
LIST APOŠTOLA PAVLA RIMANOM 

2. časť (1,1–3,31) 

Úvodné pozdravy 

PAVOL 

• Sluha – doslova otrok (gr. dulos) – vyjadruje nielen fakt, že Pavol slúži Kristovi, 
ale je to aj vyjadrenie zdvorilosti a ako také vyjadruje Pavlovu krajnú úctu voči 
Kristovi.1  

• Povolaný… „Toto bolo Božie rozhodnutie, nie jeho (Sk 9:15; Gal 1:15; Ef 3:7). 
Pavol presadzuje svoju duchovnú kvalifikáciu a autoritu (ako to robí aj v 1Kor 
1:1; 2Kor 1:1; Gal 1:1; Efez 1:1; Kol 1:1; 1Tim 1:1 a Tit 1:1) v tomto zbore, s 
ktorým sa nikdy osobne nestretol.“ (KLR) 2 

• Vybraný – doslova „oddelený“ (gr. aforismenos, od aforizó) – „Toto je pasívne 
príčastie perfekta, čo naznačuje, že bol Bohom oddelený už v minulosti (Jer 1:5 a 
Gal 1:15) a pokračovalo to ako daný stav. Je možné, že to bola slovná hračka s 
aramejským slovom „farizej“. Farizeji boli oddelení pre židovský dogmatizmus (a 
rovnako aj Pavol – Fil 3:5 – predtým, ako sa na ceste do Damašku stretol s 
Ježišom), no Pavol bol teraz oddelený pre evanjelium. Súvisí to aj s hebrejským 
výrazom „svätý“, ktorý znamenal „oddelený pre Božie použitie“ (2M 19:6; 1Pt 
2:5). Výrazy „svätý“, „posvätený“ a „oddelený“ mali grécky koreň „svätý“ 
(hagios).“ (KLR).  

o  Slovo „oddelený“ vyhadruje, že Pavlovo poslanie ako apoštola je 
špeciálne. Na rozdiel napríklad od Svedkov Jehovových si Pavol nemyslel, 
že by povolanie ohlasovateľa malo byť všeobecné a mal by ho plniť každý 
člen Cirkvi. Naopak, píše: „11 On ustanovil niektorých za apoštolov, 
niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a 

                                           
1  9 A Jozef si spomenul na sny, ktoré mal o nich. Tu im povedal: "Vy ste vyzvedači! Prišli ste sem, aby ste vyzvedeli, kde má 
táto krajina neopevnené miesta!"  10 Oni mu však vraveli: "Nie, pane! Naozaj, tvoji sluhovia prišli len živobytie nakúpiť!  11 
My všetci sme synovia jedného muža. Počestní sme my ľudia. Tvoji sluhovia nie sú nijakí vyzvedači! "  (Gen 42:9-11 SSV) – 
trochu to pripomína Tolkienovho Pána prsteňov, kde tiež trpaslícky slušný pozdrav znie: „„Buďte zdráv, jak milé setkání!“ 
řekl trpaslík, obraceje se k němu. Pak doopravdy vstal ze svého sedadla a uklonil se. „Glóin k vašim službám,“ řekl a 
uklonil se ještě hlouběji. „Frodo Pytlík k službám vašim a vaší rodiny,“ řekl Frodo podle předpisu.“ (J. R. Tolkien, Pán 
Prsteňov, Spoločenstvo Prsteňa) 
2 Dr. Bob Utley, Komentár k listu Rimanom – ďalej len KLR 



učiteľov,  12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela, (Eph 4:11-12 SSV)“ – a inde namiesto nabádania, aby 
všetci robili to, čo on, ich naopak vyzýva: „Napokon, bratia, modlite sa za 
nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak, ako u vás, 2 a aby sme boli 
oslobodení od zvrátených a zlých ľudí; lebo nie všetci veria. (2Th 3:1-
2 SSV)“ 

EVANJELIUM 

• ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach – tu by sme mohli vidieť prvú 
reakciu Pavla na obvinenia, že hlása nejaké novoty, v rozpore s Mojžišom 
a namierené proti Židom: 

o  Nič nové – len to, čo už bolo dávno predpovedané a čo Židia samotní 
očakávali: Mesiáš, vyliatie Ducha, nový, mesiášsky vek a pod. 

o  Predpovedané v Písme – čiže v plnom súlade s celým Starým Zákonom, 
čiže celou vtedy známou Bibliou. 

JEŽIŠ KRISTUS 

• Podľa tela – čiže ako človek 
• z Dávidovho rodu – čiže spĺňa predpoklad Mesiáša ako „Dávidovho syna“ 
• Od vzkriesenia z mŕtvych ustanovený vo svätosti ako Boží syn – tu už 

zaznieva téma bohočloveka, ktorou sa bude kresťanstvo intenzívne zaoberať 
v podstate celých nasledovných 400 rokov: 

o  Ako Boh je Ježiš Synom od večnosti a nikdy ním neprestal byť 
o  Ako človek sa narodil ak človek, podobný nám vo všetkom. 
o  Ale svojou oddanosťou Otcovi a Jeho dielu až na smrť sa aj ako 
človek stal Božím Synom a získal to, čoho sa pri vtelení ako človek 
zriekol: „A zdá sa, že skrze kríž sa mu v prijatom tele vrátila sláva, ktorej 
sa Jednorodený kvôli nám na krátky čas zriekol.“ (Sv. Atanáz 
Alexandrijský).  

A ZASE PAVOL ☺☺☺☺ 

• Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad – Pavol sa zase vracia k sebe 
a znova upozorňuje na to, že to, čo koná, nekoná iba sám od seba, ale z poverenia 
priamo od Krista: 

o  milosť – pretože prenasledoval Cirkev, ale Kristus mu odpustil a prijal ho 



o  apoštolský úrad – (gr. apostolén, apoštolstvo) – znova dáva najavo, že je 
rovný ostatným apoštolom, rovnako ako oni, aj jeho povolal a vyvolil 
priamo Kristus. 

• Všetkým, čo sú v Ríma… Veď Boh, ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu 
jeho Syna, je mi svedkom, ako si na vás ustavične spomínam… – pozdrav 
pokoja, možno znova odzrkadľujúci obavu z toho, že bol v Ríme už vopred 
„ohovorený“ a vykreslený ako nepriateľ židovstva… 

Všetci sú za seba ZODPOVEDNÍ! 

A teraz prichádza prvá veľká téma listu apoštola Pavla Rimanom. 

„PROAKTIVITA“ v podaní Pavla 

„Zatiaľ čo v literatúre o manažmente je slovo proaktivita teraz už celkom známe, ide o 
slovo, ktoré vo väčšine slovníkov nenájdete. Znamená viac než iba prevziať iniciatívu. 
Znamená, že ako ľudské bytosti sme zodpovední za naše životy.“ (Stephen R. Covey) 

Opakom proaktivity je REAKTIVITA , kedy zodpovednosť za seba „prehadzujeme“ 
na niekoho iného: 

„To som ja. Taký proste som." Je to predurčené. Nič s tým nemôžem urobiť. 

„Privádza ma to do šialenstva!" Ja nie som za to zodpovedný. Môj emočný život riadi niečo, 
čo nepodlieha mojej kontrole. 

„Nemôžem to urobiť. Jednoducho na to nemám čas." Niečo mimo mňa — nedostatok času - 
riadi môj život. 

„Keby mala moja manželka viac trpezlivosti." Moju efektivitu určuje správanie niekoho 
iného. 

„Musím to urobi ť."  Okolnosti alebo iní ľudia ma nútia robiť to, čo robím. Nemôžem si 
slobodne vybrať, čo urobím.3 

REAKTIVITA sa hojne vyskytuje aj v kres ťanstve: 

„Som slabý a krehký človek“ – na vine za moje zlyhania je teda Boh, ktorý ma takého stvoril. 

„Podľahol som pokušeniam“ – na vine je Diabol, čo už len ja proti nemu zmôžem? 

                                           
3 S. R. Covey 



„Ja už to inak proste nedokážem“ – nie je to teda moja vina, že nežijem podľa Evanjelia, je to 
jednoducho nad moje sily, nemôžem za to… 

atď. 

PAVOL S TÝMTO HLASNE NESÚHLASÍ! 

Pavol tvrdí, že za našu NESPRAVODLIVOSŤ sme 
zodpovední len a jedine my sami! 

16 Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, 
najprv Židovi, potom Grékovi. 17 V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, 
ako je napísané: "Spravodlivý bude žiť z viery." 18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej 
bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo 
možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a 
božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú 
výhovorky. 21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale 
stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Hovorili, že sú múdri, 
a stali sa hlupákmi. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného 
človeka, vtáky, štvornožce a plazy. 24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a 
tak hanobili svoje vlastné telá 25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili 
radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. (Rom 1:16-25 SSV) 

Takže, poďme na to krok za krokom: 

OSPRAVEDLNENÍ JEDINE Z VIERY 

AKO SA ČLOVEK STAL NESPRAVODLIVÝM? 

Aby sme jej plne porozumeli, je dobré si uvedomiť, že Pavol iba odráža objektívnu 
realitu ľudského povolania k zbožšteniu sa v Bohu. Takže: 

• Na začiatku je Boh, ktorý JE SPRAVODLIVÝ . 
• Tvorí človeka a povoláva ho k zbožšteniu – aby bol ako Boh, čiže tiež 

SPRAVODLIVÝ . 
• Hriechom sa človek stáva NESPRAVODLIVÝM : 

o  V Raji je dôraz na „BYŤ“  spravodlivý, dokonalý, svätý.  
o  Po opustení Raja sa ale dôraz presúva na „MAŤ“: 

� Svätosť a dokonalosť je pekná, ale človek sa z nej nenaje… 



� Naopak, dobyvatelia, tyrani, bezohľadní otrokári,… – tí všetci 
profitujú zo svojej nespravodlivosti… 

� MIMO RAJA SA JEDNODUCHO NEVYPLÁCA BY Ť 
SPRAVODLIVÝM … 

Človek je teda NESPRAVODLIVÝ preto, že opustil Boha! 

KAŽDÝ ČLOVEK BEZ VÝNIMKY JE ZA TENTO STAV ZODPOVEDNÝ! 

To už nás možno trochu zarazí! 

• Možno by sme to ešte chápali v prípade Židov, ktorí predsa Boha poznali 
a poznali Jeho zákon. 

• Ale čo v prípade pohanov? Žiaden Zákon, nič,… – odkiaľ mali vedieť, čo je 
spravodlivé a čo nie? Ako teda môžu za svoj stav, plynúci z nevedomosti, 
zodpovedať? 

PAVLOVA VÍZIA nás tu možno ohromí: 

1) KRESŤANSTVO SA NEZAČALO AŽ KRISTOM…  

• Na Aeropágu Pavol hovorí: „aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a 
našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. 28 Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme 
(Act 17:27-28 SSV)“ – Kristus je Boh a Boh neustále koná a hľadá všetkých ľudí 
na celom svete, aby ich pritiahol k sebe. Nečakal až do okamihu „vtelenia“ 

• Podobne opisuje putovanie Izraelitov na púšti: „všetci boli v oblaku a v mori 
pokrstení v Mojžišovi, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý 
duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou 
bol Kristus. (1Co 10:2-4 SSV)“ – Pavol neváha používať novozákonné termíny 
na opis starozákonných udalostí, aby tak zdôraznil ich príbuznosť a podobnosť. 
V podstate nič nové pod Slnkom… 

• Podobne sa vyjadruje list Hebrejom, napísaný niekým z Pavlových žiakov: 
„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 2 V 
týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča 
všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. (Heb 1:1-2 SSV)“ – znie to, akoby 
príchod Krista bol iba ďalšou epizódou, ďalším dejstvom v diele, ktoré trvá od 
počiatku sveta a bude trvať až do jeho konca. 

2) VŠETCI ĽUDIA TAK MAJÚ A MALI MOŽNOS Ť SPOZNAŤ BOHA (= 
KRISTA) A KONA Ť SPRAVODLIVO  



• „19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je 
v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta 
rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. (Rom 1:19-
20 SSV)“ – Boh sa neustále zjavuje všetkým ľuďom, aj keď rôzne: 

o  cez stvorený svet 
o  cez hlas svedomia 
o  cez prorokov (Izrael) 
o  cez svojho Syna (kresťania) 
o  atď. 

V tomto smere zaujímavú úvahu predkladá C. S. Lewis vo svojej knihe Zničenie 
človeka: 

„ Číňané hovoří o velké (největší) věci zvané tao. Je to něco, co se nedá vyjádřit 
slovy, cosi hlubokého a propastného, co tu bylo ještě před samotným Stvořitelem. 
Jeto příroda, způsob, cesta. Je to způsob, jakým se řídí vesmír, způsob, jakým se 
ustavičně vynořují věci, tiše a klidně, do prostoru a času. Je to rovněž způsob, 
jakým má každý napodobovat kosmický a superkosmický pokrok, a veškerou svou 
činnost přizpůsobit tomuto velkému vzoru. „V Rádu soulad je věc nejcennější," 
praví se v Hovorech Konfuciových.  Rovněž starověcí Židé chválí Zákon za to, že 
Boží přikázání v něm obsažená, jsou „pravda". Toto pojetí je podobné ve všech 
svých formách, Platónově, Aristotelově, stoické, křesťanské i orientální, proto je 
budu pro stručnost označovat tao.“ (C. S. Lewis) 

V podstate hovorí nasledovné: 

• SKUTOČNE VŠETKY KULTÚRY A NÁBOŽENSTVÁ dospeli k ve ľmi 
zhodnej idee toho, čo je DOBRÉ a SPRAVODLIVÉ – a čo nie! 

• Naozaj to teda poznali“ Skutočne KAŽDÁ KULTÚRA – A KAŽDÝ ČLOVEK 
– má v sebe niečo, čo mu umožňuje spoľahlivo spoznať a určiť DOBRO 
a ZLO ! 

V závere tejto svojej knihy robí zaujímavé porovnanie: 

1. ZÁKON VŠEOBECNÉ DOBROČINNOSTI 

a) Negativní 
„Nikoho jsem nezabil." 

(Staroegyptský. „Vyznání spravedlivé duše". Kniha mrtvých, v: Encydopedia of 
Religion and Ethics (= ERE) 5:478.) 
„Nezabiješ." 

(Hebrejský. 2. kniha Mojžíšova 20,13.) 
„Nevzbuzuj v lidech hrůzu, neboť za to bůh trestá." 



(Staroegyptský. „Naučení vezíra Ptahhotepa". Přel. B. Vachala, v: Moudrost starého 
Egypta, Praha 1992, str. 13.) 
„V Nástrondu (= pekle) jsem viděl vrahy." 

(Staronorský. Volospá 38,39.) 
„Nezpůsobil jsem utrpení svým bližním. Neztížil jsem začátek 

dne pro toho, kdo pro mne pracoval." 

(Staroegyptský. Vyznání spravedlivé duše. ERE 5:478.) 
„Nebyl jsem lakomý." 

(Staroegyptský. Tamtéž.) 
„Ni číš sílu toho, kdo osnovuje ničemnost." 

(Babylonský. „Hymnus na Šamaše", v: Prameny moudrosti, přel. J. Prosecký, 
Praha 1995, str. 98.) 
„Kdo je krutý a pomlouvačný, ten má povahu kočky." 

(Hinduistický. Zákony Manuovy. Janet, Historie de la Science Politique, sv. 1, 
str. 6.) 
„Sémě těch, kdo zlo páchají, nebude věčné, [...]." 

(Babylonský. „Hymnus na Šamaše". Přel. J. Prosecký, str. 99.) 
„Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví." 

(Hebrejský. 2. kniha Mojžíšova 20,16.) 
„Nevyslov takové slovo, které by někoho mohlo zranit." 

(Hinduistický. Janet, str. 7.) 
„Vyhnal čestného muže od rodiny? Rozbil stmelený rod?" 

(Babylonský. Seznam hříchů ze zaříkávačích desek. ERE 5:446.) 
„Nikoho jsem nenechal hladovět. Nikoho jsem nerozplakal." 

(Staroegyptský. ERE 5:446) 
„Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim." 

(Staročínský. Hovory Konfuciovy XV.23. Přel. J. Průsek a V. Lesný, Praha 1940. 
Srov. XII.2.) 
„Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru." 

(Hebrejský. 3. kniha Mojžíšova 19,17.) 
„Ten, jehož srdce je aspoň trochu obráceno k dobru, nebude mít 

nikoho v nelásce." 

(Staročínský. Hovory Konfuciovy IV,4. Přel. J. Průsek a V. Lesný.) 

b) Pozitivní 
„A tato přirozenost sbližuje silou rozumu člověka s člověkem 

k pospolitosti řeči a života a vštěpuje mu především zcela zvláštní 

lásku k dětem, dále ho pudí k tomu, aby toužil po společenském 

soužití lidí i po účasti na něm [...]." 

(Římský. Cicero, O povinnostech 1,4. Přel. J. Ludvíkovský.) 
„Podle základního zákona přírody člověk má být zachován jak 

nejlépe možno." 

(J. Locke, Pojednání o občanské vládě 11,3.) 
„Jak početné je obyvatelstvo! ŽanČ'iu pravil: Když obyvatelstvo 



je početné, co by se pak mělo pro něho udělat? Pravil Mistr: 

Obohať je! 

(Staročínský. Hovory Konfuciovy XIII.9. P řel. J. Průsek a V. Lesný.) 
„Mluv laskavě [...] ukazuj dobrou vůli." 

(Babylonský. „Hymnus na Šamaše", ERE 5:445.) 
„Lidé byli zplozeni kvůli lidem, aby si mohli navzájem prospívat." 

(Římský. Cicero, O povinnostech 1,7. Přel. J. Ludvíkovský.) 
„Člověk je potěšením člověku." 

(Staronorský. Hávamál 47.) 
„Kdo je požádán o almužnu, má vždycky dát." 

(Hinduistický. Janet, 1,7.) 
„Což ten, kdo je opravdu hoden, tak jak kněz Cereřin žádá, být 

zasvěcen v tajemný obřad, cítí se povznesen nad lidskou bídu?" 

(Římský. Iuvenalis, XV, 140. Přel. Z. K. Vysoký.) 
„Jsem člověk; nic lidského mi myslím není cizí." 

(Římský. Terentius, Heaulón timórúmenos.) 
„Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, alehudeš 

milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin." 

(Hebrejský. 3. kniha Mojžíšova 19,18.) 
„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte 

s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci." 

(Křesťanský. Evangelium podle Matouše 7,12.) 

5. ZÁKON SPRAVEDLNOSTI 

a) Sexuální spravedlnost 
„Přiblížil ses k sousedově ženě?" 

(Babylonský. Seznam hříchů. ERE 5:446.) 
„Nesesmilníš." 

(Hebrejský. 2. kniha Mojžíšova 20,14.) 
„V Nástrondu (= pekle) jsem viděl ty, kdo svedli ženy jiných." 

(Staronorský. Volospá 38,39.) 

b) Čestnost 
„Vyty čil nesprávné hranice?" 

(Babylonský. Seznam hříchů. ERE 5: 446.) 
„Ublížit, okrást, způsobit okradení." 

(Tamtéž.) 
„Nekradl jsem." 

(Staroegyptský. „Vyznání spravedlivé duše", ERE 5:478.) 
„Nepokradeš." 

(Hebrejský. 2. kniha Mojžíšova 20,15.) 
„Zvol si spíše ztrátu, než hanebný zisk." 

(Starořecký. Chilon Fr. 10. Diels.) 
„Spravedlnost je ustanovený a trvalý záměr zajistit každému jeho 



práva." 

(Římský. Justinián, Institutiones 1,1.) 
„Jestliže domorodec cokoliv nalezl (např. medonosný strom) 

a označil to, měl to pak zajištěno oproti svým soukmenovcům, 

ať to opustil na jakkoliv dlouho". 

(Australští domorodci. ERE 5: 441.) 
„Nehledal jsem uskok, ani nepronesl falešnou přísahu." 

(Anglosaský. Beowulf7738.) 
„Pravil Mistr: Buďte neochvějně počestní, milujte učení a buďte 

ochotni zemřít bráníce dobrou Cestu." 

(Staročínský. Hovory Konfuciovy VIII, 13. Přel. J. Průsek a V. Lesný.) 
„V Nástrondu (= pekle) jsem uviděl křivopřísežníky." 

(Staronorský. Volospá 39.) 
„Vždyť jak Hadova brána se taký člověk mi hnusí, který jiného 

co má na mysli, jiné však mluví." 

(Starořecký. Homér, Ilias IX, 312. Přel. O. Vaňorný.) 
„Základem spravedlností je pak věrnost, to je stálost a opravdovost 

v slibech a úmluvách." 

(Římský. Cicero, O povinnostech 1,7. Přel. J. Ludvíkovský.) 
„Především a nejprve nechť se urozený muž naučí být věrný své 

vrchnosti, nechť plní sliby, odmítá spřátelit se se všemi těmi, kdož 

se mu nerovnají." 

(Staročínský. Hovory Konfuciovy 1,8. Přel. J. Průsek a V. Lesný.) 
„Cokoliv je lepší než věrolomnost." 

(Staronorský. Hávamál 124.) 

7. ZÁKON MILOSRDENSTVÍ 
„Chudí a nemocní se mají považovat za pány světa." 

(Hinduistický. Janet, 1.8.) 
„Kdokoli se zastane slabých, líbí se Šamašovi." 

(Babylonský. ERE 5:445.) 
„Opomněl propustit vězně na svobodu?" 

(Babylonský. Seznam hříchů. ERE 5:446.) 
„Dal jsem chléb hladovým, vodu žíznivým, šat nahým, člun těm, 

kdo jej neměli." 

(Staroegyptský. ERE 5:478.) 
„Ženu ani květinou neuhodíš." 

(Hinduistický. Janet, I. 8.) 
„Thore, zostudil ses, když jsi bil ženy." 

(Staronorský. Hárbarthsljóth 38.) 
„U kmene Dalebura nosili střídavě ženu zmrzačenou od narození 

až do její smrti ve věku 66 let. [...] Nikdy neopouštějí nemocné". 

(Australští domorodci. ERE 5:443.) 
„Uvidíte, že pečují o (...) vdovy, sirotky a starce a nikdy jim nevyčítají." 

(Redskin. ERE 5:439.) 



„Vždyť příroda lidskému rodu dala, jak přiznává sama, když nechala 

vytrysknout slzám, srdce soucitu plná; ta naší jsou nejlepší 

stránkou." 

(Římský. Iuvenalis, XV, 131. Přel. Z. K. Vysoký.) 
„Řekli o něm, že to byl nejmírnější a nejlaskavější z králů světa". 

(Anglosaský. Chvála hrdiny, v: BeowulfMiO.) 
„Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli snop, 

nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, sirotku a vdově, aby 

ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal při každé práci tvých rukou." 

(Hebrejský. 5. kniha Mojžíšova 24,19.) 

atď. 

Všetky tieto texty v podstate hovoria o niečom, čo hovorí aj Pavol: že naozaj KAŽDÝ 
ČLOVEK, ak chce a nezatvára svoje oči, môže s istotou spoznať, čo to znamená 
BYŤ SPRAVODLIVÝ ! 

3) NA ZAČIATKU JE NESPRAVODLIVÝ KAŽDÝ…  

Ďalšie Pavlovo tvrdenie je tiež logické a opodstatnené: 

• VŠETCI SA RODÍME NESPRAVODLIVÍ  – to znamená, že nám nie je 
prirodzené žiť SPRAVODLIVO. Naopak, sme náchylní ku zlu. 

o  V kresťanstve sa tomu zvykne hovoriť „dedičný hriech“4 

• Dôvod je zrejmý: 
o  AK BY SME ŽILI V RAJI S BOHOM , bolo by pre nás prirodzené 

a výhodné BYŤ SPARVODLIVÍ . 
o  Ale vo svete BEZ BOHA je výhodnejšie (aspoň na prvý pohľad) 

radšej MAŤ, ZÍSKAŤ a VYDOBYŤ – aj za cenu nespravodlivosti 
a obetovania osobnej dokonalosti, onoho „byť“…! 

� Dobre to vidieť aj dnes, kde alfou a omegou všetkého je 
„konkurencia“ a „ekonomický rast“ a „blahobyt“ – nehľadiac na 
cenu, čo to stojí… 

4) ZÁKON NIE JE RIEŠENÍM  

• Zákon nie je riešenie, pretože: 
o  JE TO NARIADENIE ZVONKA  – a preto nemôže človeka skutočne 

a vnútorne urobiť spravodlivým.  

                                           
4 „Dedičný hriech nie je nejakou „pozitívnou kvalitou“, ktorú by každý človek zdedil po prarodičoch. Naopak, je to 
absencia istej kvality, ktorú sme mali zdediť. Touto chýbajúcou kvalitou je chýbajúca príslušnosť k nejakému spoločenstvu 
spásy. Zrodenie do ľudstva tak neznamená zrodenie do Božieho ľudu, ktorý je blaženým spoločenstvom. Kvalita 
príslušnosti … tak vôbec nemôže byť odovzdaná ďalej, ak takýto ľud vôbec neexistuje. Dedičný hriech by sa preto dal 
interpretovať ako stav pôvodnej nepríslušnosti k Božiemu ľudu.“ (Christoph kardinál Schönborn) 



� Maximálne tak môže donútiť nespravodlivého človeka konať skutky 
sami v sebe spravodlivé, ale nič viac. 

o  SAMOTNÝ FAKT „VNÚTENIA“ je dôkazom toho, že kona ť podľa 
neho je človekovi cudzie. 

� Čo je dôvod, že žiaden zákon nemôže jestvovať bez „donucovacieho 
aparátu“, v podobe polície, súdov a sankcií za jeho nedodržanie. 

Preto Pavol píše dve veci: 

• NESPRAVODLIVÍ sú aj Židia, žijúci pod ľa Zákona, nielen „hriešni 
pohania“: „17 Ty sa teda nazývaš Židom, spoliehaš sa na zákon, chváliš sa 
Bohom 18 a poznáš Vôľu. Poučený zákonom vieš posúdiť, čo je lepšie. 19 Myslíš si, 
že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú vo tme, 20 vychovávateľom 
nerozumných, učiteľom nedospelých, ktorý má v zákone stelesnenie poznania a 
pravdy. 21 Ty teda poúčaš iného, a sám sa neučíš?! Hlásaš, že sa nesmie kradnúť, 
a kradneš?! 22 Hovoríš, že neslobodno cudzoložiť, a cudzoložíš?! Ošklivíš si 
modly, a vylupuješ chrámy?! 23 Chváliš sa zákonom, a prestupovaním zákona 
znevažuješ Boha?! (Rom 2:17-23 SSV)“ 

• SAMOTNÉ DODRŽIAVANIE ZÁKONA na spásu (zbožštenie a teda 
SPRAVODLIVOSŤ) nestačí: „20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred 
ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. 
(Rom 3:20 SSV)“ – jeho užitočnosť končí tým, že nám pomôže odhaliť celú tpto 
tragickú skutočnosť a dať nám „poznanie hriechu“. 

5) JEDINÝM RIEŠENIÍM JE UVERI Ť! 

Podľa Pavla sa zjavila: „22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, 
čo veria. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; 24 ale sú 
ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. 25 Jeho Boh 
ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery (Rom 3:22-
25 SSV)“ 

Má to zase svoju vnútornú logiku: 

• Ak sa má stať človek SPRAVODLIVÝM – tak to má význam a zmysel 
jedine v „Božom svete“ – teda v kontexte života s Bohom. 

• To nutne predpokladá: 
o  UVERIŤ, že Boh nám odpúšťa 
o  UVERIŤ, že život s Bohom a podľa Boha sa vyplatí 
o  a teda UVERIŤ, že sa vyplatí BYŤ SPRAVODLIVÝ – a to aj na úkor 

toho, že obetujeme a oželieme ono „MAŤ“ a radšej sa zriekneme 



pokušenia bohatstva, či moci, či slávy – a uprednostníme pred tým 
SPRAVODLIVOSŤ, čiže svätosť a dokonalosť. 

• Táto viera potvrdzuje zákon („Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, 
zákon potvrdzujeme. (Rom 3:31 SSV)“) – práve tým, že človek, ktorý uveril a stal 
sa na základe viery spravodlivým, sám od seba a bez donútenia žije presne to, čo 
predtým musel Zákon nariaďovať a tak potvrdzuje (v tejto jednej oblasti) jeho 
pravdivosť.  

6) SPRAVODLIVÍ A NESPRAVODLIVÍ  

Pavol vysvetľuje, že Boh je Bohom všetkých ľudí: „Vari je Boh len Bohom Židov? A 
nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlní obrezaných 
z viery a neobrezaných pre vieru. (Rom 3:29-30 SSV)“ – a to neplatí len do budúcnosti, 
ale platí to univerzálne, veď „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! 
(Heb 13:8 SSV)“ a u Boha „niet premeny ani tieňa zmeny (Jam 1:17 SSV)“. 

• A tak už pred Vtelením jestvovali ľudia, ktorí spoznali Boha (a Krista – Boh 
tu, ako sme spoznali, stále bol) 

• ktorí uverili v Krista (= v Boha)  – úmerne tomu, ako Ho poznali a spoznali 
• a ktorí si zvolili SPRAVODLIVOSŤ ako svoj životný štýl: 

„6 On odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 večným životom tým, čo vytrvalosťou v 
dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, 8 hnevom a rozhorčením tým, čo 
tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. 9 Súženie a úzkosť doľahnú na 
každého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka, 10 ale sláva, česť a 
pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. 11 Veď Boh nikomu 
nenadŕža. (Rom 2:6-11 SSV)“ – všimnime si, že Pavol hovorí nie výslovne o nejakom 
„vyznávaní Krista“, ale všeobecne o hľadaní „slávy, cti a pokoja“ a „konaní dobra“ – 
teda, povedané rečou nášho konceptu, o priorite „BYŤ“ (= láska, spravodlivosť, 
zásadovosť) pred „MAŤ“ (= sebectvo)… 

„14 A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký 
zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. 15 Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona 
vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich 
myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia; 16 v deň, keď Boh bude podľa 
môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch. (Rom 2:14-16 SSV)“ – 
znova Pavol hovorí o spravodlivých pohanoch, ktorí uverili (aj keď to explicitne 
nevyjadruje) a naozaj, vnútorne a nielen navonok sú spravodliví – a pred Božím súdom 
im to ako dvaja svedkovia potvrdia aj ich svedomie, aj ich myšlienky! 

A do tretice: 



„25 Obriezka osoží, ak zachováš zákon. Ale ak zákon prestupuješ, tvoja obriezka stala sa 
neobriezkou. 26 A zasa ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona, nebude sa mu 
neobriezka počítať za obriezku? 27 A neobrezaný na tele, čo plní zákon, bude súdiť teba, 
ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ. 28 Lebo Židom nie je ten, kto je ním 
navonok, ani obriezkou nie je tá, ktorú vidieť na tele, 29 ale Židom je ten, kto je ním 
vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa litery; a jeho chvála nie je od 
ľudí, ale od Boha. (Rom 2:25-29 SSV)“ 

V tomto smere môžeme pridať aj Ježišove slová: 

„Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. (Luk 5:32 SSV)“; 
resp. „Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý 
robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie 
nepotrebujú. (Luk 15:7 SSV)“; resp. „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo 
sa stratilo. (Luk 19:10 SSV)“ 

Z týchto slov jasne zaznieva, že: 

• Sú tu stratení hriešnici… 
• ale sú tu až aj veriaci spravodliví, ktorí uverili ešte pred Kristom – a tých Ježiš 

zachraňovať neprišiel, pretože tí už zachránení sú! 

7) BOŽÍ HNEV PRE NESPRAVODLIVÝCH  

„Hnev aj láska sú ľudské pojmy, ktoré sú aplikované na Boha. Vyjadrujú pravdu, že Boh 
má spôsob, ktorým chce, aby veriaci reagovali a podľa neho žili. Zámerné odmietnutie 
Božej vôle (Kristovho evanjelia) vyúsťuje v dôsledky…“ (KLR) 

• Môžeme si to predstaviť ako príbojovú vlnu: 
o  SURFERA nesie a vďaka nej si kráľovsky užíva,… 
o … zatiaľ čo PRIZERAJÚCEHO na brezu tá sitá vlna zmetie a možno aj 

zahubí. 

• BOH je akoby takáto vlna, ktorá sa valí svojim smerom a tým smerom je 
SPRAVODLIVOSŤ: 

o  Toho, kto UVERÍ a „zladí sa s ňou“, nesie k výšinám blaženého života 
s Bohom a v Bohu a podľa Boha. 

o  Ten, kto sa jej VZPIERA, na ňu naráža – a ona sa pre neho mení na 
„Boží hnev“  podobne, ako ten istý oheň jedného zohrieva a iného spáli… 

o  ROZDIEL  nie je ani tak v tom, že by Boh inak pristupoval 
k spravodlivému a inak k hriešnikovi, ale v tom, že voči Bohu inak 
pristupuje spravodlivý a inak hriešnik. 

o  Písmo to vyjadruje v rôznych narážkach: 



� „ 14 Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: 
“Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti ostňu sa vzpierať." 
(Act 26:14 SSV)“ 

� „ 6 Preto je v Písme: "Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny; 
kto v neho verí, nebude zahanbený." 7 Vám, teda, ktorí veríte, je na česť; pre 
tých však, čo neveria: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným," 
8 "kameňom úrazu a skalou pohoršenia." Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. 
A na to sú aj určení. (1Pe 2:6-8 SSV)“ 

8) VEĽKOLEPÝ OBRAZ  

Pavol tak vykresľuje veľkolepý obraz: 

• Boh, ktorý v CELÝCH DEJINÁCH najrôznejším spôsobom hľadá 
a zhromažďuje všetkých stratených. 

• VYUŽÍVA NA TO VŠETKY MOŽNÉ CESTY  – a Mojžišov zákon, či príchod 
Ježiša Krista sú len epizódy a dejstvá tohto neustáleho Božieho zápasu o človeka. 

• A V CELÝCH DEJINÁCH, VŽDY A VŠADE, majú ľudia možnosť uveriť 
Bohu – tak, ako Ho spoznali – a rozhodnúť sa prejsť od 
NESPRAVODLIVOSTI  (sebectvo, „MAŤ“) k SPRAVODLIVOSTI  (láska, 
svätosť, zásadovosť, dokonalosť, „BYŤ“)! 

V okamihu, keď Božie snaženie vyvrcholilo Vtelením Krista, je táto dráma už 
v plnom prúde: 

• Už tu SÚ tí, ktorí už sú spravodliví… – a kvôli ktorým Kristus neprichádza, 
pretože oni už v Neho uverili, aj keď Ho nepoznali pod týmto Menom a v tejto 
podobe,… 

• … ale stále je tu aj masa nespravodlivých, kvôli ktorým Boh rozbieha svoju 
poslednú a definitívnu „ofenzívu“: Vtelenie a príchod Krista! 

Tento obraz potom reflektujú napríklad aj dokumenty Cirkvi: 

„Lebo všetky národy tvoria len jedno spoločenstvo, majú ten istý pôvod, pretože Boh dal 
prebývať celému ľudskému pokoleniu na celom povrchu zemskom, a majú aj spoločný konečný 
cieľ, Boha, ktorého prozreteľnosť, prejavy dobroty a spasiteľné úmysly sa rozprestierajú na 
všetkých, kým sa vyvolení nezhromaždia vo Svätom meste, ktoré bude osvetľovať sláva Božia a 
v ktorého svetle budú kráčať národy. Už od dávnych čias až podnes rozličné národy vnímajú 
akýmsi spôsobom tajomnú silu, ktorá  účinkuje vo vývoji vecí a v udalostiach ľudského života. 
Ba podaktoré uznávajú najvyššie božstvo, prípadne aj Boha Otca. Katolícka Cirkev nič 
nezavrhuje z toho, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sväté. S úprimnou úctou hľadí na 
oné spôsoby konania a správania, na pravidlá a učenia, ktoré sa síce v mnohom líšia od toho, 
čo ona sama zachováva a učí, no predsa sú nezriedka odbleskom tej Pravdy, ktorá osvecuje 
všetkých ľudí. Preto Cirkev povzbudzuje svojich synov a dcéry, aby s múdrosťou a láskou 
vydávali svedectvo o viere a kresťanskom živote, nadviažuc dialóg a spoluprácu s vyznávačmi 



iných náboženstiev, a uznávali, chránili i zveľaďovali duchovné, mravné a spoločensko-
kultúrne hodnoty, ktoré sa u nich nachádzajú.“  

(II. vatikánsky koncil, Nostra Ætate) 

„Keďže Kristus zomrel za všetkých a konečné povolanie človeka je v skutočnosti len jedno, a to 
Božie, máme veriť, že Duch Svätý dáva všetkým možnosť, aby spôsobom známym Bohu mali 
účasť na tomto veľkonočnom tajomstve.“ Každý človek, ktorý hľadá pravdu a plní Božiu vôľu 
tak, ako ju pozná, môže byť spasený, hoci nepozná Kristovo evanjelium a jeho Cirkev. Možno 
predpokladať, že takí ľudia by boli výslovne túžili po krste, keby boli vedeli, že je nevyhnutne 
potrebný.“ 

(KKC 1260) 

„ „Hoci Boh môže cestami, ktoré on pozná, priviesť ľudí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú 
evanjelium, k viere, bez ktorej je nemožné páčiť sa mu, Cirkev má povinnosť a zároveň sväté 
právo evanjelizovať“ všetkých ľudí.“  

(KKC 848) 

9) ROZHODUJÚCA JE ALE VO VŠETKOM LEN A JEDINE VIERA ! 

• BOH JE LÁSKA, PRAVDA, SPRAVODLIVOS Ť,… 

• Každý, kto teda verí v opravdivú lásku a jej hodnotu, v pravdu, 
v spravodlivosť a usiluje sa žiť podľa tejto viery,  

o VERÍ V KRISTA   
o a je tak OSPRAVODLIVENÝ SKRZE VIERU ! 

• A naopak, kto NEUVERIL  – aj keby navonok žil podľa nejakých pravidiel 
nejakého zákona – ostáva stále vo vnútri NESPRAVODLIVÝ  – a teda 
nepodobný Bohu a neschopný žiť Jeho Život a byť tak zbožštený! 

< V tomto svetle si teraz spoločne prečítajte verše a kapitoly 1,16 – 3,31! > 

Hriech, oslavujúci Boha? 

Pavol hovorí ešte jednu vec, na prvé počutie možno tak „divne znejúcu“: 

„A čo povieme na to, že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh 
nespravodlivý, keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky. Vonkoncom nie! Veď ako potom bude 
Boh súdiť svet? Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu, prečo som ešte súdený 
ako hriešnik? Nie je to potom tak, ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia, že 
hovoríme: "Robme zlo, aby vzišlo dobro"? Ich odsúdenie je spravodlivé. (Rom 3:5-8 SSV)“ 

V podstate Pavol hovorí nasledovné: 



• Aj hriech a zlo oslavujú svojim „nechceným“ spôsobom Boha – lebo tým, že 
niečo vnímam a považujem za zlo a hriech, súčasne vyznávam, že nutne jestvuje 
jeho opak, dobro a spravodlivosť, ktoré sú vlastné Bohu. A tak aj keď konám zlo 
a hriech – a uvedomujem si ja aj svoje okolie, že konám zlo a hriech – vyznávam 
tým a zvýrazňujem súčasne, aj keď „mimovoľne“ a „nezamýšľane“, existenciu 
Dobra a Spravodlivosti v Bohu. 

• Pavol potom kladie absurdnú otázku: Nemal by som byť potom Bohom 
odmenený za to, že Ho takto hriechom oslavujem? A pokračovať v takejto 
„oslave“ Boha? A sám si odpovedá: 

o „Trest“ za zlo je aj tak zaslúžené. Hovorí to „po ľudsky“ – Katechizmus 
k tejto téme dodáva „tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, 
ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej 
povahy hriechu.“ (KKC 1472). Inými slovami: To, že moja 
nespravodlivosť mimovoľne a nechcene oslavuje Boha, ešte nič nemení 
na tom, že som stále nespravodlivý – a teda nepodobní Bohu – a teda 
odmietajúci Jeho dar, ktorým je spása, čiže zbožštenie. 

o  Preto aj myšlienka „Robme zlo, aby vzišlo dobro“ je vo svojej podstate 
absurdná… 

Niečo praktické na záver…: 

• Čo bude s tými, ktorí sa narodili pred Kristom? Budú zatratení? – námietka 
častejšie počuteľná z úst ateistov, alebo „fundamentalistických“ protestantov. 
Pavol (a nielen on) nám odhaľuje, že Ježiš Kristus je tu včera, dnes i zajtra, Jeho 
dielo nezačalo Jeho narodením rovnako, ako neskončilo Jeho nanebovstúpením. 
Vtelenie je len „jeden z úkonov“ Boha, pracujúceho vždy a všade na záchrane 
celého sveta. Možno lepšie porozumieme na malom príklade: 

o  Na mori stroskotala loď (= prvotný hriech a odchod z Raja). Ľudia sa 
topia v mori, usilujú sa nejako vydržať na kusoch trosiek, bedniach, na 
záchranných kolesách. Dispečer pobrežnej stráže (= Boh) rozbieha veľkú 
záchrannú akciu. Rádiom usmerní na miesto katastrofy rybárske lode, čo 
lovia poblíž (= rôzne náboženstvá, filozofie,…). Nie sú na podobnú akciu 
vybavené najideálnejšie, ale predsa niečo ľudí zachránia. Po chvíli priletí 
záchranný vrtuľník (= Mojžišov Zákon a Judaizmus). A nakoniec pripláva 
veľká, na všetko vybavená záchranná loď (= kresťanstvo) a každý tak má 
možnosť zachrániť sa. Záver? 



� Hoci rôzne prostriedky, predsa všetky riadi ten istý dispečer (= Boh). 
� V konečnom dôsledku je jedno, ktorý z nich človeka zachráni – 

hlavne, že sa zachráni. 
� Napriek tomu najväčšiu šancu na záchranu dáva záchranná loď – 

a odtiaľ pramení misijná naliehavosť kresťanstva a zodpovednosť za 
to, aby sa táto loď nakoniec dostala všade! 

• Veriť znamená vyvoliť si tomu zodpovedajúci životný štýl spravodlivosti.  
o Niekedy sa u bratov protestantov stretneme s naivnou (od Luthera 

prebratou) predstavou, že viera – to je iba viera v to, že Boh mi odpustil 
a ona sama stačí na to, aby sme boli spasení.5 A tak môžeme nájsť pekný 
výrok pastora Dana Stonea: „Barbaro, končím s křesťanstvím. Vím, že až 
zemřu, půjdu do nebe, ale teď celou tuhle hádanku vzdávám“; alebo iný 
pastor, Dave Hunt vysvetľuje: „Musíme si byť úplne istí, že skutky nemajú 
nič dočinenia (spoločné) so spasením. Bodka. Naše skutky nehrajú žiadnu 
úlohu ani pri získavaní ani pri udržiavaní spasenia. Spasenie je plné 
odpustenie z milosti a to odpustenie trestu za všetok hriech – minulý, 
súčasný alebo budúci; večný život je zvláštnou prémiou k tomu pridanou.“ 
Výsledkom je presvedčenie, že kto sa pomodlí tzv. „modlitbu hriešnika“6, 
je raz a navždy spasený púhym uverením, že Ježiš zomrel za jeho hriechy 
a Boh mu teda odpustil.  

o  PAVOL (a Biblia ako taká) NÁS ALE UČÍ O OPAKU! 7 Učí nás, že 
OPRAVDIVÁ VIERA = VIERA V NIEČO, ČO ŽIJEM! Odpustenie zo 
strany Boha je predpokladom tejto viery a uveriť v Božie nezaslúžené 
odpustenie je nevyhnutné – ale len východisko pre druhú, rovnako 
podstatnú časť uverenia v nový životný štýl SPRAVODLIVOSTI PODĽA 
BOHA, ktorý si osvojujeme! Bez tejto druhej časti je tá prvá len tým, čo sa 

                                           
5 1 Jána 5:13 nám hovorí, “Píšem tieto veci vám, ktorí ste uverili v mene Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný 
život.” Boh chce, aby sme rozumeli spaseniu. Boh chce, aby sme mali istotu spasenia. Stručne zopakujeme základné body 
spasenia: (a) Všetci sme zhrešili. Všetci sme sa dopustili vecí, ktoré Boha zarmucujú (Rímskym 3:23). (b) Za náš hriech si 
zasluhujeme trest, ktorý je večným odlúčením od Boha (Rímskym 6:23). (c) Ježiš zomrel na kríži, aby splatil dlh za naše 
hriechy (Rímskym 5:8; 2 Korintským 5:21). Ježiš zomrel namiesto nás, vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my. Jeho 
vzkriesenie dokazuje, že Jeho smrť bola dostatočnou platbou za naše hriechy. (d) Boh daruje odpustenie a spasenie 
všetkým, ktorí uveria v Ježiša – uveria v Jeho smrť ako platbu za naše hriechy (Ján 3:16; Rímskym 5:1; Rímskym 8:1). Toto 
je posolstvo spasenia! Ak si uveril(a) v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, si spasený(á)! (gotquestions.org); resp.: „Podľa 
tohto predpokladu je kresťan „raz spasený - navždy spasený", čiže je večne zabezpečený, lebo prijal Krista vierou skrze čin 
vôle, keď sa úprimne pomodlil tzv. modlitbu hriešnika. Podľa tejto fundamentalistickej dogmy nijaký hriech, ktorý človek 
spácha, odkedy je „spasený", nech by bol akokoľvek ohyzdný, neuprie človeku prístup do neba po smrti.“ (T. L. Frazier, 
bývalý pastor) 
6 "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý som si zaslúžil ja, aby 
skrze vieru ja som mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, že ma spasíš. 
Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!" (gotquestions.org) 
7 „Mal som ťažkosti s mnohými baptistickými dogmami. Prišiel som k záveru, že v Novom zákone neexistuje dôkaz 
baptistického pojmu oltárnych výziev a „modlitby hriešnika", ktorá človeka naveky zachráni pred zatratením. V Biblii nie 
je zapísaná žiadna takáto modlitba ako normatívna súčasť cirkevného života.“ (T. L. Frazier, bývalý pastor) 



v katolíckej cirkvi nazýva „Opovážlivé spoliehanie sa na milosť Božiu“ 
a radí sa tradične medzi hriechy proti Duchu Svätému. 

�  Z Pavlovho pohľadu je teda dôležitejšie, či ten, kto UVERIL, 
uveril týmto druhým spôsobom – aj keď možno nikdy nepočul 
o Ježišovi a nikdy nevyznal Jeho Meno – než keby niekto síce uveril 
v to, že Ježiš Kristus je Boh, vyznal Ho, dokonca uveril v odpustenie 
hriechov, ale jeho viera by neviedla k životu v spravodlivosti!8 

o  V KATOLÍCKEJ CIRKVI sa niekedy stretáme s katolíkm i, ktorí sú 
vari ešte protestantskejší, než sami protestanti ☺☺☺☺! Žijú v presvedčení, že 
samo uverenie v Krista a v pravdy viery o Kristovi a v Jeho odpustenie 
(občas doplnené o návštevu kostola) stačia na spásu… Aké protestantské… 
☺ – žiaľ, súčasne nebiblické a v príkrom rozpore s Ježišovým Evanjeliom 
o pokání, čiže radikálnej zmene života… 

OTÁZKA: 

• JE VÁŠ ŽIVOT ZÁSADOVÝ?  To znamená: 
o  Máte jasné, pevné zásady a princípy svojho života a konania, odvodené 

z Evanjelia 
o  s ktorými ste vnútorne stotožnení 
o  podľa ktorých sa rozhodujete – a nie podľa momentálnej „výhodnosti“, 
či „verejnej mienky“, alebo „nálady“ a pod. 

o  a ktoré uprednostňujete pred všetkým ostatným, aj keby to malo za 
následok oželieť zisk, úspech, uznanie, moc, pohodlie, zdravie, či dokonca 
život? 

                                           
8 Paradoxne, k tomu dospievajú aj niektorí protestanti – aj keď sa to u nich potom zákonite „bije“ s nebiblickou vierou 
v istotu spasenia (porov. 1 Kor 9,27): „Kresťan môže upadnúť do hriechu, ale bude sa kajať. Ak to neurobí, nebol vôbec 
kresťanom - aj keby bol celý život pastorom alebo duchovným poradcom. Ale mnohí „znovuzrodení" fundamentalisti, ľudia, 
ktorí úprimne uverili, že sú naveky spasení a prijali slávnostnéuistenie od svojho pastora, sa neskôr od toho istého pastora 
dozvedeli, že nikdy neboli spasení! Mne samému to raz povedal v živom rozhlasovom vysielaní baptistický pastor, keď som 
sa stal katolíkom. Keby som bol skutočne spasený, povedal, nikdy by som sa nestal katolíkom.“ (T. L. Frazier, bývalý 
pastor) 


