
...... abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez 
poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného 
aa zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, 

které osvěcují světkteré osvěcují svět



Spása je Boží čin

Uvádějte ve skutek své spaseníUvádějte ve skutek své spasení



„„znakyznaky““ spasenspaseníí

Znak Znak úúččinnosti akceinnosti akce

Znak bZnak bááznzněě a ta třřeseneseníí

Znak klidu a jistotyZnak klidu a jistoty

Znak Znak ččistotyistoty

Znak misijnZnak misijníího ho úúsilsilíí



Znak Znak ččistotyistoty

BezBezúúhonnhonníí

RyzRyzíí

BoBožžíí dděěti bez poskvrnyti bez poskvrny



bezbezúúhonnhonníí

LukLukášáš 1,61,6 Oba byli spravedlivOba byli spravedlivíí ppřřed Bohem ed Bohem 
aa žžili bezili bezúúhonnhonněě podle vpodle vššech Hospodinovech Hospodinovýých ch 
ppřřííkazkazůů a ustanovena ustanoveníí..
FilipskFilipskýýmm 3,63,6 jdejde--li o horlivost li o horlivost ––
pronpronáásledovatel csledovatel cíírkve; jderkve; jde--li o spravedlnost li o spravedlnost 
podle zpodle záákona, byl jsem bez kona, byl jsem bez úúhony.hony.
1 1 TesalonickTesalonickýýmm 3,133,13 (KR)(KR) Aby tak Aby tak utvrzena utvrzena 
byla srdce vabyla srdce vašše neposkvrne neposkvrněěnnáá v svatostiv svatosti, , 
ppřřed Bohem a Otcem naed Bohem a Otcem našíšímm



ryzryzíí

MatouMatoušš 10,1610,16 ((ČČEP)EP) HleHle, pos, posíílláám vm váás s 
jako ovce mezi vlky, proto bujako ovce mezi vlky, proto buďďte chytte chytřříí
jakojako hadi ahadi a bezelstnbezelstníí jako holubice.jako holubice.
(KR)(KR) …… a sprostna sprostníí jako holubice.jako holubice.
(NS)(NS) …… a prosta prostíí jako holubice.                    jako holubice.                    
((NKJVNKJV)) –– harmlessharmless –– nenešškodnkodníí, nevinn, nevinníí
((NIVNIV)) –– innocentinnocent –– neprovinivneprovinivšíší se,se,

nevineviňňáátkotko



bez poskvrnybez poskvrny

EfezskEfezskýýmm 5,275,27 aby saby sáám sobm soběě postavil postavil 
slavnou cslavnou cíírkev, kterrkev, kteráá by nemby neměěla poskvrny ani la poskvrny ani 
vrvráásky ani sky ani ččehokoliv takovehokoliv takovéého, ale byla svatho, ale byla svatáá a a 
bezbezúúhonnhonnáá..

EfezskEfezskýýmm 1,41,4 On si nOn si náás v ns v něěm vybral pm vybral přřed ed 
zalozaložženeníím svm svěěta, abychom byli svatta, abychom byli svatíí a bez a bez 
poskvrny pposkvrny přřed jeho tved jeho tváářříí v lv láásce,sce,



bez poskvrnybez poskvrny

KoloskKoloskýýmm 1,221,22--2323 nynnyníí smsmíířřil ve svil ve svéém m 
lidsklidskéém tm těěle skrze svou smrt, aby vle skrze svou smrt, aby váás ps přřed ed 
sebou postavil svatsebou postavil svatéé, bez poskvrny a bez , bez poskvrny a bez 
úúhony, hony, 2323 zzůůststáávváátete--li vskutku na vli vskutku na víířře e 
zalozaložženi a v neni a v níí pevni, a nevzdpevni, a nevzdáállíítete--li se od li se od 
nadnaděěje evangelia, kterje evangelia, kteréé jste slyjste slyššeli,eli,……



FilFilipskipskýýmm 2,152,15
…… V nV něěm svim sviťťte jako hvte jako hvěězdy, zdy, 

kterkteréé osvosvěěcujcujíí svsvěětt
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