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SPASENÍ A VÍRA PODLE REFORMACE 
 

I. ÚVOD: MONERGISMUS VS. SYNERGISMUS 

Zásadní otázka reformace byla, zda křesťanství, pokud se spasení týká, je (1) učením 
naprosté závislosti na Bohu nebo, zda počítá (2) s lidským úsilím ještě před znovuzrozením.  

Naprosté závislosti na Bohu ve spasení teologové říkají monergismus. Monos = jeden, 
ergon = skutek, práce (od toho máme třeba slovo energie). Monergismus je tedy práce, 
kterou vykonává pouze a toliko jen jeden.  

Jestliže má ale na spasení jistý podíl Bůh a jistý podíl člověk, ať vírou, skutky nebo 
obojím, tak takovému úsilí teologové říkají synergismus. Syn = spolu nebo současně, ergon 
= skutek, práce. Synergismus je tedy práce, kterou společně vykonává více osob než 
jedna, je to spolupráce. 
 
 
 
 
 
 
 

Biblické odkazy:  
 
II. TĚLESNÉ I DUCHOVNÍ NAROZENÍ JE BOŽÍ VÝNOS 
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Biblické odkazy: Ž 139,13; Ef 2,6; 1Pt 1,3; Ř 9,21; Ef 2,8; Fp 1,29 
 
III. CO JE TĚLESNÝ A DUCHOVNÍ ŽIVOT? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblické odkazy: Gn 2,7; Ž 51:7; Gn 8,21; 1K 2,14; J 3,7-8; Mt 11:27 
 
IV. SPASENÍ & VÍRA, ROZLIŠENÍ 
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Biblické odkazy: 1Pt 2,9; J 20,29b; L 10,23b-24; Ř 8,3; L 1,35; Mt 1,21; Ř 8,23; Mt 13,10-
15 
 
V. VÍCE O VÍŘE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblické odkazy: Ř 12,3; Ř 1,16–17; Ř 8,29–30 
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VI. POUZE NEPODMÍNĚNÁ BOŽÍ MILOST JE PŘÍČINA SPASENÍ& VÍRY 

 

NEPODMÍNĚNÁ BOŽÍ MILOST JE JEDINÁ PŘÍČINA „SPASENÍ & VÍRY: 
Hospodin odpověděl: „Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, 

nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ (Ex 33,19)  
Mojžíšovi řekl: „Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ (Ř 9,16) 

„SPASENÍ & VÍRA“ NEDĚLITELNĚ ZAHRNUJE: 

PRVNÍ VZKŘÍŠENÍ 
(minulost) 

je duchovní a znamená: 
znovuzrození z Ducha 

 

Amen, amen, pravím vám, 
kdo slyší mé slovo a věří 
tomu, který mě poslal, má 
život věčný a nepodléhá 
soudu, ale přešel již ze 
smrti do života. Amen, 
amen, pravím vám, přichází 
hodina, ano, už je tu, kdy 
mrtví uslyší hlas Božího 
Syna, a kteří uslyší, budou 
žít [narodí se znovu]. 
(J 5,24-25)  
 
To je první vzkříšení. 
Blahoslavený a svatý, 
kdo má podíl na prvním 
vzkříšení! Nad těmi druhá 
smrt [ohnivé jezero] nemá 
moci, nýbrž Bůh a Kristus je 
učiní svými kněžími a 
budou s ním kralovat po 
tisíc let. (Zj 20,6) 

OSPRAVEDLNĚNÍ 
(minulost) 
Znamená: 
vymazání hříchů 

 

Když jste ještě byli mrtvi ve 
svých vinách a duchovně 
neobřezáni, probudil nás 
k životu spolu s ním [první 
vzkříšení] a všechny viny 
nám odpustil. Vymazal 
dlužní úpis, jehož 
ustanovení svědčila 
proti nám, a zcela jej 
zrušil tím, že jej přibil 
na kříž. Tak odzbrojil a 
veřejně odhalil každou 
mocnost i sílu a slavil nad 
nimi vítězství [satan nás 
nemůže obvinit protože 
jsme ospravedlněni 
Kristovým křížem].  
(Ko 2,13-15  
 
Tím spíše nyní, když jsme 
byli ospravedlněni 
prolitím jeho krve, 
budeme skrze něho 
zachráněni od Božího 
hněvu. (Ř 5:9) 

POSVĚCOVÁNÍ 
(přítomnost) 

Znamená: 
službu a duchovní růst 
až do konce 
 

Jestliže již pokropení krví 
kozlů a býků a popel z jalo- 
vice posvěcuje po- 
skvrněné a zevně je 
očišťuje, 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. 
(Žd 9,13-14) 
 
nechť vás posílí ve všem 
dobrém, abyste plnili jeho 
vůli; on v nás působí to, 
co se mu líbí, skrze 
Ježíše Krista. Jemu buď 
sláva na věky věků! Amen. 
(Žd 13:21) 

DRUHÉ VZKŘÍŠENÍ 
(budoucnost) 

je tělesné oslavení a 
znamená: 
vykoupení těla těch, 
kteří měli podíl na 
prvním vzkříšení 
(budoucnost) 

 

Nedivte se tomu, neboť 
přichází hodina, kdy 
všichni [spasení i zavržení] 
v hrobech uslyší jeho hlas a 
vyjdou; ti, kdo činili 
dobré, vstanou k životu, 
a ti, kdo činili zlé, vstanou 
k odsouzení. (J 5,28-29)  
 
A nejen to: i my sami, kteří 
již máme Ducha jako 
příslib darů Božích [první 
vzkříšení], i my ve svém 
nitru sténáme, očekávajíce 
přijetí za syny, totiž 
vykoupení svého těla.  
(Ř 8,23). 

 
Uskuteční se v okamžiku udělení 

Boží nepodmíněné milosti. 

Začíná v okamžiku udělení 
Boží nepodmíněné milosti; 
rozvíjí se po celý život. 

Zaručeno v okamžiku 
udělení Boží nepodmíněné 
milosti; uskuteční se při 2. 
příchodu Krista. 

Nás zprošťuje moci hříchu. Nás zprošťuje vin hříchu. Nás zprošťuje účasti na 
hříchu. 

Nás zprošťuje bytí naší 
duše bez těla. 

Je učiněno v nás. Je učiněno pro nás. Je učiněno pro nás a v nás. Je učiněno pro nás a v nás. 
Je tvořivý počin. Je zákonný výnos. Je průběh růstu. Je tvořivý počin. 
Způsobuje změnu naší 
přirozenosti. 

Způsobuje změnu našeho 
postavení. 

Způsobuje změnu v našem 
životě. 

Způsobuje změnu života 
naší duše bez těla. 

Abychom byli 
Znovuzrozeni. 

Abychom byli 
prohlášeni spravedlivými. 

Abychom byli pro Boha 
odděleni. 

Abychom byli 
v těle s Kristem. 

 


