LIST ŘÍMANŮM – UNIVERZÁLNÍ ODSOUZENÍ (Ř 3:1-20)
NAVÁZÁNÍ



•

V 1. kapitole jsme viděli odsouzení lidstva, které vytěsnilo Boha ze své mysli i srdce a ocitlo se v temnotě,
vydáno napospas své zvrácené mysli.
2. kapitola mluví k těm, kteří se cítí být na Boží straně – k Židům, kteří se na rozdíl od pohanů chlubí
Bohem, spoléhají na to, že vlastní Boží Zákon, připadají si jako vůdcové slepých, vychovatelé
nerozumných, odsuzují pohany – ale, co se týče skutků, dělají totéž.
2. kapitola k židům mluví ve třech fázích:
o V první fázi (Ř 2:1-11) Pavel říká Židům, že je nezachrání to, že se staví na stranu soudce a odsuzují
pohany. Zachránit je může jen spravedlnost. Pavel jim ukazuje na příkladu zbožných znovuzrozených
pohanů, že spása záleží na tom, jak člověk jedná a ne na tom, kým je.
o Ve druhé fázi textu (Ř 2:12-16) ukazuje Židům, že spása nezáleží ve vlastnění Zákona, ale jeho
naplňování. A znovu jsou příkladem zbožní křesťané z pohanů, kteří nemají literu Zákona na papíře,
ale mají ho vepsaný v srdci a řídí se svědomím.
o Ve třetí fázi textu (Ř 2:17-29) Pavel ukazuje, že spása nezáleží v Židovství – jehož znakem je obřízka.
Spása závisí na obřízce srdce, způsobené Duchem svatým, kterou se prokazují zbožní křesťané ze
všech národů.
o Praví Židé jsou podle Písma lidé s obřezaným srdcem – jinými slovy křesťané (ať je jejich původ
pohanský, či židovský).

 První kapitola obnažila celý pohanský svět a vystavila ho Božímu odsouzení.
 Druhá kapitola obnažila celý židovský svět a vystavila ho Božímu odsouzení.
 Božím záměrem je totiž už na počátku usvědčit všechny lidi – a jsou jen dvojí – pohané a Židé.
VÝKLAD - Ř 3:1-20
3. kapitola v tom dál pokračuje a odpovídá na námitky.
• Na konci 2. kapitoly by se mohlo zdát, že být Židem nemá vlastně žádný význam. A tím pádem i všechno,
co Bůh konal s Izraelem, bylo zbytečné.

?
•

Pokud je na tom Žid stejně, jako pohan, jaký význam mají Židé?
Vyvstává první otázka:

?

Co má Žid navíc? A jaký je užitek z toho, být Židem?

Ř 3:1
Následuje odpověď:
Ř 3:2
Žid má (může mít) ze svého Židovství mnohý užitek.
• Už jsme četli:
(ČSP)

Římanům 1:16
16 Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida,
ale i pro Řeka.
•

Později, v 9. kapitole, o tom budeme číst více:
(ČSP)

Římanům 9:4–5
4 Jsou to Izraelci, jim patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, služba a zaslíbení, 5 jejich jsou
otcové a z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nade vším, Bůh požehnaný na věky. Amen.
•

S nimi Bůh jedná stále, jim synovství patří přirozeně, Mesiáš (Kristus) patří jim – mají přednostní právo.
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(ČSP)

Římanům 2:10
10 … sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně Židovi, …
•

To, co jsme my získali jako zvláštní dar, jim patří přirozeně.

Mnozí SZ lidé, apoštolové a tisíce věřících židů, došli tohoto cíle – jejich židovství jim skutečně přineslo
všechen užitek, který jim přinést mělo – stalo se to tehdy, když se vírou chopili svého Mesiáše.
 Příkladem takového člověka byl i Timoteus:
(ČSP)

2 Timoteovi 3:15–17
15 od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu
Ježíši. 16 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k
výchově ve spravedlnosti, 17 aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému
dobrému skutku.
Ale, jak jsme už četli ve 2. kapitole, to, co mělo být výhodou, se také může stát nevýhodou, protože znát Boží
slovo znamená velkou zodpovědnost.
(ČSP)

Římanům 7:10
10 … I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, bylo mi k smrti.
(ČSP)

Římanům 2:9
9 Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, …
Náš verš (Ř 3:2) mluví o tom, že hlavní přednost Židů je v tom, že „Židům byly svěřeny Boží výroky“.
• Užitečnost Zákona by se dala vysvětlit takto: Zákon je lepší a užitečnější výbava, než pohanská neznalost –
ale i tato dobrá výbava, se díky všeobecné lidské hříšnosti stala Židům překážkou.
Pojďme dál:
 Apoštol Pavel právě řekl, že největší předností Židů jsou „Boží výroky“.
 Ale před tím jsme se dozvěděli, že Židé jsou odsouzeni stejně jako pohané.
 Tady vzniká další otázka: Jestli je s těmi Božími výroky všechno v pořádku? Nepřicházejí o svou platnost,
když „nefungují“?
Ř 3:3
•

Mnozí Židé se prokázali jako nevěrní – vlastníci Božích výroků hřešili stejně jako pohané.

?

Platí ještě ty Boží výroky? Nezrušila je nevěra Židů?

Následuje odpověď:
Ř 3:4
Pravdivé Boží výroky se neruší prolhaným lidským jednáním. Ale naopak, na pozadí lidské hříšnosti se
prokazují, jako pravdivé.
V první části verše je konstatováno, že Bůh je pravdivý a každý člověk lhář.
• Obojí je citát ze SZ:
o Ž 119:160 (a jiná): „Boží slovo je pravda.“
o Ž 116:11 (a jiná): „Každý člověk je lhář.“
 (Mimochodem, když se podíváte do původního verše Ž 116:11, uvidíte, že tam jde o povzdech
žalmisty – a ten je zde, mimo své původní souvislosti, brán jako Boží výrok o lidstvu. Je to rabínský
způsob vnímání Božího slova – už podle Židovských učitelů má text Písma hlubší smysl, který
přesahuje původní souvislosti. A takto se to projevuje v mnoha NZ citátech ze SZ.)

04_List Římanům - Univerzální odsouzení (Ř 3.1-20).docx

2

Druhá část verše přímo cituje Ž 51:4, kde je o Bohu řečeno: „Abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech
a zvítězil, když tě soudí.“
• Pokud bychom chtěli soudit Boha – On bude vždy shledán pravdivým a spravedlivým.
 Selhání Židů není selháním Božích výroků – vždyť Bůh předem řekl i to, že Židé selžou.
 Dokonce odtud vyplývá, že to lidské selhání Boží spravedlnost potvrdilo a vyzdvihlo.
 Na pozadí lidské nepravosti je Boží spravedlnost o to víc patrná (jako světlo na temném pozadí).
o Odtud ovšem může vyvstat další námitka – která nás možná nenapadne, ale je nesmírně důležité se jí
zabývat, protože se také dotýká jednoho z nejzávažnějších bludů, se kterým se církev musí po celou
svoji historii vyrovnávat.
Ř 3:5
Lidské selhání vyzdvihuje Boží spravedlnost.
• Někdo by to chtěl namířit proti Bohu: „Aha, takže když naše nepravosti dávají vyniknout Boží
spravedlnosti k Jeho slávě – má Bůh vůbec právo nás ještě soudit?“
• Pavel dodává: „Mluvím teď po lidsku“.
o Jen člověka totiž mohou takové převrácené otázky napadnout: „Když moje nepravost vyzdvihuje
(prokazuje) Boží spravedlnost k Boží slávě a mou lží se potvrzují Boží výroky k Jeho slávě, proč mám
být ještě souzen? Vždyť vlastně tímto způsobem sloužím spravedlnosti, pravdě a Boží slávě – není Bůh
nespravedlivý, když se na nás za to ještě hněvá?“
Odpověď zní:
Ř 3:6
• „Naprosto ne!“ – líbí se mi Pavlíkův překlad: „Pryč s takovou myšlenkou!“
• A je zde jasný argument: „Jak by pak Bůh mohl soudit svět?“
 Všichni vědí z Písma, že Bůh bude soudit svět – proto taková myšlenka nemůže být správná (je úplně
nekompatibilní s Biblí).
 Nevěrnost Židů sice dala vyniknout Boží slávě, ale tím nepřestala být odsouzeníhodnou.
Ř 3:7-8
Nás možná takové zvrácené myšlenky nenapadají, ale ve skutečnosti se vždy hojně a v různých obměnách
vyskytovaly.
• Vyskytují i v dnešní době – jsou totiž velikým pokušením – udělat z nouze ctnost.
 Juda píše:
(ČSP)

Judův 4
4 Neboť se vloudili někteří lidé, kteří jsou dávno předem zapsáni k tomu odsouzení, bezbožní, kteří
milost našeho Boha proměňují v bezuzdnost …
o

To jsou lidé, kteří chápou Boží milost tak, že všechny hříchy jsou jednou provždy smazány a už nezáleží
na tom, jak žijeme. Naše hříchy jsou naopak pro Boha příležitostí projevit na nás svou milost.
o Satan se snaží i z Božího odpuštění a ospravedlnění učinit pokušení a záminku pro hřích.
 Loni (2014) vyšla kniha Hypergrace od Michaela Browna – je o nové vlně tohoto falešného učení, která
zaplavuje církve v USA. Tito učitelé, kteří se považují za novou reformaci, tvrdí, že nám Ježíš jednou
provždy odpustil všechny naše minulé, současné i budoucí hříchy a hříchem není třeba se už vůbec
zabývat, tato kategorie už neexistuje – „nezabývejte se tím, jak žijete, to už nikdo soudit nebude, užívejme
si bezbřehou milost“ …
Pavel ukazuje, že toto myšlení nakonec plodí výroky typu: „Čiňme zlo, aby přišlo dobro.“ – Což je z hlediska
logiky a zdravého rozumu úplný nesmysl.
(Na okraj:)
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 Základní princip logiky: pravda + lež = lež / pravda + pravda = pravda (P+P+P+P+P+P+P+P+L=L)
• Stejně se to dá aplikovat na dobro a zlo (D+D+D+D+D+D+D+D+Z=Z).
 „Čiňme zlo, aby přišlo dobro“ je naprosto zcestné myšlení.
Už od počátku – od dob apoštolů – byl Satan při díle a vnášel do církve i do světa veliký zmatek: objevili se
lidé, kteří převraceli milost v nezřízenost, kteří překrucovali Pavlovy spisy k vlastní záhubě … a spolu nimi se
také objevili lidé (zvláště ze Židů), kteří obviňovali samotného Pavla, že to on ve svém evangeliu učí: „Čiňme
zlo, aby přišlo dobro.“
 V jednom starším filosofickém slovníku jsem četl, že Pavel byl „filosofem pasivity“ …
• Petr napsal:
(ČSP)

2 Petrův 3:15–17
15 A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle
moudrosti, která mu byla dána, 16 a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v
nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma,
ke své vlastní záhubě. 17 Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedeni
bludem bezuzdných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu.
Proto je tak důležité, že se Pavel touto otázkou zabývá už na začátku listu – aby ukázal její scestnost a obhájil
se před falešným obviněním.
 8. verš končí slovy: „Jejich odsouzení je spravedlivé“ – všech, kdo pracují s touto pekelnou myšlenkou,
anebo ji podsouvají křesťanům.




Již byli odsouzeni všichni pohané.
Byli odsouzeni všichni Židé.
Nyní byly odsouzeny i ty nejrafinovanější výmluvy:
o Boží výroky nebyly zrušeny nevěrností Židů.
o Jsme odsouzeníhodní, i když naše nepravosti dávají vyniknout jeho spravedlnosti a slávě.

Po této odbočce se text znovu vrací k původní otázce na začátku kapitoly a uzavírá autoritativním tvrzením o
univerzálním odsouzení celého lidstva a každého člověka:
Ř 3:9
Bylo řečeno, že tou největší předností Žida je to, že mu byly svěřeny Boží výroky.
• Ale protože je ve své hříšné přirozenosti nedokáže naplnit, přinášejí mu ve skutečnosti odsouzení (o tom
budeme více mluvit v 7. kapitole).
• Ta největší výhoda Židů, je současně jejich největší nevýhodou.
(ČSP)

Římanům 2:9
9 Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, …
 Proto Pavel říká, že Židé nemají před pohany žádnou výhodu.
Všichni jsou na tom stejně – Židé i pohané – všichni jsou pod mocí hříchu.
• Slovo hřích se dnes příliš nepoužívá. Nebo se jím mylně označují jen nějaké konkrétní činy. Ale ve
skutečnosti je hřích spíše tendencí a silou, která působí v člověku jeho náklonnost ke zlu. Dokonce i tehdy,
když chce přirozený člověk konat dobro, má v dosahu zlo.
• Stopy hříchu lze nalézt ve všem, co člověk dělá.
(Na okraj:)
 Základní chyba všech ideologií a lidských snah o dobro, a falešných očekávání, je to, že člověk nepočítá
s hříchem.
 „Všichni jsou pod mocí hříchu!“
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Ř 3:10-18
Nelze to vyjádřit lépe než těmito slovy Písma – Ř 3:10-18 je to koncentrovaný extrakt složený z mnoha citátů
SZ (zvláště Ž 14, Ž 5, Ž 140, Př 1 a dalších).

?

Kolik je na zemi spravedlivých lidí? Kolik je těch, kdo konají dobro? (Ne podle lidského soudu, ale podle
Božího.)
 Jasný výrok Písma zní: „Nikdo není spravedlivý – není ani jediný! … Není, kdo by hledal Boha! … Není, kdo
by konal dobro – není ani jeden! … “

?

Kdyby někdo tvrdil opak, čemu budeš věřit?

?

Věří ještě někdo z nás na hodné lidi? Dojímá vás údajná lidská dobrota bez Krista?

Ř 3:19-20
Tato slova jsou překvapivým závěrem k prvním otázkám 3. kapitoly „Co má Žid navíc?“
Odpověď zní: „Boží výroky.“
Námitka zní: „Nejsou zrušeny nevěrností Židů?“

?

K čemu tedy slouží, když nemohou nikoho zachránit?
Nový Zákon nám zjevuje, že jejich úkolem je usvědčit celý svět z hříchu – „aby byla umlčena každá ústa a
aby se před Bohem stal vinným celý svět“.
• Bůh adresoval Židovské části lidstva svůj Zákon proto, aby na nich prokázal neschopnost člověka obstát
před Bohem.
• Bůh celý svět usvědčil z hříchu, aby každému srdci zjevil potřebu Spasitele.
 „Skrze Zákon je poznání hříchu.“
•

To je pro Žida naprosto nový pohled na Zákon: Zákon jako prostředek, který připravuje lidská srdce a mysl pro
přijetí Boží milosti v osobě Spasitele, Ježíše Krista.
 To je veliká tečka za vším, co dosud bylo řečeno.
 Nyní je připravena půda pro evangelium, které začíná v následujícím verši (21. verš znamená veliký obrat
v listu Římanům).
OPAKOVÁNÍ
Židé usvědčení druhou kapitolou se ptají: „Co tedy má Žid navíc?“ … Odpověď zní „Boží výroky.“ … Ale když se
prokázalo, že Židé jsou stejní hříšníci jako pohané, vzniká otázka ohledně Zákona: „Nezrušila nevěrnost Židů
věrnost Božích výroků?“ … Odpověď zní: „Naopak, Bůh se na pozadí lidských lží prokazuje jako pravdivý a
každý člověk jako lhář.“ – Jeho výroky neselhaly. … Někdo by to chtěl namířit proti Bohu: „Aha, takže když
naše nepravosti dávají vyniknout Boží spravedlnosti k Jeho slávě – má Bůh vůbec právo nás ještě soudit?“ …
Takové myšlenky jsou scestné, vedou až k převráceným výrokům typu: „Čiňme zlo, aby přišlo dobro.“ …
Někteří lidé, kteří nerozumí evangeliu, z takových myšlenek dokonce obviňují křesťany … ale Pavel nikdy nic
takového neučil – evangelium neříká: „Čiňme zlo, aby přišlo dobro.“ … Všem, kdo takto scestně přemýšlejí,
patří spravedlivé odsouzení … Poté, se vrací otázka: „Tak mají Židé nějakou výhodu?“ … „Vůbec ne!“ …
„Všichni lidé jsou pod mocí hříchu“ … „Nikdo není spravedlivý, není ani jeden!“ … A jak je to tedy s tou největší
výhodou Židů – se Zákonem? – je zjeveno, že jeho pravým úkolem bylo umlčet celý svět … „Skrze Zákon je
poznání hříchu“.

DOMÁCÍ ÚKOL:
Nastudujte si Ř 3:21-31 a pište si poznámky – příště si to společně vyložíme.
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