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ÚT 7. listopadu – Hřích způsobil smrt (Ř 5,12)

„Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze
něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy
Boží.“ (Ř 5:1.2)
V předchozích kapitolách Pavel jasně vyjádřil, že Bůh nás může zachránit jen na základě víry v Ježíše
Krista. Jeho spravedlnost je totiž to jediné, co nás před Bohem může ospravedlnit. Tuto pravdu považuje
Pavel za zcela základní a postupně k ní přidává podrobnosti. Ukazuje, proč musí být spasení z víry, a ne ze
skutků. Jako příklad uvádí „spravedlivého“ Abrahama. V další části textu Pavel toto téma rozvíjí, nabízí
pohled ze širší perspektivy a vysvětluje příčiny hříchu, utrpení a smrti. Zdůrazňuje Kristovu oběť jako
řešení problému hříchu a vysvětluje podstatu toho, co pro nás Ježíš vlastně podstoupil.
V důsledku pádu jednoho člověka, Adama, se celé lidstvo dostalo do stavu odsouzení, odcizení a smrti.
Díky vítězství jednoho muže, Ježíše, získal svět nové postavení před Bohem a úžasnou nabídku odpuštění
hříchů.
Pavel dává do protikladu Adama a Ježíše. Ukazuje, že Kristus přišel, aby odčinil Adamovo provinění.
Pavel zdůrazňuje, že Kristus nabídl záchranu všem hříšníkům, kteří mu uvěří. Základem toho všeho je
Kristova zástupná smrt na kříži. Právě Ježíšova krev dává možnost záchrany každého člověka – žida
i pohana. Ospravedlnění je pro všechny, kteří Ježíše přijmou.
Stojí za to důkladně si toto téma prostudovat, protože právě oběť je podstatou křesťanské naděje.

Týden ve zkratce:
- Ospravedlnění z víry (Ř 5,1–5)
- Když jsme ještě byli hříšníci (Ř 5,6–11)
- Hřích způsobil smrt (Ř 5,12)
- Od Adama k Mojžíšovi (Ř 5,13.14 a 5,20.21)
- Ježíš, druhý Adam (Ř 5,15–19)
- Podněty k zamyšlení

Ř 5:12 „Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny,
protože všichni zhřešili.“
Ř 3:23 „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“
Zj 1:18 „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev ‐ a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti
i hrobu.“

ST 8. listopadu – Od Adama k Mojžíšovi (Ř 5,13.14 a 5,20.21)
Ga 5:13.14 „13Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. 14Smrt
však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek
toho, který měl přijít.“
Ř 5:20.21 „20K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se
ještě mnohem více rozhojnila milost, 21aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním
milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.“
Ř 1:20 „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho
díle, takže nemají výmluvu.“

ČT 9. listopadu – Ježíš, druhý Adam (Ř 5,15–19)
Ř 5:15-19 „15S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama,
mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši
Kristu. 16A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. 17Jestliže proviněním
Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti
a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. 18A tak
tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. 19Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho
jediného mnozí se stanou spravedlivými.“

NE 5. listopadu – Ospravedlnění z víry (Ř 5,1–5)
Ř 5:1-5 „1Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
2
neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. 3A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, 4z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. 5A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí
skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“
1Pt 4:13 „Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.“

PO 6. listopadu – Když jsme ještě byli hříšníci (Ř 5,6–11)
Ř 5:6-11 „6Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. 7Sotva kdo
je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit
život. 8Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
9
Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od
Božího hněvu. 10Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás
smířené zachrání jeho život. 11A nejen to: chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který nás s ním smířil.“
Žd 7:25 „Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.“
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PÁ 10. listopadu – Podněty k zamyšlení
„Mnozí lidé nejsou schopni správně posoudit stav svého srdce. Neuvědomují si přirozenou zkaženost
lidského srdce. Zahalují se proto do vlastní spravedlnosti a jsou spokojeni s tím, že se jim podařilo dosáhnout úrovně charakteru, jakou si jako lidé stanovili.“ (1SM 320)
„Je nezbytné, aby zaznívalo jasné poselství o tom, že Kristus je naší jedinou nadějí a spásou. Poselství
o ospravedlnění z víry … je pro mnohé jako voda pro žíznivého poutníka. Myšlenka, že Kristova spravedlnost nám není připočtena na základě jakýchkoli našich zásluh, ale jako Boží dar, je něco nesmírně úžasného.“ (1SM 360)
„Kdo je ten, který měl přijít (Ř 5,14)? V čem je Adam symbolem (nebo předobrazem) Krista? Tak jako se
Adam stal příčinou smrti pro své potomky, ačkoli oni nejedli ze zakázaného ovoce, tak se Kristus stal Dárcem spravedlnosti těm, kteří jsou z něj, ačkoli oni žádnou vlastní spravedlnost nezískali. Kristus totiž prostřednictvím kříže zajistil spravedlnost pro všechny lidi. Stopou (obrazem) Adamova přestoupení v nás je
skutečnost, že umíráme přesně tak, jako kdybychom zhřešili stejným hříchem jako Adam. Stopou (obrazem)
Krista v nás je skutečnost, že žijeme, jako kdybychom naplnili veškerou spravedlnost stejně jako Kristus.“
(LUTHER, Martin, Commentary on Romans, str. 96.97)

Otázky k rozhovoru
1. Kdy byla vaše víra těžce zkoušena? Posílily ji problémy a obtíže, nebo naopak oslabily? Jak můžete
pomoci těm, kteří možná právě teď prožívají těžké životní situace? Buďte konkrétní.
2. Přemýšlejte chvíli o realitě smrti a o tom, co nám smrt přináší. Není divu, že tváří v tvář smrti lidé ztrácejí smysl života. Jaké poselství naděje můžete jako křesťané nabídnout lidem, kteří takovou bolest prožívají? Co byste jim nabídli, kdybyste sami Ježíše neznali?
3. Jako jsme se všichni vinou Adama narodili poznamenáni hříchem, tak nám všem Ježíšova oběť nabízí
život. Pokud je tak snadné být zachráněn, proč tolik lidí tuto nabídku nepřijímá? Jak můžete pomoci těm,
kteří váhají tuto úžasnou Boží nabídku přijmout?
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