
NOVÝ ČLOVEK  
 

biblické štúdium listu Rimanom, každá 2. streda, 18.30, Worship Room O.D.


 
Termíny & témy  

*pokračovanie v septembri

 
 

 

18.4   Úvod, Evanjelium - Radikálne “Dobrá správa” 30.5. *o 19tej  Nový človek - mŕtvy hriechu

2.5.    Zmyseľ zákona & 13.6.  Živý pre spravodlivosť

16.5.  Ospravedlnení “jedine” z viery 27.6.  Moc obnovenej mysle -  
          “You ARE what you THINK!”



LEKCIA #1  
Evanjelium - radikálne “DOBRÁ SPRÁVA!”


1. Komu bol list napísaný? Kresťanom v Ríme.

A. Títo Rimania boli zväčša pohania, ktorí prijali Evanjelium, boli znovuzrodení a 

odhodlaní nasledovať Ježiša.

B. Boli však napádaní židovskými veriacimi, ktorý sa snažili miešať židovstvo starého 

zákona s kresťanstvom.  

2.   Ďaľší podobný list písaný s rovnakým zámerom je lisť GALAŤANOM, kde Pavol ostro  

      napáda a napomína prvky legalizmu. (Gal. 1:6-9, 3:1 a 5:3-4)


A. “ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3 A znovu osvedčujem 
každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. 4 Úplne ste odlúčení od 
Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z milosti.” (Gal. 
5:2-4)


B. A list ŽIDOM napísaný konkrétne pre židovskú mentalitu. Preto v ňom autor 
dokazuje potrebu viery v dokonané Ježišovo dieľo použitím židovskej tradície 
(Patriarchovia SZ, svätostánok, kňazstvo, obete, …) a poukázaním na to ako ich 
Ježiš dokonale naplnil. 


C. List RIMANOM poukazuje na rovnaké pravdy avšak viac v dogmaticky.  


3.   List Rimanom vysvetluje milosť v Ježišovi Kristovi pre židov i pohanov!

A. Ak pochopíš a aplikuje toto posolstvo,  budeš k Bohu pristupovať novým 

spôsobom.

B. Zjavenie Božej milosti ťa oslobodí od mentality VÝKONU, ktorá podmieňuje vzťah s 

Bohom našimi vlastnými zásluhami. Začneš byť plne závislý na Pánovi, jeho 
dobrote a milosti.


C. Naše SPASENIE je celé o vernosti Božej, nie našej!

D. Toto ZJAVENIE je základom pre blízky vzťah s Bohom.


 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 EVANJELIUM 
 
4.   Pavol otvára svoj list pozdravami, pochvalou, jeho túžbou navštíviť ich a potom   

      vystihuje podstatu celého listu v Rim. 1:16-17: 
	 “Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre 
každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia 
spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.”


A. Grécke “euaggelion” neznamená, len “dobrá správa” ale “príliš-dobrá-správa-na-
uverenie.” (74x použité v NZ, mimo NZ toto slovíčko zmienené len 2x)


B. Veľa vecí sa aj dnes hlása ako Evanjelium, pričom nie sú dobrou správou 
(nahnevaný Boh atď)


	 	 	 	 	 DAR SPASENIA & VEČNÉHO ŽIVOTA 

5.   Evanjelium je Boží dar večného života skrze Ježiša Krista nášho Pána.  (Rim 6:23)

      Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi,     
      našom Pánovi. 

A. Je to dar - jediné čo musíš spraviť je VERIŤ a PRIJAŤ! 
B. Veriť v to, čo Ježiš už vykonal skrze svoju smrť & zmrtvýchvstanie  a prijať očistenie 

hriechov a slobodu, ktorú Ježiš ponúka 
 



                                                      BOŽIA MILOSŤ 

6.   Evanjelium je odvodené priamo od Božej milosti. 
A. Tu nastáva problém pre náboženských ľudí: 

- NÁBOŽENSTVO - falošné náboženstvo, ľudské predstavy, ktoré učia, že 
ospravedlnenie pred Bohom a Jeho požehnanie sú dôsledkom našej snahy a 
dobroty. 

	 - Ak sa snažiš byť ospravedlnený & zapáčiť Bohu čímkoľvek iným, okrem viery v    
              Krista, tak  	si skutočne neuveril v Evanjelium.  
 
“Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nijakú cenu. Záleží mi len na tom, aby 
som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: hlásať evanjelium o Božej 
milosti.” (Sk. 20:24) 
      B.   Evanjelium & milosť  sú neoddeliteľné 
      C.   Dobrá správa “Evanjelium” je o Božej milosti 
      D.   Ježiš = Spása = Evanjelium, Ježiš + niečo = spása = iné (falošné) evanjelium 
“Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k 
inému evanjeliu. 7 Iného evanjelia však niet.” (Gal. 1:6,7) 
  
                                                            JEDINÁ CESTA K SPÁSE 

7. MILOSŤ je to, čo oddeluje kresťanstvo od každého iného náboženstva. 

A. Náboženstvo odmieta uznať Ježiša ako jedinú cestu k spáse & vzťahu s Bohom. 

Každé falošné náboženstvo, aj legalistické kresťanstvo dáva bremeno spásy na 
človeka. Inými slovami, tvoja SPÁSA závisí od tvojho VÝKONU. 


B. Skutočné kresťanstvo je jediným vierovyznaním na celej zemi, ktoré má svojho 
spasiteľa. 


 
	 	 	 	 	 NIE JE TO O NAŠOM VÝKONE 

8.   Veľa ľudí, ktorí sa stali “kresťanmi” v skutočnosti nikdy nepočuli skutočné evanjelium o   

      Božej dobrote a milosti. Výsledkom je, že:


A. Mnohí len na seba prevzali kresťanské povinnosti & návyky namiesto Moslimských, 
Hinduistických, Budhistických, atď. 


B. Pre mnohých je kresťanstvo len súborom pravidiel, doktrín a nariadení, skrze ktoré si 
môžu zaslúžiť svoju cestu k Bohu. 


C. To nie je skutočné Evanjelium - je to presne to, čo Pavol v liste Rimanom konfrontuje 

9. Evanjelium - ako o ňom čítame v Rimanom hovorí o “príliš-dobrej-správe-na-uverenie”  

    o ceste spásy, ktorá nezávisí od nášho výkonu, ale od Ježišovho výkonu na kríži! 


