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Spravedlnost pouze vírou v Krista - Lekce 8 Studijní pomůcka
„Je to dílo Boží, které lidskou slávu snižuje do prachu a pro člověka vykonává to, co není v jeho moci,
aby sám vykonal.“ TM 456
„Všechna moc je dána do Jeho rukou, aby mohl rozdělovat bohaté dary lidem a propůjčovat
neocenitelný dar své vlastní spravedlnosti bezmocným lidským nástrojům. Toto je poselství, které Bůh
přikázal nést světu. Je to poselství třetího anděla, které má být hlásáno mocným hlasem a doprovázeno
vylitím Jeho Ducha ve velkém měřítku.“ TM 92.

Správné chování

Vztah

Dělat co je „správné“.
Filipským 3,6; COL 96,97; SC 44,45

Snaha poznat Boha.
Filipským 3,7-9; DA 668; ML 252

Svědectví
Izajáš 43,10

Poslušnost
1. Jan 2,3-6; Filip 4,13

Přiznání (vyznání)
1. Jan 1,9; Mat 5,23-24

Pokání (lítost)
2. Korintským 7,10; Skutky 5,31

Modlitba (komunikace)
Luk 18,13; Mat 7,7-11

Přijít ke Kristu (takový jací jsme!)
Mat 11,28-30; Jan 6,37

Vzdání se (ne hříchu, ale svého já; úsilí bez Boha)
Řím 9,30-32; Řím 10,1-4

Bezradnost (ne bezcennost, ale neschopnost se změnit)
Jeremiáš 13,23; Jan 15,5

Usvědčení (že jsme hříšníci, ať už jsme udělali něco „zlého“ nebo ne)
Jan 16,8-10; Římanům 3,10-12

Poznání (Boží lásky k člověku zjevené v plánu spasení)
Jan 5,39; Římanům 10,17

Touha (po něčem lepším… často vyhledáváno všemožným způsobem jen ne tím Božím)
Jan 6,44; Jan 12,32
„Lidská bytost je spravedlivá stejně tak dlouho, jak trvá její víra v Boha a udržované spojení s Ním.“ TM
367; „Dokud s Ním budeme spojeni vírou, hřích nás nepřemůže.“ DA 123; Syn Boží bojuje jeho bitvu za
něj. RH 8. únor 1898; „Když dovolíme, aby se náš vztah s Bohem rozbil, naše ochrana je zničena.“ MH
510 „Modlitbou, studiem Jeho slova, vírou v Jeho stálou přítomnost může i ten nejslabší člověk žít
v kontaktu s živím Kristem.“ MH 182
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