
MOHU SE 
DOSTAT DO 

NEBE SVÝMI 
DOBRÝMI ČINY



• Mohu se dostat 
do nebe dobrými 
činy? 

Otázka Předpoklad
Proces 
uvažování

Úkol Výzva



Milost mi přijde dost nespravedlivá
Proč Bůh nepustí do nebe slušné lidi?
Co když jsou nevěřící lepší než věřící?
Můžu teda věřit a dělat si co chci? 
Bude v nebi člověk co mi zabil dítě?

?
?
?
?
?



• Mohu se dostat 
do nebe dobrými 
činy? 

Otázka

• Nebe x Peklo

• Bůh soudce

Předpoklad

• Jak uvažovat a 
hovořit o tomto 
tématu?

Proces 
uvažování

Úkol Výzva



Moje možné 
motivace 

pro položení 
této otázky:

Teoretická otázka

Mám hodného nevěřícího 
přítele a je mi ho líto

Jsem naštvaný a chci aby 
někdo spravedlivě trpěl

Jsem sám úzkostným 
křesťanem



Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Mohu se do 
nebe dostat 
svými činy?

ANO

Zbožnost se 
musí projevit

NE

1. Zbožnost se musí projevit (Jk 2:20-26)
2. Je to princip Božího soudu (Zj 20:12-13)
3. Vypadá to spravedlivě
4. Je to forma dětské víry (do 11/12 let)
5. Církev sama to dlouhou dobu učila



Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Mohu se do 
nebe dostat 
svými činy?

ANO

Zbožnost se 
musí projevit

ALE

Domýšlení 
důsledků…

NE

• Kudy vede hranice mezi dobrým a zlým?
• Co se bude nakonec počítat? (Mt 25:34-40)



Co se bude nakonec počítat?



Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Mohu se do 
nebe dostat 
svými činy?

ANO

Zbožnost se 
musí projevit

ALE

Domýšlení 
důsledků…

NE

• Kudy vede hranice mezi dobrým a zlým?
• Co se bude nakonec počítat? (Mt 25:34-40)

• Vykupují nás dobré skutky?
• Trestají se pouze některé hříchy?
• Porovnává nás Bůh navzájem nebo jako 

jednotlivce? (Jn 21:21, Gal 6:4-6)



Porovnává nás Bůh?



Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Mohu se do 
nebe dostat 
svými činy?

ANO

Zbožnost se 
musí projevit

ALE

Domýšlení 
důsledků…

NE

• Kudy vede hranice mezi dobrým a zlým?
• Co se bude nakonec počítat? (Mt 25:34-40)

• Vykupují nás dobré skutky?
• Trestají se pouze některé hříchy?
• Porovnává nás Bůh navzájem nebo jako 

jednotlivce? (Jn 21:21, Gal 6:4-6)

→ stejně nespravedlivé 
→ Bůh zavírá oči před zlem



Může Bůh přivřít oči před hříchem?



Může Bůh přivřít oči před hříchem?



Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Mohu se do 
nebe dostat 
svými činy?

ANO

Zbožnost se 
musí projevit  

ALE

Domýšlení 
důsledků…

NE

• Boží milost
• Činy a víra
• Víra v činech

Ř 3:20 
Ř 4:4-5 
Gal 3:11 
Ef 2:8 





Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Mohu se do 
nebe dostat 
svými činy?

ANO

Zbožnost se 
musí projevit  

ALE

Domýšlení 
důsledků…

NE

• Boží milost
• Činy a víra
• Víra v činech

Ř 3:20 
Ř 4:4-5 
Gal 3:11 
Ef 2:8 



Moje možné 
motivace 

pro položení 
této otázky:

Teoretická otázka

Mám hodného nevěřícího 
přítele a je mi ho líto

Jsem naštvaný a chci aby 
někdo spravedlivě trpěl

Jsem sám úzkostným 
křesťanem

Diskuse

Modlitby a naděje

Odpověď



Všichni lidé

Slyšeli 
evangelium

Přijali 

Nepřijali

Dobře 
zvěstováno



Špatně 
zvěstováno

?

Neslyšeli 
evangelium

Před 
Kristem

?

Po Kristu ?



Moje možné 
motivace 

pro položení 
této otázky:

Teoretická otázka

Mám hodného nevěřícího 
přítele a je mi ho líto

Jsem naštvaný a chci aby 
někdo spravedlivě trpěl

Jsem sám úzkostným 
křesťanem

Diskuse

Modlitby a naděje

Odpuštění

Přijetí milosti

Odpověď



• Mohu se dostat 
do nebe dobrými 
skutky? 

Otázka

• Nebe x Peklo

• Bůh v roli soudce

Předpoklad

• Jak uvažovat a 
hovořit o tomto 
tématu?

Proces 
uvažování

• Seznam dobrých a 
špatných skutků 
učiněných během 
dne 

Úkol 

• Prožitek Boží 
milosti

• Zvěstování Boží 
milosti

• Růst charakteru

Výzva


