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Základní verš
„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co
je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ (Ř 12:2)
Pavel usiloval o to, aby křesťané v Římě změnili své nesprávné chápání Božího zákona. Zároveň jim však
představil vysoký standard poslušnosti, která pramení z vnitřní proměny srdce a mysli. Tuto změnu může
způsobovat v člověku jedině Boží moc. Na nás je, abychom se Bohu zcela odevzdali.
V Listu Římanům nenacházíme ani náznak toho, že by taková poslušnost přicházela automaticky. Křesťan
si potřebuje uvědomit, co se od něj požaduje. V jeho srdci se pak musí zrodit touha žít podle těchto požadavků. A konečně, musí prosit Boha o sílu, bez níž taková změna života není možná.
Z toho vyplývá, že praktické činy jsou součástí křesťanské víry. Pavel neměl nikdy v úmyslu zlehčovat
jejich význam. V kapitolách 13–15 se jim naopak často věnuje. Tím však v žádném případě nepopírá to, co
řekl předtím o ospravedlnění z víry! Právě konkrétní činy jsou totiž skutečným projevem života víry.
V jistém smyslu bychom mohli říci, že v novozákonní době jsme dostali větší zjevení než předchozí generace, což znamená, že se na nás kladou i větší požadavky. Máme totiž před sebou dokonalý příklad Ježíše
Krista. „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako [ne v Mojžíšovi, Danielovi, Davidovi, Šalomounovi,
Enochovi, Deboře či Eliášovi, ale] v Kristu Ježíši“ (Fp 2,5). Krista vedla jeho nesobecká láska k té největší
oběti, k tomu největšímu skutku lásky v dějinách vesmíru (Fp 2,6.7).
Nic na světě se nevyrovná tomuto příkladu.

Týden ve zkratce:
- Rozumná služba Bohu (Ř 12,1.2)
- Postoj skromnosti (Ř 12,3–21)
- Křesťan a vládní moc (Ř 13,1–7)
- Milujte se navzájem (Ř 13,8–10)
- Den spasení (Ř 13,11–14)
- Podněty k zamyšlení

NE 17. prosince – Rozumná služba Bohu (Ř 12,1.2)
Ř 12:1.2 ČSP „1Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou,
svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. 2A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž
proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.“
1Pt 4:1 „Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem.“
Žd 7:25 „Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.“
Ř 12:1.2 „1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť;
to ať je vaše pravá bohoslužba. 2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

PO 18. prosince – Postoj skromnosti (Ř 12,3–21)

Ř 12:3-6.9-17.21 „3Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je
komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. 4Jako je
v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, 5tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo
v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. 6Máme rozličné dary podle milosti, která byla
dána každému z nás. … 9Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. 10Milujte se
navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. 11V horlivosti neochabujte, buďte
vroucího ducha, služte Pánu. 12Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. 14Svolávejte dobro na ty, kteří vás
pronásledují, dobro, a ne zlo. 15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 16Mějte porozumění jeden pro
druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
17
Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. …21Nedej se přemoci zlem, ale
přemáhej zlo dobrem.“
1J 4:8 „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“
Mt 11:29 „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým
duším.“
Ř 12:18 „Je‐li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.“

ÚT 19. prosince – Křesťan a vládní moc (Ř 13,1–7)

Ř 13:1-17 „1Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, 2takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá,
přivolává na sebe soud. 3Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná
zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly. 4Vždyť je
Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo;
je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. 5Proto je nutno podřizovat se, a to
nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. 6Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě,
když se drží svých úkolů. 7Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu
úctu; čest, komu čes.“

Zj 13 „1 Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. 2 Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy
medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. 3 Jedna z jejích hlav vypadala jako
smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou; 4 klekali před drakem, protože dal té
šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
5
A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce. 6 A tak otevřela ústa a rouhala se
Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. 7 A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad
nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; 8 budou před ní klekat všichni obyvatelé
země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. 9 Kdo má uši, slyš!
10
Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost
a víru. 11 Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12
Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které
se zahojila její smrtelná rána. 13 A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
14
Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili
sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. 15 Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla
život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. 16 A nutí všechny, malé
i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, 17 aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. 18 To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice
té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“

ST 20. prosince – Milujte se navzájem (Ř 13,8–10)

Ř 13:8-10 „8Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. 9Vždyť přikázání „nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš“ a kterákoli jiná
jsou shrnuta v tomto slovu: „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“ 10Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.“
Lv 19:18 „Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého.
Já jsem Hospodin.“
Sk 15:20 „Jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu,
aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.“
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1Te 1:9 „Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému
a skutečnému.“
1J 5:21 „Děti, varujte se modlářství.“
Mt 25:40 „Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných
bratří, mně jste učinili.´“
1J 4:20.21 „20 Řekne‐li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra,
kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 21 A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje
i svého bratra.“

ČT 21. prosince – Den spasení (Ř 13,11–14)

Ř 13:11-14 „11Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní
je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. 12Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto
skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. 13Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v
nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, 14nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte
svým sklonům, abyste nepropadali vášním.“
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PÁ 22. prosince – Podněty k zamyšlení
„V Bibli je zjevena Boží vůle. Pravdy obsažené v Božím slově jsou výroky Nejvyššího Boha. Ten, pro
kterého jsou tyto pravdy součástí života, se stává skutečně novým stvořením. Nedostává nové duševní
schopnosti, ale z jeho mysli je odstraněna temnota neznalosti a hříchu, která zastírá naše chápání. Slova
dám vám nové srdce v podstatě znamenají: dám vám novou mysl, nové smýšlení. Změnu srdce vždy provází
pochopení pravdy a jasné porozumění tomu, co od nás Bůh očekává. Ten, kdo na modlitbě věnuje svou
pozornost Písmu, získá lepší úsudek a chápání. Obrácením se k Bohu jako kdyby postoupil na vyšší úroveň
inteligence.“ (Ellen G. Whiteová, My Life Today, str. 24)
„Pán … brzy přijde. Potřebujeme se na toto setkání připravit. Až ho uvidíme a On nás přivítá spolu
s ostatními vykoupenými, bude to něco úžasného! Čekali jsme už dost dlouho; naše naděje však neslábnou.
Jen pohled na našeho Krále v jeho nádheře bude požehnáním na celé věky. Někdy mám chuť křičet: Já už
chci jít konečně domů! Vím však, že se blíží doba, kdy Kristus přijde v moci a slávě, aby vzal všechny
zachráněné do jejich věčného domova.“ (8T 253)

Otázky k rozhovoru
1. Otázka podřízení se určité formě vlády může být v některých případech velmi komplikovaná. Co byste
poradili člověku, který je přesvědčen, že Bůh ho vede, aby udělal něco, čím by se dostal do rozporu s místními zákony? Jakými principy se máme v takových případech řídit? Proč je nezbytné daný problém dobře
zvážit a hodně se za to modlit? A naopak, kdy a proč může být nebezpečné upadnout do pasivity a automaticky přijímat vše v této oblasti jako neměnné a Bohem dané?
2. Co je podle vás těžší: dodržovat literu zákona, nebo celým srdcem milovat Boha a jiné lidi? Je to vůbec
dobrá otázka? Můžeme tyto dvě věci postavit proti sobě? Své odpovědi vysvětlete.
3. V souvislosti s naším studiem Listu Římanům se společně zamyslete nad tím, co vám utkvělo v paměti.
Jak vám Pavlovy myšlenky z tohoto dopisu pomáhají pochopit, proč byla reformace tak důležitá?
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