Vyprošujte Karunovi a jeho rodině povzbuzení ve víře a modlete se, aby i 

nadále vydávali smělé svědectví o Kristu. Poděkujte Bohu za to, že Hlas 

mučedníků má možnost podporovat Karunu a jeho rodinu v tomto obtížném 

období. Přimlouvejte se za vesničany, kteří se cítí být Karunovými 

evangelizačními aktivitami ohroženi. Kéž osobně poznají Boha, ke kterému se 

Karuna hlásí, a zatouží žít své životy naplno pro něj. 
 

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž 

z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. …slovo 

Hospodinovo zůstává na věky – to je to slovo, které vám bylo 

zvěstováno v evangeliu. 

1. Petrův 1:23-25 
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Biblické odkazy:  

�  Ř 3,21-22.24-25; 2Tm 3,15-17; J 17,17; Ž 119,160; J 8,32; 1Tm 1,15; 1Pt 1,23-25 
 

 

III. AGENT SPASENÍ – DUCH SVATÝ 

• Sola gratia – Jedině milostí 
 

A. Nutnost Ducha 

Duch svatý je klíčovým faktorem při znovuzrození.  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

B. Slovo a Duch 

Svatý Duch používá svaté Slovo, aby z hříšníků učinil svaté.  

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,4.7; 1Te 1,4-5; Sk 16,14; Ef 2,8; J 3,3; Sk 22,16; J 6,63; Ef 5,19; Ko 3,16;  
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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 1,13-14) se 

společným obědem a zprávou o sboru za uplynulý rok.  
 

 

Nepál: Vesničané vypálili dům křesťanského vedoucího  

Církevní vedoucí žijící mezi nepálskými bráhmany (příslušníky nejvyšší 

hinduistické kasty) nedávno přišel o střechu nad hlavou a o veškerý majetek, 

když mu ostatní vesničané vypálili dům. Přestože hlavní oblastí „Karunovy“ 

služby byly pastorační návštěvy a povzbuzování místních křesťanů, kromě 

toho také přivedl mnoho hinduistů ke Kristu, čímž rozlítil místní obyvatele. 

Vesničané v minulosti již několikrát vyhrožovali, že zabijí nejen Karunu, ale 

také jeho ženu a dvě děti, pokud s evangelizačními aktivitami nepřestane. 

 K incidentu došlo začátkem ledna v době, kdy se pastor s rodinou a dalšími 

věřícími účastnil bohoslužby. Žháři současně zopakovali svou hrozbu, že křesťana 

zabijí, pokud bude pokračovat ve zvěstování evangelia. 

 Vyprošujte Karunovi a jeho rodině povzbuzení ve víře a modlete se, aby i 

nadále vydávali smělé svědectví o Kristu. Poděkujte Bohu za to, že Hlas 

mučedníků má možnost podporovat Karunu a jeho rodinu v tomto obtížném 

období. Přimlouvejte se za vesničany, kteří se cítí být Karunovými 

evangelizačními aktivitami ohroženi. Kéž osobně poznají Boha, ke kterému se 

Karuna hlásí, a zatouží žít své životy naplno pro něj. 
 

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž 

z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. …slovo 

Hospodinovo zůstává na věky – to je to slovo, které vám bylo 

zvěstováno v evangeliu. 

1. Petrův 1:23-25 



  IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

SSSSLOVO A LOVO A LOVO A LOVO A DDDDUCHUCHUCHUCH    ––––    EEEEFFFF    1111,,,,11113333    

Jedinečný prostředek spasení
 

Shrnutí:   

Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně 

spasení.  Vysvětluje způsob spasení – skrze víru, vysvětluje 

jedinečný Boží prostředek spasení – Boží slovo, slovo pravdy, 

evangelium a nakonec vysvětluje, kdo je agentem, tedy činitelem, 

tím, kdo působí spasení – a to je právě třetí osoba Boží trojice, 

Duch svatý. 
 

Efezským 1,13: 

V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o 

svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha 

svatého… 
 

Otázky pro děti:   

1. Jak se člověk stane křesťanem? 

2. Co člověk potřebuje k tomu, aby se stal křesťanem? 

3. Co musí udělat Duch svatý se srdcem člověka? 

 

ÚVOD 

• Pavlova trojiční chvála 
 

1. Bůh Otec – vyvolení a předurčení k adopci. 

2. Boží Syn – vykoupení a posvěcení – uvedení do Boží moudrosti a do 

poznání Božího díla a plánu spásy skrze Ježíše Krista. 

3. Duch Svatý – zapečetění k uchování jako Boží dědictví. 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,3-14 
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I. ZPŮSOB SPASENÍ – SKRZE VÍRU 

• Sola fide – Jedině vírou 
 

A. Uslyšeli 

Křesťanem se může člověk stát jenom tehdy, když uslyší zvěst 

evangelia.  
 

B. Uvěřili 

Víra je ze slyšení. Bez víry není možné zalíbit se Bohu.  
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,8; Ř 1,16-17; Ř 10,17; Mk 4,11-12; Sk 28,25-27; Žd 11,6;  
 

II. PROSTŘEDEK SPASENÍ – SLOVO PRAVDY 

• Sola Scriptura – Jedině Písmo 
 

A. Slovo pravdy 

Písmo je naprosto nutným, jedinečným a zásadním prostředkem ke 
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B. Evangelium o našem spasení 

Evangelium nás zachraňuje před přicházejícím Božím hněvem.  

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 3,21-22.24-25; 2Tm 3,15-17; J 17,17; Ž 119,160; J 8,32; 1Tm 1,15; 1Pt 1,23-25 
 

 

III. AGENT SPASENÍ – DUCH SVATÝ 

• Sola gratia – Jedině milostí 
 

A. Nutnost Ducha 

Duch svatý je klíčovým faktorem při znovuzrození.  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

B. Slovo a Duch 

Svatý Duch používá svaté Slovo, aby z hříšníků učinil svaté.  

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,4.7; 1Te 1,4-5; Sk 16,14; Ef 2,8; J 3,3; Sk 22,16; J 6,63; Ef 5,19; Ko 3,16;  
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1. Jak se člověk stane křesťanem? 

2. Co člověk potřebuje k tomu, aby se stal křesťanem? 

3. Co musí udělat Duch svatý se srdcem člověka? 

 

ÚVOD 

• Pavlova trojiční chvála 
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Biblické odkazy:  

�  Ef 1,3-14 
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I. ZPŮSOB SPASENÍ – SKRZE VÍRU 

• Sola fide – Jedině vírou 
 

A. Uslyšeli 

Křesťanem se může člověk stát jenom tehdy, když uslyší zvěst 

evangelia.  
 

B. Uvěřili 

Víra je ze slyšení. Bez víry není možné zalíbit se Bohu.  
 

 

Biblické odkazy:  
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• Sola Scriptura – Jedině Písmo 
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III. AGENT SPASENÍ – DUCH SVATÝ 

• Sola gratia – Jedině milostí 
 

A. Nutnost Ducha 

Duch svatý je klíčovým faktorem při znovuzrození.  
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_________________________ 

 

B. Slovo a Duch 

Svatý Duch používá svaté Slovo, aby z hříšníků učinil svaté.  

 

 
 

Biblické odkazy:  
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hinduistické kasty) nedávno přišel o střechu nad hlavou a o veškerý majetek, 

když mu ostatní vesničané vypálili dům. Přestože hlavní oblastí „Karunovy“ 

služby byly pastorační návštěvy a povzbuzování místních křesťanů, kromě 

toho také přivedl mnoho hinduistů ke Kristu, čímž rozlítil místní obyvatele. 

Vesničané v minulosti již několikrát vyhrožovali, že zabijí nejen Karunu, ale 

také jeho ženu a dvě děti, pokud s evangelizačními aktivitami nepřestane. 

 K incidentu došlo začátkem ledna v době, kdy se pastor s rodinou a dalšími 

věřícími účastnil bohoslužby. Žháři současně zopakovali svou hrozbu, že křesťana 

zabijí, pokud bude pokračovat ve zvěstování evangelia. 

 Vyprošujte Karunovi a jeho rodině povzbuzení ve víře a modlete se, aby i 

nadále vydávali smělé svědectví o Kristu. Poděkujte Bohu za to, že Hlas 

mučedníků má možnost podporovat Karunu a jeho rodinu v tomto obtížném 

období. Přimlouvejte se za vesničany, kteří se cítí být Karunovými 

evangelizačními aktivitami ohroženi. Kéž osobně poznají Boha, ke kterému se 

Karuna hlásí, a zatouží žít své životy naplno pro něj. 
 

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž 

z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. …slovo 

Hospodinovo zůstává na věky – to je to slovo, které vám bylo 

zvěstováno v evangeliu. 

1. Petrův 1:23-25 
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SSSSLOVO A LOVO A LOVO A LOVO A DDDDUCHUCHUCHUCH    ––––    EEEEFFFF    1111,,,,11113333    

Jedinečný prostředek spasení
 

Shrnutí:   

Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně 

spasení.  Vysvětluje způsob spasení – skrze víru, vysvětluje 

jedinečný Boží prostředek spasení – Boží slovo, slovo pravdy, 

evangelium a nakonec vysvětluje, kdo je agentem, tedy činitelem, 

tím, kdo působí spasení – a to je právě třetí osoba Boží trojice, 

Duch svatý. 
 

Efezským 1,13: 

V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o 

svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha 

svatého… 
 

Otázky pro děti:   

1. Jak se člověk stane křesťanem? 

2. Co člověk potřebuje k tomu, aby se stal křesťanem? 

3. Co musí udělat Duch svatý se srdcem člověka? 

 

ÚVOD 

• Pavlova trojiční chvála 
 

1. Bůh Otec – vyvolení a předurčení k adopci. 

2. Boží Syn – vykoupení a posvěcení – uvedení do Boží moudrosti a do 

poznání Božího díla a plánu spásy skrze Ježíše Krista. 

3. Duch Svatý – zapečetění k uchování jako Boží dědictví. 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,3-14 
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I. ZPŮSOB SPASENÍ – SKRZE VÍRU 

• Sola fide – Jedině vírou 
 

A. Uslyšeli 

Křesťanem se může člověk stát jenom tehdy, když uslyší zvěst 

evangelia.  
 

B. Uvěřili 

Víra je ze slyšení. Bez víry není možné zalíbit se Bohu.  
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,8; Ř 1,16-17; Ř 10,17; Mk 4,11-12; Sk 28,25-27; Žd 11,6;  
 

II. PROSTŘEDEK SPASENÍ – SLOVO PRAVDY 

• Sola Scriptura – Jedině Písmo 
 

A. Slovo pravdy 

Písmo je naprosto nutným, jedinečným a zásadním prostředkem ke 

spasení.  
 

B. Evangelium o našem spasení 

Evangelium nás zachraňuje před přicházejícím Božím hněvem.  

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 3,21-22.24-25; 2Tm 3,15-17; J 17,17; Ž 119,160; J 8,32; 1Tm 1,15; 1Pt 1,23-25 
 

 

III. AGENT SPASENÍ – DUCH SVATÝ 

• Sola gratia – Jedině milostí 
 

A. Nutnost Ducha 

Duch svatý je klíčovým faktorem při znovuzrození.  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

B. Slovo a Duch 

Svatý Duch používá svaté Slovo, aby z hříšníků učinil svaté.  

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,4.7; 1Te 1,4-5; Sk 16,14; Ef 2,8; J 3,3; Sk 22,16; J 6,63; Ef 5,19; Ko 3,16;  
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spasení.  Vysvětluje způsob spasení – skrze víru, vysvětluje 

jedinečný Boží prostředek spasení – Boží slovo, slovo pravdy, 

evangelium a nakonec vysvětluje, kdo je agentem, tedy činitelem, 

tím, kdo působí spasení – a to je právě třetí osoba Boží trojice, 

Duch svatý. 
 

Efezským 1,13: 

V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o 

svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha 

svatého… 
 

Otázky pro děti:   

1. Jak se člověk stane křesťanem? 

2. Co člověk potřebuje k tomu, aby se stal křesťanem? 

3. Co musí udělat Duch svatý se srdcem člověka? 

 

ÚVOD 

• Pavlova trojiční chvála 
 

1. Bůh Otec – vyvolení a předurčení k adopci. 

2. Boží Syn – vykoupení a posvěcení – uvedení do Boží moudrosti a do 

poznání Božího díla a plánu spásy skrze Ježíše Krista. 

3. Duch Svatý – zapečetění k uchování jako Boží dědictví. 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,3-14 
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I. ZPŮSOB SPASENÍ – SKRZE VÍRU 

• Sola fide – Jedině vírou 
 

A. Uslyšeli 

Křesťanem se může člověk stát jenom tehdy, když uslyší zvěst 

evangelia.  
 

B. Uvěřili 

Víra je ze slyšení. Bez víry není možné zalíbit se Bohu.  
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,8; Ř 1,16-17; Ř 10,17; Mk 4,11-12; Sk 28,25-27; Žd 11,6;  
 

II. PROSTŘEDEK SPASENÍ – SLOVO PRAVDY 

• Sola Scriptura – Jedině Písmo 
 

A. Slovo pravdy 

Písmo je naprosto nutným, jedinečným a zásadním prostředkem ke 

spasení.  
 

B. Evangelium o našem spasení 

Evangelium nás zachraňuje před přicházejícím Božím hněvem.  

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 3,21-22.24-25; 2Tm 3,15-17; J 17,17; Ž 119,160; J 8,32; 1Tm 1,15; 1Pt 1,23-25 
 

 

III. AGENT SPASENÍ – DUCH SVATÝ 

• Sola gratia – Jedině milostí 
 

A. Nutnost Ducha 

Duch svatý je klíčovým faktorem při znovuzrození.  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

B. Slovo a Duch 

Svatý Duch používá svaté Slovo, aby z hříšníků učinil svaté.  

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,4.7; 1Te 1,4-5; Sk 16,14; Ef 2,8; J 3,3; Sk 22,16; J 6,63; Ef 5,19; Ko 3,16;  
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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 1,13-14) se 

společným obědem a zprávou o sboru za uplynulý rok.  
 

 

Nepál: Vesničané vypálili dům křesťanského vedoucího  

Církevní vedoucí žijící mezi nepálskými bráhmany (příslušníky nejvyšší 

hinduistické kasty) nedávno přišel o střechu nad hlavou a o veškerý majetek, 

když mu ostatní vesničané vypálili dům. Přestože hlavní oblastí „Karunovy“ 

služby byly pastorační návštěvy a povzbuzování místních křesťanů, kromě 

toho také přivedl mnoho hinduistů ke Kristu, čímž rozlítil místní obyvatele. 

Vesničané v minulosti již několikrát vyhrožovali, že zabijí nejen Karunu, ale 

také jeho ženu a dvě děti, pokud s evangelizačními aktivitami nepřestane. 

 K incidentu došlo začátkem ledna v době, kdy se pastor s rodinou a dalšími 

věřícími účastnil bohoslužby. Žháři současně zopakovali svou hrozbu, že křesťana 

zabijí, pokud bude pokračovat ve zvěstování evangelia. 

 Vyprošujte Karunovi a jeho rodině povzbuzení ve víře a modlete se, aby i 

nadále vydávali smělé svědectví o Kristu. Poděkujte Bohu za to, že Hlas 

mučedníků má možnost podporovat Karunu a jeho rodinu v tomto obtížném 

období. Přimlouvejte se za vesničany, kteří se cítí být Karunovými 

evangelizačními aktivitami ohroženi. Kéž osobně poznají Boha, ke kterému se 

Karuna hlásí, a zatouží žít své životy naplno pro něj. 
 

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž 

z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. …slovo 

Hospodinovo zůstává na věky – to je to slovo, které vám bylo 

zvěstováno v evangeliu. 

1. Petrův 1:23-25 
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Biblické odkazy:  

�  Ř 3,21-22.24-25; 2Tm 3,15-17; J 17,17; Ž 119,160; J 8,32; 1Tm 1,15; 1Pt 1,23-25 
 

 

III. AGENT SPASENÍ – DUCH SVATÝ 

• Sola gratia – Jedině milostí 
 

A. Nutnost Ducha 

Duch svatý je klíčovým faktorem při znovuzrození.  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

B. Slovo a Duch 

Svatý Duch používá svaté Slovo, aby z hříšníků učinil svaté.  

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,4.7; 1Te 1,4-5; Sk 16,14; Ef 2,8; J 3,3; Sk 22,16; J 6,63; Ef 5,19; Ko 3,16;  
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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 1,13-14) se 

společným obědem a zprávou o sboru za uplynulý rok.  
 

 

Nepál: Vesničané vypálili dům křesťanského vedoucího  

Církevní vedoucí žijící mezi nepálskými bráhmany (příslušníky nejvyšší 

hinduistické kasty) nedávno přišel o střechu nad hlavou a o veškerý majetek, 

když mu ostatní vesničané vypálili dům. Přestože hlavní oblastí „Karunovy“ 

služby byly pastorační návštěvy a povzbuzování místních křesťanů, kromě 

toho také přivedl mnoho hinduistů ke Kristu, čímž rozlítil místní obyvatele. 

Vesničané v minulosti již několikrát vyhrožovali, že zabijí nejen Karunu, ale 

také jeho ženu a dvě děti, pokud s evangelizačními aktivitami nepřestane. 

 K incidentu došlo začátkem ledna v době, kdy se pastor s rodinou a dalšími 

věřícími účastnil bohoslužby. Žháři současně zopakovali svou hrozbu, že křesťana 

zabijí, pokud bude pokračovat ve zvěstování evangelia. 

 Vyprošujte Karunovi a jeho rodině povzbuzení ve víře a modlete se, aby i 

nadále vydávali smělé svědectví o Kristu. Poděkujte Bohu za to, že Hlas 

mučedníků má možnost podporovat Karunu a jeho rodinu v tomto obtížném 

období. Přimlouvejte se za vesničany, kteří se cítí být Karunovými 

evangelizačními aktivitami ohroženi. Kéž osobně poznají Boha, ke kterému se 

Karuna hlásí, a zatouží žít své životy naplno pro něj. 
 

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž 

z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. …slovo 

Hospodinovo zůstává na věky – to je to slovo, které vám bylo 

zvěstováno v evangeliu. 

1. Petrův 1:23-25 



  IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

SSSSLOVO A LOVO A LOVO A LOVO A DDDDUCHUCHUCHUCH    ––––    EEEEFFFF    1111,,,,11113333    

Jedinečný prostředek spasení
 

Shrnutí:   
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spasení.  Vysvětluje způsob spasení – skrze víru, vysvětluje 
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Otázky pro děti:   

1. Jak se člověk stane křesťanem? 
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ÚVOD 

• Pavlova trojiční chvála 
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2. Boží Syn – vykoupení a posvěcení – uvedení do Boží moudrosti a do 
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Biblické odkazy:  

�  Ef 1,3-14 
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I. ZPŮSOB SPASENÍ – SKRZE VÍRU 
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Biblické odkazy:  

�  Ef 2,8; Ř 1,16-17; Ř 10,17; Mk 4,11-12; Sk 28,25-27; Žd 11,6;  
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