LIST ŘÍMANŮM
– JAK JE TO DÁL SE ZÁKONEM (Ř 7:1-6)
OPAKOVÁNÍ A NAVÁZÁNÍ
6. kapitola byla o tom, jak je to dál s hříchem:
• Začíná otázkou: „Máme dál hřešit?“ – odpověď zní: „Naprosto ne! Zemřeli jsme totiž hříchu, a proto v něm
nemůžeme dál žít“.
• Hříchu jsme zemřeli skrze Kristovu smrt na kříži – v našem osobním spojení s Kristem, když jsme v Něj
uvěřili a do Něj byli ponořeni ve křtu.
• V Něm jsme zemřeli a v Něm také vstali na cestu nového života.
 Od této chvíle se máme považovat za mrtvé hříchu a za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Naše smrt a vzkříšení skrze Kristovu smrt a vzkříšení je naším znovuzrozením.
(ČSP)

2 Korintským 5:16–17
16 A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoli jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto
neznáme. 17 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu [všechno] nové.
 Všechno, co je dál vystavěno v životě křesťana, musí být vystavěno na této nové skutečnosti nového
stvoření v Kristu – na znovuzrození skrze Kristovu smrt a vzkříšení.
 Proto jakékoli navracení člověka zpět, před okamžik víry a křtu je zcestné.
6. kapitola dál učí, že nyní, když jsme svobodní, máme svá těla, která dříve sloužila hříchu, ve své moci – a
máme je ze srdce a lásky vydat Bohu – své údy (ruce, nohy, oči, …), které jsme dříve propůjčovali nečistotě a
nepravosti, máme vydat do služby Bohu za nástroje spravedlnosti.
• Tím hlavním hybatelem našeho života už nebude hřích, ani Zákon – ale Boží milost a mocné působení
Ducha svatého.
Ještě je dobré podotknout, že jsme nezemřeli pokušení, ale zemřeli jsme hříchu.
• Pokušení budou přicházet, ale my už je nemusíme poslouchat.
VÝKLAD - Ř 7:1-6
Takže už víme, jak je to dál s hříchem – smrt nás oddělila od jeho moci.
• 7. kapitola řeší další důležitou otázku:

?
?

Jak je to dál se Zákonem?

Je ho zapotřebí v životě znovuzrozeného člověka? Patří ještě služba Zákona na cestu nového života?
• Už jsme četli, že:
o V evangeliu „je nyní zjevena Boží spravedlnost bez Zákona.“ (Ř 3:21) – Takže spravedlnosti
dosahujeme vírou, bez použití Zákona.
o Abraham byl ospravedlněn skrze víru dlouho před vydáním Zákona (Abraham nevěděl, co to Zákon je)
– on žil, byl ospravedlněn, a byl spasen skrze víru a bez Zákona (Ř 4:13-17).
o „Nejsme pod Zákonem, ale pod milostí.“ (Ř 6:14) – Milost (Boží aktivní ospravedlňující přízeň)
nahradila Zákon – jinými slovy: osobní Boží intervence nahradila Boží Zákon.
 Takže již na základě toho by měla být odpověď zřejmá: Zákona již v životě věřícího člověka není zapotřebí.
Jak jsme si už několikrát řekli, existují lidé, kteří milost převracejí v bezuzdnost (Ju 4) – proto si potřebujeme
ujasnit pár věcí:

?
•
•

Co je to Zákon?
Jsou to Boží požadavky spravedlnosti vyjádřené v Desateru a dalších přikázáních Mojžíšova Zákona.
Je to nástroj k poznání hříchu.
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•
•

•

?



Je to nástroj soudu u těch, kdo jsou pod Zákonem – „kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou
souzeni“ (Ř 2:12).
Je to Boží smlouva.
o Bůh byl stejně spravedlivý před Zákonem i po něm – Jeho požadavky spravedlnosti jsou věčné.
o Ale tím, že je Bůh skrze Mojžíše vydal písemně, staly se součástí smlouvy s lidmi a tehdy nabyly právní
moci.
o Jak jsme viděli v 5. kapitole, do vydání Zákona (do sepsání smlouvy) se nezapočítávaly lidem hříchy
(přesto, že lidé dělali stejné věci, jako dnes, až do Mojžíše lidstvo hynulo na základě jediného
Adamova přestoupení).
 Zákon je smlouva – psaná smlouva (Zákon byl napsán na kamenných deskách).
Proto Apoštol Pavel pro Zákon používá někdy výraz: „litera Zákona“.
Pokud řekneme, že jsme zproštěni Zákona – co to znamená?
Že Bůh změnil své požadavky spravedlnosti? – Naprosto ne!
Ale, že nás Bůh již vybavil jiným způsobem … že se psaná litera Zákona již v našem případě nepoužívá … že
stará smlouva byla nahrazena novou lepší smlouvou.
(ČSP)

Jeremjáš 31:31–34
31 Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou
smlouvu. 32 Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych
je vyvedl z egyptské země — smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich Pánem, je Hospodinův
výrok, 33 ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je Hospodinův
výrok: Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým
lidem. 34 Nebudou již učit jeden druhého ani každý svého bratra slovy: Poznejte Hospodina! Protože
mě budou znát všichni, od nejmenšího do největšího, je Hospodinův výrok, protože odpustím jejich vinu
a na jejich hřích již nevzpomenu.
(ČSP)

Ezechiel 36:26–29
26 Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla
a dám vám srdce masité. 27 Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých
ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.
•

•

Hezký postřeh: srdce kamenné – rovněž Mojžíšův Zákon byl kamenný.
o Mrtvolnost a bezmoc je na obou stranách: kamenné srdce nedokáže poslouchat kamenný Zákon a
kamenný Zákon nedokáže učinit kamenné lidské srdce poslušným.
Ale když spravedlnost, která byla původně jen na těch vnějších kamenných deskách, je nyní Duchem
Božím vepsána přímo do srdce znovuzrozeného člověka, již ty kamenné desky nejsou zapotřebí.
(ČSP)

2 Korintským 3:3–6
3 Je přece zjevné, že jste dopisem Kristovým, vypůsobeným naší službou a napsaným ne inkoustem,
nýbrž Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, nýbrž na deskách lidských srdcí. 4 Takovou pak
máme skrze Krista důvěru k Bohu: 5 Ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli
něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha. 6 On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom
byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje.

?
•

Jaký vnější Zákon je zapotřebí tam, kde mají lidé dílo Zákona vepsáno ve svých srdcích, takže přirozeným
způsobem dělají to, co Zákon požaduje? (Ř 2:14-15)
V takovém případě není Zákon zapotřebí.
(ČSP)

1 Timoteovi 1:3–11
3 Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil jistým lidem, aby
neučili odchylným naukám 4 a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k
hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. 5 Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce,
z dobrého svědomí a z upřímné víry. 6 Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení.
7 Chtějí být učiteli Zákona, a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. 8 Víme, že
Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě 9 a je si vědom toho, že Zákon není dán pro
spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské,
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pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, 10 smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce,
lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení 11 podle evangelia slávy
blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.



Zákona není pro zbožné znovuzrozené lidi, naplněné láskou – Zákon nemá co dělat tam, kde již mocně
působí milost, kde v nás jedná sám Bůh (Duch svatý v nás přece není pod Zákonem).
Zákon má stále ještě své uplatnění pro lidi hříšné, nepoddajné, nesvaté a světské (kteří se bohužel objevují
i v církvi) – ale vždy jen jako nastavené zrcadlo vedoucí k pokání, případně jako hledisko toho, kdo patří a
kdo nepatří k církvi, když se nechce oddělit od hříchu, ale nikdy ne jako prostředek vedoucí k cíli (na to
pozor!).
(ČSP)

Galatským 3:23–25
23 Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena,
24 takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. 25 Když však
přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli.
(ČSP)

Římanům 8:3–4
3 Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého
Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, 4 aby byl požadavek Zákona
naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha.
Mimochodem:
 Křesťané se někdy snaží polepšovat svět předáváním morálky a principů neznovuzrozeným lidem – je to
zcestné.
o Učit lidi žít zbožně bez Krista, bez znovuzrození, bez Ducha svatého je jako stavět bez základu.
o Nový život může být vystavěn jedině na znovuzrození, na víře, na Kristu.
Teď jsme připraveni se podívat do 7. kapitoly.
 V 6. kapitole jsme viděli, že nás naše smrt v Kristu (vlastně Kristova smrt) oddělila od moci hříchu – a jeho
vzkříšení nám dalo nový život.
o A pak jsme na analogii (srovnání) s otroctvím viděli, že jsme vysvobozeni z otroctví hříchu, a našim
novým Pánem, ke kterému lneme láskou, je Bůh, jemuž se vydáváme do služby spravedlnosti.
 7. kapitola pak vysvětluje, že naše smrt v Kristu nás stejně, jako od hříchu, oddělila od Zákona.
o Zde Apoštol Pavel používá analogii (srovnání) s manželstvím: manželství totiž není věčné – trvá, jen
pokud manželství nerozdělí smrt jednoho z manželů, pak je pozůstalý znovu svobodný vstoupit do
jiného manželství.
Ř 7:1-3
Řešením nadvlády Zákona v životě člověka, je znovu Kristova smrt.
• Smrt nás oddělila od Zákona  abychom se stali svobodnými k novému svazku:
Ř 7:4
4. verš říká naprosto jasně: „zemřeli jsme zákonu“ a „oddali se vzkříšenému Kristu“.
 Vztah se Zákonem nebyl přátelský (nebylo to dobré manželství) – na jedné straně byl kamenný Zákon a na
druhé bylo kamenné srdce hříšníka.
 Nyní je zde nový vztah – skutečný vztah lásky v blízkém společenství s živým Bohem, který již není vzdálen
– je blízko.
(ČSP)

Koloským 1:27
27 … tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy.
(ČSP)

Galatským 2:20–21
20 Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne
11_List Římanům - Jak je to dál se Zákonem (Ř 7.1-6).docx

3

zamiloval a vydal sebe samého za mne. 21 Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze
Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo.
4. verš končí slovy: „abychom přinesli ovoce Bohu“ – ve spojení s Ježíšem Kristem ho skutečně poneseme.
(ČSP)

Jan 15:5
5 Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť
beze mne nemůžete činit nic.
Ř 7:5

?
•
•

Co znamená „když jsme byli v těle“?
Být v těle znamená – být v tom přirozeném neobnoveném stavu, ve kterém je tělo tím určujícím
faktorem.
Protějškem tohoto stavu je být v Duchu.
(ČSP)

Římanům 8:9
9 Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. …
•

Být v Duchu znamená žít v tom novém obnoveném stavu: být znovuzrozený a nechat se vést Duchem –
poddat Duchu své tělo – „vydat Bohu své údy jako otroky spravedlnosti“ (Ř 6:13).

„Když jsme byli v těle, působily v našich údech hříšné vášně probouzené Zákonem, aby přinesly ovoce k smrti.“
• Musíme si uvědomit, podstatou hříchu je vzpoura – proto zde funguje efekt zakázaného ovoce.
• Mezi Zákonem a hříchem není mír – vzájemně se aktivují a radikalizují (to dobře vidíme i ve společnosti).
• Kromě toho, že Zákon hřích zjevuje, ho navíc ještě aktivuje – probouzí – dává té vzpouře příležitost.
„Když jsme byli v těle, působily v našich údech hříšné vášně probouzené Zákonem, aby přinesly ovoce k smrti.“
 V těle jsme byli jako suchý strom, zakořeněný v hříchu, kterému Zákon bezmocně poroučel rodit ovoce –
ale výsledkem bylo ovoce smrti.
 Nyní jsme jako zdravý strom, zakořeněný v Kristu, plný mízy Ducha svatého, který sám, bez Zákona, rodí
dobré ovoce.
Závěrečnému verši, který vše shrnuje, nyní už dobře rozumíme:
Ř 7:6
Jsme zproštěni Zákona.

DOMÁCÍ ÚKOL:
Nastudujte si Ř 7:7-25 a pište si poznámky – příště si to společně vyložíme.
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