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FOKUS: Spašavamo se vjerom, a ne djelima.
1. Opravdanje i spasenje vjerom. Naša nas vjera opravdava pred Bogom. Grešnik se pred Bogom može
opravdati jedino vjerom u Isusa Krista, Gospodina i Spasitelja te je na osnovu vjere opravdan pred
Bogom
2. Djela vjere. Nisu djela ta na temelju kojih se spašavamo nego djela kojima potvrđujemo svoje spasenje
i vjeru, to su djela vjere.
3. Bog je naša snaga. Svako naše djelo i svaka naša motivacija i snaga da ga učinimo dolazi od Boga.
UVOD: Božja Riječ je ozbiljna oko toga da trebamo paziti kako živimo, odnosno kakva su naša djela. Ništa
ne možemo napraviti kako bismo se spasili ali puno možemo napraviti kako bismo zahvalili Bogu za svoje
spasenje i proslavili Njegovo ime našim životom.
ČITANJE:
Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a dijela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji
brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne : „Hajdete u miru, grijte se i sitite“, a
ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače
mogao bi tko reći: „Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima
pokazati svoju vjeru. Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću. Hoćeš li spoznati,
šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova? Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik
prinese Izaka, sina svoga? Vidiš: vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila te se
ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta.
Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom. Ne opravda li se slično, djelima, i Rahaba
bludnica kad primi glasnike i drugim ih putom izvede? Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera
bez djela mrtva.“ - Jakovljeva 2:14-26
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Rimljanima 3:24,28, Rimljanima 5:1-2, Galaćanima 2:16, Tit 3:7, Jakovljeva 2:23-24, Rimljanima 6:1-2,
Jakovljeva 2:26, 2. Korinćanima 13:4,5, Jakovljeva 1:22-25, Matej 7:21, Jakovljeva 2:20-24 , Jakovljeva
2:25, Hebrejima 11:31, 1. Ivan 2:12-17, Filipljanima 2:13, Izaija 40:29.
RAZGOVOR:
1. Što nas opravdava pred Bogom?
2. Koja je uloga djela vjere?
3. Odakle dolazi snaga i motivacija za djela vjere?
PRIMJENA:
Imaš li glad i žeđ za čitanjem Božje Riječi? Imaš li želju boraviti u Božjoj prisutnosti, za molitvom i
duhovnim odnosom s Gospodinom? Imaš li svjedočanstvo svoje vjere i odnosa s Gospodinom? Pokazuju li
i dokazuju li tvoja djela da si kršćanin? Preispitaj samog sebe kroz ova pitanja.
MOLITVA:
U skladu s prethodnim, moli se za glad i žeđ za čitanjem Božje Riječi, za želju da boraviš u Božjoj prisutnosti, za želju za molitvom i duhovnim odnosom s Gospodinom. Traži Gospodina da ti pomogne kako bi
tvoja djela pokazivala i dokazivala da si kršćanin

