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ČÁST 2- skutky lásky 
Efezským 2:8  Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 
9  Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 
10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 
připravil. 
 
Minulou neděli jsme hovořili o spasení. Jsme zachráněni ne díky svým dobrým vlastnostem, charakteru, 
díky svému způsobu života, nebo díky své upřímnosti, ale na základě Božího rozhodnutí - z milosti. Bůh 
se nad námi smiloval a posla svého syna, Pána Ježíše, aby nás zachránil.  
Pán Ježíš na sebe vzal naše hříchy, smířil nás s Otcem, zaplatil cenu, a díky jeho oběti se nemusíme bát 
budoucnosti - Božího soudu, ale smíme se radovat ze záchrany a těšit na věčnost, na nebe, které pro nás 
Bůh připravil. 
Máme jistotu spasení, víme že patříme Ježíši, a také víme, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. 
 

Když toto vše Pavel popisuje, klade důraz na jednu zásadní věc. Spasení je Boží dar, není z vašich skutků, 
aby se někdo nechlubil. 
 

Pavel to zmiňuje proto, že celou dobu, co je svět světem se lidé snaží na základě svých skutků, svého 
jednání zasloužit Boží přízeň. Pavel kategoricky říká NE, svými skutky se Bohu nezavděčíš! A on ví, o čem 
mluví. Pavel, dříve než se setkal s Kristem (Saul z Tarsu) byl horlivým farizeem, který se snažil Bohu zalíbit 
svými činy. Dodržoval zákon, plnil (alespoň si to myslel, že plní) Boží vůli, byl nekompromisní, horlivý a 
neúnavný ve svém úsilí zalíbil se Bohu.  Ale teprve setkání s Ježíšem na cestě do Damašku mu otevřelo 
oči. Bůh se ho dotknul, a on pochopil, že cesta k Bohu není cesta dobrých skutků (stupínků do nebe) ale 
cesta víry. Uvěřil v Pána Ježíše, přijal jeho oběť a stal se novým člověkem. 
Tak jako já a tak jako ty! 
 
Jak je to ale s těmi skutky? Nezáleží na tom, jak žijeme? Můžeme klidně hřešit, když Boží milost odpouští?  
Pavel, na tuto otázku odpovídá naprosto jasně. Pokud jsi přijal Boží odpuštění, pokud jsi spasen, pak se 
to projeví ve způsobu tvého života. Žádné skutky Tě do nebe nedostanou, ale dobré skutky jsou 
důsledkem toho, že jsi se stal Božím dítětem. Něco se v tvém životě změnilo, a je to při tobě vidět na 
každém kroku, v každém okamžiku. Tvůj život je plný dobrých skutků, které dokazují, že Ježíš je ve tvém 
srdci. A tyto skutky nejsou předváděním se, ale každý, kdo je vidí si uvědomuje, to je důsledek Boží 
milosti v tvém životě. 

Matouš 5:16  Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu 
Otci v nebesích. 

 
 

Podívejme se tedy na to, jak to vyjádřil apoštol Pavel: 
Efezským 2, 10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které 
nám Bůh připravil. 
 

1. jsme jeho dílo -  
2. jsme jeho  dílo... dílo řecky: poiema... báseň , umělecké dílo, mistrovské dílo 
3. v Kristu nás Bůh stvořil 
4. jsme tady pro to, abychom konali dobré skutky (abychom v nich chodili, abychom v nich žili, 

abychom se jim věnovali)  
5. Tyto skutky připravil Bůh 

 
CEP  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 
připravil. 
KR  Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom 
v nich chodili. 
KMS  Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které <ř> Bůh předem připravil, 
abychom v nich žili <6>. 
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B21  Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, 
abychom se jim věnovali. 
CSP  Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom 
v nich žili. 
 
Jsme JEHO dílo 
první důraz v této větě je na slůvku: Jeho, tedy jsme Boží dílo.  
Bůh je centrem, základem všeho, i našeho života. Pokud ho vytěsníme,nerespektujeme, život se rozsype, 
přestane mít stabilitu, řítí se jako neřízená střela. 
Jsme JEHO, a díky tomu má náš život hodnotu, cenu a smyl.  
 
 
Jsme jeho DÍLO 
zde použil Pavel řecké slovo: poiema - báseň, umělecké dílo, mistrovský výtvor... 
Nejsme vytvořeni přes kopírák, Bůh nemá šablonu, ale každý z nás je umělecké dílo, vytvořené 
mistrovskou rukou. Do každého z nás vtiskl Bůh něco ze sebe. Součástí spasení není jen odpuštění hříchů, 
ale Boží dotek změnil něco hluboko uvnitř nás. Už nejsme stejní. Je v nás otisk Boží ruky. Stali jsme se 
Jeho uměleckým dílem. Stali jsme se básní, kterou on vypráví o své moci, lásce, milosti... 
Uvědomuji si, že někdy se to pokouším v životě skrývat, že někdy mistrovský obraz překryji svými 
umatlanými barvami... ale přesto - to Boží proniká, dere se na povrch, chce zářit do světa, do 
společnosti... 
To je to, co říká Pán Ježíš. 

Matouš 5:14  Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 
15  A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 
16  Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v 
nebesích. 

1. učme se vidět v druhých Boží ruku, číst příběh, báseň, kterou životem bratra, sestry vypráví Bůh. 
Někdy je to jako s cizím jazykem. Nerozumíme druhým co říkají, protože jejich jazyk neznáme. A tak 
se učíme. Dospějeme do fáze kdy rozumíme, domluvíme se, ale abychom uměli ocenit poezii, 
psanou jiným než mateřským jazykem, abychom uměli pochopit její hloubku, krásu a myšlenku, to 
je třeba dobře jazyk znát... 
Musíme se učit vnímat a rozumět Boží řeči, Boží poezii v životech spasených lidí kolem nás.  
 

2. připomínejme si: "jsem Boží dílo" jsem básní, kterou složil Bůh, jsem symfonií, jsem nádherným 
obrazem, jsem sochařským dílem... 
Možná si říkáme: ale já jsem obyčejný člověk, necítím se na "umělecké dílo", můj život nemá velkou 
cenu a nemá význam. Ano, nejsem nic, ale když toto nic vezme do rukou mistr - všemohoucí svatý 
Bůh, dokáže z něj udělat něco, o čem se nám ani nesní. Nerozhoduje materiál, ale umělec, který mu 
vtiskne myšlenku, který z něj udělá mistrovské dílo. A Bůh je nesrovnatelný v porovnání s jakýmkoliv 
umělcem, který kdy žil na tomto světě. A proto je třeba si připomínat: "Jsem boží dílo". 
A kdykoliv se objeví něco, co by toto mistrovské dílo chtělo poškodit, poopravit, znehodnotit, 
řekněme: NE! Žádná ruka - ani ruka církve, ani ruka nevěřících, ani ruka doby, ani moje vlastní ruka 
- nikomu a ničemu nedovolím, aby pokazilo Boží mistrovské dílo - můj nový, spasený život. 

 

Když se na Vás dívám, připadám si jak v Galerii v Louvre. S tím rozdílem, že tam obrazy visí, tady Boží 
mistrovská díla žijí! 

 
 

Stvořeni 
do této doby mluvil Pavel o vzkříšení z mrtvých, vysvobození z otroctví, záchraně před odsouzením 
teď hovoří o stvoření - nic z toho si nemůžeme udělat sami, je to Boží zásah - vzkříšení, vysvobození, 
ospravedlnění, stvoření 
Byli jsme mrtví, a jediná naděje pro mrtvého je vzkříšení. A to udělal Bůh. 
Nejen že nás vzkřísil, udělal víc - stvořil nás. Nové stvoření, ne předělávka starého.  
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Pamatujete na příběh o vzkříšení Lazara. Byl tři dny v hrobě, pak ale přišel Ježíš a vzkřísil ho. Když Lazar 
vstal z hrobu, byl to neskutečný zázrak. Ale pozor - stále to byl ten starý Lazar. Asi se hodně změnil. 
Hovořil jsem tento týden s člověkem, který po padesátce náhle onemocněl, během 14ti denní nemoci 
se přestal pohybovat, nemoc zasáhla jeho mysl, paměť... Říkal mi, že z nemocnice ho odváželi na 
invalidním vozíku. Musel se učit znovu chodit, hýbat rukama, ale díky Bohu se z toho dostal, a dnes 
funguje zcela normálně, nic byste na něm nepoznali. A přesto je u něj něco jiného - přístup k životu! Vše 
přehodnotil. Taková zkušenost, taková cesta roklí šeré smrti vás změní. 
Ale Pavel zde mluví ještě o hlubší změně. Tento člověk, nebo Lazar, kterého Ježíš vzkřísil se změnili. Ale 
pořád je to Lazar... 
 

Pavel říká, že nás Bůh v Kristu STVOŘIL. 
Jsme stvořeni... nejedná se o změnu postojů na základě toho, čím jsme prošili, ale o Boží stvořitelský čin. 
Pán Ježíš vysvětluje Nikodémovi (Jan 3) musíš se znovu narodit,  nové narození, nové stvoření, je zde 
nový Bohem zachráněný a pro Boha oddělený člověk. 
 

Genesis - stvoření nebe a země, a do tohoto stvořeného světa Bůh postavil člověka, stvořil ho ke svému 
obrazu. Víme, že Adam zhřešil a že z dokonale stvořeného ráje musel odejít.  
Zjevení - stvoření nového nebe a nové země, ale kdo v něm bude žít? Starý pokažený, hříchem 
poznamenaný člověk? NE! 
Bůh tvoří (stvořuje) nový lid, novou "rasu" nové a nové Boží děti, a to skrze Krista.  
Když uvěříme v Pána Ježíše, když odpovíme na jeho zavolání, přijdeme k němu, vyznáme mu své hříchy 
a přijmeme odpuštění, stane se zázrak. Zázrak, který probíhá uvnitř naší osobnosti. Který se týká našeho 
srdce, mysli, charakteru. 
PJ nás očistí od hříchu, Bůh nám dá nové srdce, které naplní svou láskou, dá nám novou mysl. Naplní nás 
Duchem svatým. Bible jasně hovoří, že naše tělo se stává chrámem Ducha svatého. 
Proto je tak důležité, abychom žili s vědomím, že naše srdce je místem, kde vládne Bůh, je plné Boží 
lásky, že naše tělo je chrámem Ducha, a že naše mysl patří Kristu (mysl Kristovu máme I.Kor.2,16) 

Římanům 5:5  ... Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 
 

Kalvín: vidíte, toto jediné slovo "stvořil" zacpe ústa všem, kteří by se chtěli nějakou svou zásluhou  
chlubit. Protože kdyby toto tvrdili, pak by to znamenalo, že se prohlašují za sebe-stvořitele" 
Ano, Bůh nás stvořil - on do nás vdechl život, když jsme byli v lůně matky... ale tím, jeho stvoření 
neskončilo. Narodili jsme se poznamenáni hříchem, dědičným hříchem, který každého člověka žene pryč 
od Boha. Je to duch neposlušnosti, nepoddanosti, duch vzpoury.  
A Bůh se rozhodl k ještě jednomu stvořitelskému činu: v Ježíši nás stvořil znovu! 
Pokusme se to domyslit. Jsem stvořen v Kristu Ježíši k novému životu. Jsem nové stvoření. 

2 Korintským 5:17  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
O to se nemusím snažit, to je realita! Tak ji žijme! 
 
 
 
...a teď jsme konečně u těch dobrých skutků... 
ale teď chápeme, o co Pavlovi, Bohu jde... 
Dobré skutky ANO, ale jako důsledek Božího stvořitelského činu, 
jako důsledek  
 

Dobré skutky 
Bůh se nedívá na naše skutky, ale na motivy, kvůli kterým je konáme. 
Bible hovoří o mrtvých skutcích a o dobrých skutcích. Jak se mezi sebou poznají? Na první pohled ne, 
protože to, co je odlišuje je motiv. A ten vidí Bůh (my někdy také). 
Mrtvé skutky jsou činy bez víry, bez lásky, činy kterými chceme soustředit pozornost na sebe... 
Skutky o kterých píše Pavel, jsou jiné podstaty. Jsou výrazem vděčnosti za spasení a lásky k Bohu. Dějí se 
nějak mimoděk, nejde o jejich vyhledávání, o snahu každý den vykonat dobrý skutek, a tím udělat doje 
na Boha, nebo na lidi.  
Ne, tyto skutky vyvěrají z naší nové podstaty. Jsou důsledkem toho, jak nás Bůh proměnil. 
Jsou písní, kterou lidé slyší, básní, kterou čtou, jsou mistrovským plátnem který lidí obdivují. 
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Vychází z nás přirozeně, je to pro nás tak samozřejmé, jako dýchání a často si tyto dobré skutky ani 
neuvědomujeme. Jsou naprosto přirozenou součástí našeho života, Boží ducha v nás. 
 

 Chudá vdova u chrámové pokladnice (vděčnost a důvěra) 
 hříšná žena, která umyla Ježíši nohy Lukáš 7 (čin lásky) 
 milosrdný samařan (soucit, nenechá bližního trpět, jako Bůh nenechal mne) 

Tyto dobré skutky připravil Bůh, abychom je uskutečňovali, abychom v nich chodili 
nemusíme vytvářet, hledat, vymýšlet, ale máme vstupovat do toho, co připravil Bůh 
Vidíme to v životě Pána Ježíše: 

 PJ musel jit skrze Samaří, aby se setkal s nešťastnou ženou  Jan 4 (právě tam říká učedníkům, že 
jeho pokrm je činit vůli Otce, tedy chodit ve skutcích, které Bůh připravil) 

 věděl o  Zacheovi - na stromě Lukáš 19 (musím dnes zůstat v tvém domě. Proč? Aby dnes přišlo 
do tohoto domu spasení!) 

 
PJ posílá učedníky v praktických věcech, má pro ně připravené úkoly..  

 Petr jde chytit rybu, která má v puse peníz na chrámovou daň 
 Učedníci jdou do městečka připravit poslední večeři, potkají muže který nese džbán Marek 14 
 učedníci jdou pro oslátko  Mat 21 
 hoďte síť na pravou stranu lodi  Jan 21 
 jdi po vodě Mat 14 

I pro nás Bůh připravil dobré skutky. 
Mohou to být maličkosti, drobnosti v očích světa, ale Bůh se dívá jinak. Často věc, která je v našich očích 
malá je naprosto zásadní v plánu Boha.  
Vědět, že se nemusím trápit, hledat co udělat, vymýšlet, ale čekat na to, Bůh připravil je úžasně 
osvobozující. Prostě jdu životem, a Bůh mi posílá do cesty lidi, příležitosti, situace v kterých se On oslaví. 
Jak takové situace, příležitosti poznám? 
Tak to nevím. Na to není návod, na to není šablona. Ale funguje to asi takto: mám Ducha svatého a ten 
mi ukáže, ten mne popostrčí, ten mi pomůže co povědět, co udělat, jak se zachovat. 
A výsledek?  
Stávám se člověkem, který přináší pokoj, naději, který povzbuzuje, motivuje a který ukazuje na Boží 
velikost, slávu, moc a lásku. 
Někdy bychom chtěli dělat velké věci, obracet lidi k Bohu... 
Pokud to vychází z nás, pokud je to díky našemu úsilí, našim schopnostem, našeho výkonu, komu pak 
bude patřit sláva?  
To, po čem touží Bůh je, abychom vstupovali do situací, které On připravil, a jednali pod vedením Jeho 
ducha. Je zajímavé, že pokud bychom se dostali do totožné situace tak já zareaguji jinak, než Honza, Sam, 
Vašek, Lukáš, Jonatan, Pavel...  
ale výsledek je vždy výborný! Jak to? Protože nezáleží na tom, jak přesně zareagujeme, ale jestli 
zareagujeme, a Bůh pak tento dobrý skutek vezme do svých kreativních rukou a maximálně ho využije, 
aby naplnil své plány. 
V tom je Bůh nepřekonatelný! Jeho nic nelimituje. I kdybychom to udělali totálně špatně, on to dokáže 
proměnit v úspěch a ve vítězství. 
Není to úžasné? Jak osvobozující! 
Nejde o můj výkon, o moji moudrost, o mou schopnost vždy dokonale zareagovat. Jde o poslušnost a 
lásku. Na nás je jediné: vyhlížet (hledat) co chce Bůh skrze nás udělat... 
A být mu k dispozici. Nechat se vést Duchem svatým a radovat se, děkovat Bohu, když si mne použije. 
 
 
Závěrem 
je zde tato posloupnost: víra-spasení-dobré skutky-odměna (William MacDonald) 
ne proto abychom byli spasení, ale proto,že jsme spasení 
skutky dokazují skutečnost, opravdovost naší víry 
dobré skutky nejsou kořenem, ale ovocem nového života 
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Ale je důležité, abychom toto ovoce nesli 
(Fazekáš) Když bychom chtěli horečku přemoci běháním, bylo by to nebezpečné 
ale když po uzdravení zůstaneme ležet v posteli, je to také nebezpečné, můžeme dostat zápal plic! 
Nehledáme zásluhu, ale projevujeme vděčnost 
 
Chodit v dobrých skutcích, které Bůh připravil! 
nejedná se o pasivitu a nehybnost. Dobré skutky jsou nevyhnutelné, ne pro spásu, ale jako důsledek a 
projev spasení. (John R.W. Stott) 
 
"chodit" je hebrejský způsob vyjádření slova žít. 
Dříve jsme chodili ve vinách a hříších, do kterých nás zajal ďábel, ale Bůh nás vysvobodil a dnes chodíme 
v dobrých skutcích, které on připravil.  
 
Chodit vírou a chodit v lásce! A pokud takto budeme chodit, najednou zjistíme, že  tato cesta je plná 
dobrých skutků, které Bůh připravil a my je k Jeho slávě uskutečňujeme. 
 
Do teď jsme zde na bohoslužbě seděli (já stojím), za chvíli se zvedneme a odejdeme. 
Poprosme Boha, ať otevře naše oči, abychom viděli co On připravil, a mohli to uvést v čin. 
 
Víte kde to možná začne? Jaký dobrý skutek Bůh pro nejbližší hodinu připravil? 
O nedělního oběda, doma v naší rodině... 
Manželka, děti, manžel, rodiče...  
a pak možná sousedi, spolupracovníci, neznámý člověk na ulici... 
 
Nevím, ale chci touto cestou chodit, až se jednou setkám s Bohem, aby mi mohl říci:  
Matouš 25:23  ... ̀ Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; 
vejdi a raduj se u svého pána.´ 
 
 
Mrtvé skutky 
Židům 6:1  Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k 
základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, 
2  k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. 
 
Židům 9:13  Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, 
14  čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama 
jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí. 
15  Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim 
bylo zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy. 
 
Boží skutky k slávě Otce 
Matouš 5:14  Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 
Matouš 5:16  Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 
Matouš 6:1  Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v 
nebesích. 
2  Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy 
u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu. 
Jan 3:19  Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky 
byly zlé. 
20  Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. 
21  Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu." 
Jan 6:28  Řekli mu: "Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?" 
29  Ježíš jim odpověděl: "Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal." 


