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…které si vydobyl ke chvále své slávy
 

Shrnutí:   

Vyvrcholení této modlitby nás v posledním verši znovu vede ke 

chvále Boží slávy a zároveň shrnuje celé Boží dílo v tom, co Bůh 

udělal pro nás – závdavek dědictví, i v tom, co Bůh udělal s námi – 

vykoupení těch, které si vydobyl.  
 

Efezským 1,13-14: 

V něm byla i vám … vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého 

jako závdavek vašeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh 

vydobyl ke chvále své slávy. 
 

Otázky pro děti:   

1. Co je to závdavek? 

2. Proč nám byl dán Duch svatý? 

3. Co to znamená vykoupení a kdo je vykoupen? 
 

ÚVOD 

• Pavlova trojiční modlitba 
 

A. Boží trojice ve v. 13 

 

 

B. Dílo Ducha svatého 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,13; Ef 5,18 
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I. ZÁVDAVEK NAŠEHO DĚDICTVÍ 

• Duch svatý je „pouhou“ zálohou 
 

A. Závdavek 

 

 

B. Dědictví 

1. Je absolutní, totální. 

2. Je věčné. 

3. Je to Kristova plnost. 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  J 14,16; 1K 6,19-20; Ef 1,11; Ga 4,4-7; Ef 1,7.13; Ř 8,32; 1Pt 1,4; Ef 1,10; Fp 2,10; 1K 5,28 
 

 

II. VYKOUPENÍ VYDOBYTÝCH 

• Jsme Boží kořistí 
 

A. Boží čas 

 

 

 

B. Boží dílo 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,7; 1Te 4,16-17; Sk 1,7; Zj 6,10-11.17; J 14,6; Ko 2,14-15; 1K 15,55.57; Ž 19,2; Sk 20,28 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. KE CHVÁLE JEHO SLÁVY 

• Cíl našeho vykoupení a dědictví 
 

Ze vzbouřenců učinil Bůh své vlastní děti, obdaroval je svým Duchem 

svatým a zaslíbil jim dědictví.  

Nezbývá nám než chválit velikost a nádheru Boží slávy.  

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,23; Ef 3,20-21 
 

 

 

 

 

 

   

NORY, KOLEJ, VONĚT, PAPÁ, 

FRMOL, ROLE, ZJEV, ZNIK, VIRY, 

LEONKA, ODĚR, KAPKA, VOSK, 

POHLEDY, SONET, PULT, ORAT, 

AZYL, NEONY, OKOS, TÝNY, 

NEROZUM, KIRA, ROZHOVOR, 

TÁGO, MEDAILÓN, NIOB, ARIE, 

STOUPAT, KRKY, ORLE, VALCHY, 

MRÁZ, SVIŇUCHA, OKRAJ, DRUH, 

SMAHA, LÁVKA, KONDENZOR, 

PLNO, HÁKY, KORD, KOTVA, OSKA, 

HÝLI, ÁCHAT, KELT, VYTÁHNOUT 

Osmisměrka 



 

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

9. března 2014 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání). 

Pátek 1630 – setkání mužů (v kanceláři). 

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Pavel Borovanský).  

V neděli 30. března bude shromáždění se společným obědem. 

10. výročí sboru oslavíme v neděli 18. května. 

 

Irák: Situace křesťanů je ‚horší než zoufalá‘ 

Ve městech jako jsou Bagdád a Mosúl dochází často k bombovým útokům a 

střelbě a každý měsíc umírá stále více lidí. V lednu jich přišlo o život více než 

1000, což je nejvyšší počet obětí za posledních téměř šest let. 

 Spolupracovník Hlasu mučedníků nás nedávno informoval, že násilnou 

smrtí zahynulo i několik mladých lidí z jeho sboru. Křesťanští přátelé 

odcházejí ze země a prosí ho, aby odešel také.  „Náš sbor přišel o stovky lidí, 

kteří opustili zemi. Stovky jiných neodešly jen proto, že si to nemohou dovolit, 

chudoba je zřejmě větší než kdy dříve. Nedokážu vám vylíčit, jak děsivá 

situace zde panuje. Situace je horší než zoufalá. Potřebujeme vaše modlitby.“ 

Modlete se, aby Bůh používal církevní vedoucí, aby věrně vedli ztenčující se 

křesťanská společenství, aby jejich příklad byl povzbuzením pro ostatní 

křesťany, aby zůstali pevní ve víře, navzdory nestabilní situaci a neustálým 

hrozbám. Kéž je místní církev nádobou Božího pokoje a šíří jeho lásku mezi 

svými bližními. Modlete se také za ukončení bojů a krveprolití v Iráku, jehož 

hlavní příčinou je napětí mezi sunnitskými radikály a převážně šíitskými 

státními orgány. Celkem přišlo o domov již více než milion obyvatel a téměř 

dva miliony naléhavě potřebují humanitární pomoc. 
 

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána 

Ježíše Krista! 

1 Korintským 15:57 


