LIST ŘÍMANŮM – ŽIVOT V DUCHU (Ř 8:1-4)
OPAKOVÁNÍ A NAVÁZÁNÍ
Minule jsme viděli v jasných barvách – jako představení na pódiu – jak vypadá bídný život hříšníka, žijícího pod
Zákonem.
• Viděli jsme hřích tak, jak jsme ho možná dříve neznali: jako dynamickou sílu, působící v lidském těle, která
se aktivně vzpírá proti Bohu a všemu, co od Boha pochází (Zákonu v první řadě).
 Hřích má charakter toho slizkého hada z ráje, kterého nejvíce dráždí k aktivitě právě Boží přikázání.
 Nyní mnohem hlouběji chápeme, co znamenají slova: „skrze Zákon je poznání hříchu“ (Ř 3:20) – skrze
Zákon totiž vyšel najevo celý princip hříchu:
(ČSP)

Římanům 7:21–25
21 Nalézám tedy tento zákon: Když chci činit dobro, je při mně zlo. 22 Podle vnitřního člověka radostně
souhlasím se zákonem Božím. 23 Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé
mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech. 24 … 25 … Tak tedy tentýž já svou myslí
sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.
•

Život pod Zákonem je strašlivý úděl: v mysli Boží Zákon a v těle hřích  výsledkem je jen vina, odsouzení
a smrt.

Nezbývá než zoufalé zvolání: „Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti?“
• A odpověď zní: „Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána.“  v Kristu je vysvobození:
(ČSP)

2 Korintským 5:17
17 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu [všechno] nové.
(ČSP)

Efezským 2:10
10 Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil,
abychom v nich žili.
 Písmo učí, že Boží milost z nás dělá nové lidi, stvořené k dobrým skutkům.
 Boží milost nás nejen očistila od hříchu, vysvobodila z jeho moci, zprostila nás litery Zákona, ale postavila
nás svobodné a vybavené vším potřebným na cestu nového života, v němž sloužíme Bohu – ne ve
zvetšelosti litery, ale v novotě Ducha – zmocňováni a vedeni Duchem svatým.
• A o tom je začátek 8. kapitoly listu Římanům.
VÝKLAD - Ř 8:1-4
Je to jedna z nejdůležitějších kapitol listu – pro křesťanský život je naprosto zásadní.
• Jako 7. kapitola vykresluje život pod Zákonem – tak 8. kapitola vykresluje život pod milostí.
• Na okraj:
o Připomeňme si, že „MILOST“ musíme chápat jako nezaslouženou Boží přízeň proudící do našich životů
(skrze víru v Boha a jeho evangelium).
o Skutek Kristův na kříži, který je základem našeho znovuzrození, je milost – ale i neustálé působení
Ducha svatého v našich životech je milost.  Když mluvíme o Boží milosti, pak nemyslíme jen to
jednorázové ospravedlnění, ale i celý nový život v Kristu.
 Nový život křesťana není lidské dílo, ale je působený Boží milostí.
Kdybychom se vrátili do 7. kapitoly, pak všechna tíha života hříšníka pod Zákonem, by se dala popsat slovem:
„odsouzení“.
• Evangelium nás v 8. kapitola této tíhy zbavuje hned v první větě: „Nyní není žádného odsouzení pro ty,
kteří jsou v Kristu Ježíši.“
• Podobná slova už jsme slyšeli v Ř 5:1: „Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze
našeho Pána Ježíše Krista.“
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 Nový život v Kristu je plný pokoje, radosti a naděje slávy – protože není založen na lidských schopnostech,
ale je to svrchované Boží dílo, které už z podstaty nemůže selhat.
Ř 8:1-2
Máme zde odpověď na otázku z Ř 7:24: „Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti?“
• „Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.“ (Ř 8:2)
 To je klíčový verš dnešního textu.


Připomeňme si, že zákon hříchu a smrti je ta zákonitost, princip, síla, která působí v těle hříšníka (popsaná
v 7. kapitole).

?

A co nás od tohoto zákona (zákonitosti, principu, síly, fungování) vysvobozuje?
Jiný zákon: zákon Ducha života v Kristu Ježíši – zase ve smyslu: zákonitost, princip, síla, fungování.



Princip života, který Písmo nazývá zákonem hříchu a smrti byl nahrazen jiným principem života: zákonem
Ducha života v Kristu.
• Vliv těla, hříchu a Zákona na lidský život byl nahrazen vlivem Ducha svatého na lidský život.
• Život pod Zákonem byl nahrazen životem pod milostí.
• Litera Zákona byla nahrazena Duchem Zákona.
• Bezmoc byla nahrazena mocí.
• Otroctví hříchu bylo nahrazeno svobodou ke službě Bohu.
• …
 Jde tu o úplně nový princip, na základě kterého funguje život znovuzrozeného člověka.
Podívejme se ještě jednou do 1. verše:

?

Jakými slovy tento nový způsob života popisuje Ř 8:1?
Jako CHOZENÍ PODLE DUCHA.
Starý způsob života popisuje jako chození podle těla.

?

Co znamená „chodit podle těla“? A co znamená „chodit podle Ducha“?
Chodit podle těla znamená poslouchat touhy těla – hříšné touhy působící v těle.
o Patří sem smilstvo, modloslužba, čarování, žárlivost, hněv, závist, opilství, hýření, … i všechny „dobré“
skutky farizeů (které nejsou z víry).
o Jak jsme si řekli už v 6. kapitole: hřích je i u znovuzrozeného člověka stále ještě pokušením pro tělo –
tělu je příjemný – ale již není tou silou, která nám vládne – protože již více nejsme jeho otroky.
 Starý otrokář může sice vyjadřovat své názory, ale svobodný člověk už ho nemusí poslouchat.
o Nicméně to nevylučuje, že křesťan může dál chodit podle těla (což ovšem vede k smrti).
Chodit podle Ducha znamená nechat se vést Duchem svatým do Bohem připravených dobrých skutků.
o Tyto skutky se rodí z Ducha svatého, z víry, z obecenství s Bohem, z duchovního myšlení, ze slyšení
Božího Slova, … nemají zdroj v člověku a nejsou člověku přirozené.
o Takovéto skutky bývají charakteristické láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou,
věrností, mírností, mocí se ovládnout – po ovoci je poznáme.








Přesto, že se zabýváme výkladem listu Římanům, podíváme se do listu Galatským, který možná nejlépe
popisuje tento nový princip života – zákon Ducha života v Kristu – chození podle Ducha:
(ČSP)

Galatským 5:16–25
16 Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. 17 Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu,
neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. 18 Jste-li vedeni Duchem, nejste pod
Zákonem. 19 Skutky těla jsou zřejmé, jsou to [cizoložstvo,] smilstvo, nečistota, bezuzdnost,
20 modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, 21 závisti,
[
vraždy,] opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové
věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. 22 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, 23 mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. 24 Ti, kdo patří
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Kristu [Ježíši], ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. 25 Jsme-li Duchem živi, Ducha také
následujme.
•

Dokud budeme živi v tomto nevykoupeném těle (jak ho nazývá Písmo v Ř 8:23), budeme prožívat neustálý
konflikt mezi žádostmi tohoto těla a žádostmi Ducha svatého.

Čteme tu několik důležitých výroků o novém principu života – o chození Duchem:
• „Duchem choďte a žádost těla nedokonáte.“ (Ga 5:16)
o Nevykoupené tělo sice vysílá své žádosti, ale křesťan se jimi nemá nechat vláčet.
o Má se vírou upnout ke Kristu a v síle Ducha svatého nechat žádosti těla bez odezvy a na místo nich
konat vůli Ducha svatého – tak budou touhy a plány těla zmařeny a my budeme sloužit Bohu.
• „Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, abyste nečinili to, co byste chtěli.“ (Ga 5:17)
o Křesťanský život není ve vleku tělesných chtění a pocitů – nechat se vést Duchem svatý, znamená
nechat se vést proti vlastním tělesným žádostem i emocím – a dělat to, co nechce tělo.
 Například: zkušenosti, kdy v souladu s Duchem a evangeliem jednáte proti své staré přirozenosti
(odpuštění, láska k nepřátelům, upřednostňování druhých, vyznávání hříchů, …).
• „Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“ (Ga 5:18)
o Duch nás vede stejným směrem, kterým ukazuje Zákon – ale dělá to bez použití Zákona.
o Vpisuje nám Zákon přímo do srdce.
• „Vše dobré je ovocem Ducha.“ (Ga 5:22)
o Veškeré dobro není z nás, ale je výsledkem působení Ducha svatého.
o Dobro je v nás vypůsobeno Boží milostí  lidská chlouba je pryč, sláva patří Bohu.
• „Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi.“ (Ga 5:24)
o To se stalo nejdříve jednorázově ve křtu skrze Kristovu smrt.
o Ale současně se to děje každý den, v procesu našeho duchovního růstu a posvěcení, kdy Duchem
usmrcujeme hříšné činy (Ř 8:13).
 Kdy odmítáme poslouchat starého otrokáře a místo něj posloucháme nového Pána.
• „Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme.“ (Ga 5:25)
o Je jedině správné a rozumné, abychom se nechali vést tím, který nám dává život – Duchem svatým.
o To, že jsme povzbuzováni, abychom Ducha, který nás oživuje, také následovali, znamená, že se to
v životě křesťana neděje automaticky, bez naši víry, poznání a správných rozhodnutí.
 Zákon hříchu (popsaný v 7. kapitole) fungoval naprosto automaticky – člověk stál jakoby bokem toho,
co se s ním děje – byl skutečným otroctvím.
 Zákon Ducha života (popsaný v 8. kapitole) dává člověku svobodu i veškerou výbavu – ale nepůsobí
automaticky, bez naší víry a rozhodnutí – Boží láska si nás namlouvá, ale nezotročuje nás.
o Znovuzrozený člověk je vysvobozený a vybavený na cestu, ale Bůh ho nenutí po této cestě jít –
miluje ho, povzbuzuje, posiluje, přitahuje, přesvědčuje, vyučuje, vychovává, ale nezotročuje.
o Svobodný člověk má svobodu zvolit i špatnou cestu: zakopat svou hřivnu, nechat svůj život zarůst
trním starostí, poslouchat své tělesné žádosti, vrátit se jako pes ke svému vývratku a jako umytá
svině se znovu válet v bahništi, …
 Evangelium nás:
1) Vysvobodilo.
2) Dalo nám veškerou výbavu ke zbožnému životu.
3) Povzbuzuje nás a vyučuje, abychom tuto svobodu a výbavu využili a nechali se unášet Duchem
svatým.
(ČSP)

Galatským 5:13
13 Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy
však skrze lásku služte jedni druhým.

?

Vyžaduje křesťanský život úsilí?
 Ano! – ale ne ve smyslu lidské zákonické snahy být dobrým člověkem – pravé úsilí křesťana je hledat
duchovní cestu: ten stav, kdy Boží milost v nás vítězí skrze Ducha svatého.
 V Kristu jsme jako ratolest, vštípená do Ježíše, plná mízy Jeho svatého Ducha – která nerodí ovoce sama
od sebe, ale plodí v nás Kristus, když se ho pevně vírou držíme.
 Pomyslete, jak nesmyslná může být myšlenka: „Dělat něco pro Ježíše.“
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(Bible21)

Římanům 11:35
35 „Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to zaplatil?“
o V duchovním životě koná Bůh – to On nás vede Duchem svatým do předem připravených skutků.
 Sv. Augustin vyjádřil duchovní život slovy: „Bože, dej mi, co žádáš a pak žádej, co chceš.“
Ř 8:3-4
Čeho nemohl svatý Boží Zákon dosáhnout, kvůli našemu tělu, ve kterém vládl hřích, toho nyní v nás dosahuje
Boží milost novým, skutečně účinným způsobem:
1) Čteme tu: „Bůh poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a odsoudil hřích v těle“.
o Syn Boží přišel na svět v podobnosti těla hříchu – v úvodu listu Římanům jsme četli verš (Ř 1:3), že
evangelium je o Božím Synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova.
o Přišel ve stejném těle, jako je to naše, které je vystaveno pokušením, ve kterém lidé podléhají hříchu.
o Boží Syn však v tomto těle nezhřešil, i když byl krutě pokoušen (na poušti, v životě, i při soudu a
ukřižování).
o Žil pod Zákonem, a jako jediný Zákon naplnil (Kdyby byl Ježíš souzen podle Zákona, byl by jako jediný
člověk Zákonem ospravedlněn).
(ČSP)

1 Petrův 2:22
22 On ,se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech‘.
(ČSP)

Hebrejům 4:15
15 Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž
takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu.
 Ježíš vynesl to lidské tělo hříchu na kříž – a tam se s ním jednou provždy vypořádal.
 Vypořádal se s ním za nás za všechny – kteří jsme v Kristu.
(ČSP)

Římanům 6:6
6 A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu
neotročili.

2) A nyní Boží milost, v těch, jejichž těla byla zbavena sil, dosahuje spravedlnosti skrze to, když chodí v Duchu
Kristově (Duchu svatém).
Nový život krásně vystihuje apoštol Pavel, když říká:
(ČSP)

Galatským 2:19–20
19 … S Kristem jsem ukřižován: 20 Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. …
Závěr:
• Dnes jsme v úvodu 8. kapitoly znovu viděli postavy ze 7. kapitoly:
o Hřích – byl odsouzen.
o Psaný Zákon – byl dán stranou.
o Člověka se ujal Duch svatý a vede ho cestou spravedlnosti – aby v nás dosáhl toho, čeho psaný Zákon
nebyl schopen.
 „Zákon Ducha života v Kristu Ježíši nás osvobodil od zákona hříchu a smrti.“

?

Rozuměli jste dnešnímu vyučování?

DOMÁCÍ ÚKOL:
Nastudujte si Ř 8:5-16 a pište si poznámky – příště si to společně vyložíme.

13_List Římanům - Zákon Ducha života (Ř 8.1-4).docx

4

