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LIST ŘÍMANŮM
Příručka prostudenta/1. lekce

Úvod
KomentářkListuŘímanům

List Římanůmuž2000let ovlivňuje životy těch, kteří ho se vší vážností studovali. Dopis apoštolaPavla
společenstvíkřesťanů v Římě byl katalyzátorem,který urychlil reformuaobnovu církve v prvním století
poKristu.Otevřeně asrozumitelněsev němpíšeovšeobecnépotřeběspaseníaojejím naplnění,obsahuje
téžučení omarnosti vlastníholidskéhoúsilí vést vítězný života o tom,žeto umožňujenadpřirozenáBoží
moc.

Po letech velkých duchovních zápasůměl jedenmladý profesor vMiláně pocit, žemu Bůh přikazuje, aby
otevřel Bibli. Uposlechla četl textzListu Římanům13,13-14.Uvěřil vJežíše Krista jako toho,kdoodpouští
hříchy, a stal se jednouznejvýznamnějšíchosobnostíkřesťanství–byl to svatý Augustin.Ovíce nežtisíc
let později trpěl Martin Luther vědomím,žese naněhoBůh kvůli jeho hříchůmhněvá.Díky studiu tohoto
listu uviděl, že spasení dostávámezmilosti pouzena základě víry (1,17; 3,24);to způsobilorevoluční
obrat vjeho životě aodstartovalo jednuzreforem, jejímž výsledkembyl vznik protestantskévětve církve.
List Římanůmmádlouhodobě„živýa mocný“(Žd 4,12)vliv nakřesťanství.

List Římanůmobsahujenejsystematičtějiutříděné Pavlovy myšlenkytýkajícísespasení–spravedlnosti
jakoBožího daru,který přĳímáme pouhouvírou. Dopissedározdělit nadvě části: věroučnou(kapitoly 1–
8) a praktickou,aplikačníčást (kapitoly 12–16).V kapitolách9–11se autorpodrobnězabývátím,jaké
místozaujímá Izrael vdějinách spasení.

Apoštol Pavel prohlašuje, žespasení je Boží mocke spasení prokaždého, kdo věří (1,16-17),a že všichni
totospasenípotřebují: pohanéporušují zákonsvědomíaŽidé nedodržujídokonaleMojžíšůvzákon(1,18–
3,20).Potom seopětvrací ktématu spasení–jsme ospravedlňováni nazákladětoho,žeuznámesvouvinu
a vírou přĳmemeBoží milost díky spasitelnémudílu Ježíše Krista(3,21-31).Důsledkem je pokojsBohem
(5,1-11).Poté sePavel zabýváproblémemhříchuvživotěkřesťana.Někteří ztěch, cose připojili krané
církvi,dospěli kpřesvědčení, žekdyžjsmespasenizmilosti–ne na základěskutků–můžeme si dělat,co
chceme.Apoštolnaopak tvrdí, žemilost násnemávést khříchu, ale kjednotě sKristem (6,1-14).Kristus
nás vysvobodil zotroctví hříchu, takže se můžemestát otroky spravedlnosti (6,15–7,6).Dochází-li
kospravedlnění prostřednictvím víry, jakou roli potom hraje Zákon? Pavel tvrdí, že jednouzjeho
primárníchfunkci je vynéstna světlonáš hřích a usvědčit nászněho, abychomdospělikpřesvědčení, že
potřebujeme Spasitele(7,7-25).Apoštol uzavírá tuto první část tématem věčné Boží lásky, o níž píše
vkapitole 8.

Kapitoly9–11sese soustřeďujína dvě otázky,které vrané církvi způsobovalyzmatek:(1) Pročse
evangelium tak obtížně prosazuje mezi Židy, pro něž bylo původně určeno, kdežto mezi bezbožnými
pohany paradoxněslaví takové úspěchy? ApoštolPavel je přesvědčen,žePán Bůh nedělá chyby a žedíky
jeho prozíravostiIzrael bude spasen(11,26). (2)Jestliže Židé i pohané teď musí kBohu přicházet na
stejnébázi–Kristovy oběti–ajsou součástítéhožtěla, co se sliby, které Hospodindal Izraeli?Splní je?
Tyto kapitoly odpovídají naobětyto otázkykladně.

Kapitoly 12–16jsou praktické.Na poznáníBoží lásky vJežíši existujepouzejednasprávnáodezva–dát
svůj život jakoživouoběť Bohu(12,1-2).Církvi jsou dány duchovní dary, aby se věřícívzájemně
povzbuzovali,a tak rostli ve víře.ApoštolPavel taképíše o tom,jak bymělkřesťan jednat (12,9-21),jaké
postoje by měl zaujímat(13,1-10),o druhém příchodu Ježíše Krista(13,11-14),oposuzování druhých
(14,1-12)ao vyučování druhých (14,13–15,13).Vzávěru epištoly se čtenářům svěřuje se svou
zamýšlenoucestoudoŠpanělska(15,14-33) apřipojuje osobnípozdravy(16,1-27).

VListu Římanům15,22-32mluví apoštol Pavel o psaní tohotodopisu,který vznikl vdobě, kdy dokončil
svoutřetí misĳnícestu–tentokrát doMaléAsieaŘecka(zhrubav letech54–58po Kr.).Psal sboru,který
nezaložilani nenavštívil. Vdobě Ježíšovanarozenížilo vŘímě asi 50000 Židů. Jemožné,žejádro sboruse
vytvořilopoté, cosedoŘíma vrátili Židé posvémobrácenío letnicích (Sk 2,10).Když Klaudius r.49nebo
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50vykázal Židy změsta, zůstali ve sboru pouzekřesťané zřad pohanů.Po Klaudiově smrti r. 54 byl tento
výnoszrušen a následnýnávrat židovskýchkřesťanů doŘíma určitěve sboruvyžadoval jisté novéúpravy.
Zkapitol 9–11 a 14–15 je zřejmé,žekdyžjim orok či dva pozdějiapoštolposílaldopis, psal hosboru,
který se skládal jak zŽidů, tak pohanů.Pavel říká, že touží adresáty dopisu spatřit, aby se snimi sdílel
oněkterý duchovnídar,a tak je posílil(11,1).Určitě věděl, žemožnánikdy neuvidíŘím (vizSk20,3;
20,25;21,11;Ř15,31).Apoštol tedymohlnapsattentodopisŘímanůmjakosvouposlednívůli azávěť.

Uvažujte:To, koho si Bůh vybírá za svéslužebníky, nás mnohdy překvapí. Určitě žádný zapoštolů si
nepředstavoval, že by si Bůh povolal úhlavního nepřítele církve za svéhonejpřednějšího apoštola.My se
však nesmímesnažitmysletmísto Pána Boha. Tak jako zaskočilranou církev tím, žesi vyvolil Pavla, může
překvapit náš sbor vedoucími, které bychomsinevybrali.Boží milost mámoczměnit život. Onnás vidí
takové, jací bychommohli být, protože znánáš potenciál. To bynás mělo odradit od odsuzování,když se
dívámenadruhé,apovzbuditksebepřĳetí, kdyžsedívámesami nasebe.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Hlavním tématemListuŘímanům je Boží mocke spasení.Římchápal,co je to moc.Když tato epištola
vznikala, Řím představoval nejvyšší vládnoucí moc.Apoštol Pavel tvrdí, že evangeliumje moc–ne ta
státní, ale Boží.Jedině tato moc je ke spasení pro„každého, kdo věří“(1,16).Židé i pohané objevili
vevangeliu, jak získat přístup kBohu: ne na základě skutků, ale díky milosti–Boží milosti, která je
udělena všem,kdo ji vírou přĳmou. Je-li tato spasitelnámoc„dosažitelná“pro všechny prostřednictvím
milosti, pak stejně tak platí, že všichni tuto milostpotřebují.Proto Pavel píše:„… všichni zhřešili a jsou
dalekoodBožíslávy“(3,23).

Dobrázpráva,Evangeliumje, ženámBůh prokazujesvou obrovskoulásku i tehdy,kdyžvězímevhříchu a
patříme kBožím nepřátelům(5,1-2.6-8).Dal ji najevo tím, žekvůli námzemřel na kříži jeho Syn. Tento
spravedlivý zemřelmísto nespravedlivých. Tento bezhříšný vzal nasebetrest, který jsmesi zasloužili my,
a přeneslnanássvoubezhříšnost.Jsme očištěni–ne díky tomu,žejsmesepolepšili, aleženásBůh vzal na
milostuprostřednaší hříšnostia vzpoury(5:8-10).Boží plánzáchranyjepřekvapivý, protožespaseníje
tak nezasloužené.Bůh se snámi skutečně setkávátam, kde jsme,ale nenechává nás tam.Chce,abychomse
proměnili dopodobyjeho Syna–Ježíše Krista(8,29-30).Pavel nabádáŘímany,aby nemařili skvělý Boží
plán, který pro něBůhmá,tím, žebudou lpět na své staré lidskénátuře, ale aby mudovolilirozvinout
potenciál,který donichvložil.Tento potenciál serealizuje vesvobodě–od hříchu,odsouzenía smrti.To je
možnédíkymoci Duchasvatého,který vnich přebývá(8,10-11).Touto mocínásBůh nezachraňujepouze
před námi samotnými, ale taképro sebe.Je to oživující moc.Když nás ovládne, žijemevpokoji sBohem
(5,10),přĳímámesamisebe(8,1) amilujemedruhé(13,8).

Osobní shrnutí:List Římanům byl poslándo sboru vhlavním městě mocné Římské říše, která si
podrobila velkou část tehdy známéhosvěta.Koho by napadlo, žese tak rychle rozpadne?Koloseum, kde
křesťany předhazovali lvům, se octlo vrozvalinách;víra tehdejšíchmučedníků rozkvetla.Evangelium
dobylo území, která se římské armádě nikdy nepodařilo obsadit. Evangelium je určeno ktomu, aby
proniklo hluboko donepřátelskéhoúzemí–geograficky i osobně.Nesmímese však dívat na svět jako na
úhlavníhonepřítele. Jednásepřeceosvět,který Bůhmiloval a kvůli němužzemřelKristus(J 3,16).Ježíšse
za svět modlil a poslal do něho své učedníky(J 17,15-18).Jsme-linositeli evangelia jako apoštol Pavel,
potom senacházíme vbitvě. Nebojujeme ale pozemskýmizbraněmi. Římská říše dobývala nová území
násilím. Ježíš Kristus, který má větší moc než kterékoli impérium tady na zemi, dobývá láskou. Jeho
učedníci,vnichž přebývá akteré proměňujeta největšímocvevesmíru, vítězí jakoslužebníci.
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OTÁZKYKOSOBNÍMU STUDIU

OTÁZKYKE KOMENTÁŘI: Úvod
1.Na cosenejvícetěšíš ve chvíli, kdysepouštíšdotohotostudia?

OTÁZKYK2. LEKCI:ApoštolPavel:jehoosobnost aposelství–Ř1,1-17
Nežse pustíš do vypracováváníodpovědí na otázky,modli se o vedení a správný pohled.Přečti Ř 1,1-17
najednou i suvedenými poznámkami.Nezapomeňpsát odkazyna Písmo, aby bylo vidět, odkudčerpáš své
odpovědi.Otázkyoznačenéhvězdičkoujsouurčeny khlubšímu přemýšlení.

Pavlůvpozdrav–Ř1,1-4
2. a)Které tři věciříkáautorosobě?

b)Které znich bymohlypopisovatvěřícídnešnídoby?Vysvětli.

3. Kdopředstavuje ústředníbod„Božího evangelia“?

4. a)Jaká faktauvádíapoštolPavel, abydokázal,žeJežíšjeBoží Syn?

b)Co uosobyJežíšeKrista zdůrazňuje?

Pavlůvpozdrav(pokračování)–Ř1,5-7
5. Coseztěchto veršů dozvídámeoúčeluPavlovy služby?

6. Jak apoštolPavel popisujeadresáty tohotodopisu?

7. a)Co si většinalidímyslí,kdyžslyšíslovosvatý?

*b)Co podletebeapoštolPavel chtělvyjádřit, kdyžoŘímanechmluvil jakoo„svatých“?
(Viz 1K 1,2aEf1,1.)

c)Jaký mášpocitztoho,žeBůh vidí všechnyvěřící (včetnětebe!) jakosvaté?

Pavlovopovzbuzení–Ř1,8-13
8. a)Čeho siapoštolPavelnavěřícíchvŘímě váží?

b)Kde všudemělitakovoupověst?

9. Proč apoštolPavel toužilnavštívit církev v Římě?

10.a)Co podletebenaznačujev.12opotřebáchtěch,kdoslouží?

b)Jakými konkrétnímizpůsobymůžemepovzbuzovat
1.ty, kdonámslouží?
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2.jiné věřící?

Pavlovaslužba–Ř1,14-15
11.Jakou povinnostmělapoštolPavelnamyslivtěchto verších?(Viz téžv.9.)

12.Někdy reagujemenapovinnostiaúkolynegativně.Jakýbyl Pavlův postojktéto povinnosti?

*13. VŘ 13,8mluvíapoštol Pavel odalšípovinnosti.Myslíš, žejemezitěmitodvěmapovinnostminějaká
souvislost?Vysvětli.

Mocevangelia–Ř1,16-17
14.a)Proč seapoštolPavelnestydízaevangelium?

b)Zamysli se nad Pavlovým výrokem ve v. 16 na základě svých znalostí o tomto historickém
období.Proč by seasimohlomocné evangeliumŘímanůmzamlouvat?

c)Proč bypotommohlbýtnějakýkřesťanvŘímě zdrženlivývproklamovánísvévíry vKrista?

*d)Co by mohlo zastrašovatvěřící vdnešní době a způsobovat,že se„stydíme za evangelium“a
zdráhámesemluvit o svévíře?

15. Jakými způsoby,které jsou nečekané a odlišné od světské moci, se projevuje Boží moc?Vycházej
znásledujících pasáží:
a)1 K1,20-29

b)2 K12,7-10

c)Fp2,6-11

16.a)Komu senabízídarspasení?

b)Co musíčlověkudělat,abymohldar spasenípřĳmout? (VizJ 1,12;3,16-18.)

Osobní úvaha:Přemýšlej o svém životě ve světletohoto studia. Spoléháš na Ježíše Krista a jeho
spravedlnost,nebosámnasebea svévlastní výkony, abysesstal pro Boha přijatelným?


