
PRÁZDNÉ: „Ve svých rukou nepøináším nic, prostì
jen lnu k Tvému køíži.“

Vztah mezi Dobrými skutky a Spasením
Spasení se nedosáhne

Skutkami  (Ef 2:8-9)

PLNÉ: „hojní byli ke všelikému skutku dobrému.“
(2. Kor 9:8, 1. Kor 15:58)

Spasení vede k
dobrým skùtkum (Ef 2:10)

Dobré skutký není PROSTØEDEK  ke spasení
(Tit. 3:5)

Dobré skutky jsou VÝSLEDEK spasení (Tit 3:8)

Dobré skutky není PØÎÈNOU spasení. Dobré skutky jsou DùSLEDKEM spasení

Dobré skutky není to, co musí èlovìk dìlat, aby byl
spasen. „ Tomu pak, kdož neèiní skutkù, ale vìøí v
toho, kterýž spravedlivého èiní bezbožníka, bývá
poètena víra jeho za spravedlnost.“ Øím 4:5

Dobré skutky jsou jej, co dìlá spasený èlovìk.
„Vìrnát’ jest  øeè tato, a chcit’, abys tìch vìci
potvrzoval, at’ se snaží  v dobrých skutcích pøedèiti,
kteøíž uvìøili Bohu. A tot’ jsou ty vìci poctivé, i lidem
užiteèné.“ (Tit 3:8)

Spasený èlovìk dìlá dobré skutky, protože má Boží
pøízeò. (Tit 2:11-14)

Nespasený èlovìk dìlá dobré skutky, aby se pokusil
získat  a zasloužit si Boží pøízeò.

Proè vìøící dìlají dobré skutky? Vìøicí nepracují
proto, aby byli spaseni.

TÌLESNÉ SKUTKY: taková, kterou nespasená osoba
dìlá, aby byla spasena.

TÌLESNÉ SKUTKY Boha nemùže potìšit
(Øimanùm 8:8)

Nespasený nafoukanec: „Podívej, co jsem udìlal!“
(viz Mat 23:5 „aby byli vidíni od lidí.“)

Skutky nespaseného èlovìka je základ pro chvástání.
„Nebo byl-li• Abraham z skutkù spravedliv uèinìn,
mát’ se èím chlubiti, ale ne u Boha.“ (Øímanùm 4:2)

MRTVÉ SKUTKY (Žid 6:1, 9:14, EF 5:11) Práce
mimo Boží ŽIVOT.  SKUTKY vytvoøená starou
pøirozeností  (Gal 5:19-21)

Nespasené chvástání sebou samým („Já“). (Lukáš
18:11-12)

Èlovìk nemùže PRACOVAT PRO své spasení
(Øímanùm 4:5)

Vìøící pracují, protože jsou spaseni!

PRÁCE VE VÍØE: taková, kterou Bùh vytvoøil ve
spasené osobì (Žid 13:21)

PRÁCE VE VÍØE Boha potìší (Žid 11:6,
1 Tes 1:3)

Spasená osoba: „Dìkuji ti Pane za to, co jsi ve mnì
vytvoøil.“ (Filip 2:13)

Skutky spaseného èlovìka je pøíèinou pro chválu
Boha. „Naplnìni jsouce ovocem spravedlnosti, kteréž
nesete skrze Jezukrista, k slávì a k chvále Boží.“
(Filip 1:11)

PLODNÉ SKUTKY (Kol 1:10)Skutky, které plyne ze
správného vztahu k živému Bohu.

Hrdost na Boha spasené osoby (1. Kor 1:29-31)

Spasený èlovìk se mùže PØIÈINIT o své spasení,
které už má (Filip 2:12)



Nepracuji, abych spasil svoji duši-To už udìlal mùj
Pán.

...Ale pracoval bych jako otrok pro lásku drahého
Syna Božího!

Spasení vede k
dobrým skùtkum (Ef 2:10)

Spasení se nedosáhne
Skutkami  (Ef 2:8-9)

Víra sama o sobì tì spasí (Øim 3:28). Jedinì skrze
víru byvá spasení.

Omyl, který napravil u Øímanù 3-4: KE SPASENÍ
DOJDE PROSTØEDNICTVÍM PRÁCE. To je omyl
legalismu

Víra, která spasí není sama (Jakub 2:14, 20, 22, 26)

Omyl, který Jakub napravil u Jakuba 2: Poté, co jsme
byli spaseni, není práce nutná. To je omyl
antinomianismu.

Nemùžeš být spasen skrze skutky (Øím 3:28, 4:6,
2. Tim 1:9)

Nemùžeš ukázat, že jsi spasen bez skutkù
(Jakub 2:18)

Jak mohu být spasen? POUZE VÍROU (Ef 2:8-9,
Gal 2:16)

Jak mohu ukázat, že jsem spasen? POUZE SKUTKY
(Jakub 2:14-26)

Víra bez skutkù je základem pro spasení (Gal 2:16) Víra bez skutkù je škodlivá a dokládá smrt (Jakub
2:26)

KOØENEM je víra (Gal 5:6) LÁSKA (vyjádøená dobrou prací) je OVOCEM
(Gal 5:6,22, Žid 10:24)

Víra je neviditelná (i jako koøen) Skutky jsou viditelná (Mat 5:16).
Skutky jsou zviditelnìná víra (Jak 2:18)

ODMÍTNUTÁ dobré skutky (Mat 7:22,23) Dobré skutky UCHOVANÁ V PAMÌTI
(Židùm 6:10)

Skutky nespasené osoby bude pøedmìtem Soudu
u velkého bílého trùnu (Zjevení 20:11-15)

Skutky spasené osoby bude pøedmìtem soudu pøed
tribunálem/stolici Kristovým (2. Kor 5:10,
1. Kor 3:11-15)

Boží poselství pro nespasené: „Totot’ jest to dílo Boží,
abyste vìøili v toho, kteréhož on poslal“ (Jan 6:29)

Boží poselství pro spasené: „(Milost Boží)Vyuèující
nás, abychom od øeknouce se bezbožnosti,
a svìtských žádostí støízlivì, a spravedlivì, a pobožnì
živi byli ny tomto svìtì...lid zvláštní, horlivé
následovný dobrých skutkù.“ (Tit 2:11,12,14)

Poskytnutí nadpøirozených schopností pro spasené:
„...daleko vyìtší zpravy pøináší Písmo, Nutí mne letìt
a dává mi køídla!“        --John Bunyan

Nesplnitelný požadavek pro nespasené: „Bìž, Jane,
bìž,“ naøizuje zákon, ale nedává mi ani nohy, ani
ruce...

OMYL MILOSTI EVANGELICKÉ SPOLEÈNOSTI:
Tvrzwní, že opravdový vìøící mùže být úplnì
neproduktivní a prost dobré práce, dokonce až do té
míry, že se úplnì vzdá víry a popøe Ježíša Krista.

OMYL SPASENÍ BOŽÍHO PANSTVÍ: Pøidávání
dalších požadavkù pro záchranu víry: Abyste byli
spaseni, musíte se podrobit, poslouchat, vzdát se do
Panství Krista, plnit podmínky uèednictví, atd.


