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LEKCIA #2 (Rimanom 2-3) 
Zmyseľ & úloha Zákona 


1. Je to Božia DOBROTA, ktorá nás vedie k pokániu, nie Jeho hnev. (Rim 2:4) 

A) Božím hnevom môžeme získať pozornosť ľudí, ale ich srdce to nezmení.

B) Zmeniť človeka môže jedine Božia dobrota a milosť! (Príslovia 16:6)


 
2.   Presne s tým jednal Pavol v Rimanom 2. 

	 

      A)   Títo židia, ktorí prijali Krista pohŕdali nenáboženskými kresťanmi v Ríme, lebo 
nedodržiavali ich rituály a sväté štandardy Zákona.

      B)   Pavol im hovorí, že okrem všeobecného poznania Boha zo stvorenstva (1:20) 
dostali židia aj poznanie Božieho štandardu aj zo Zákona, tak sú dvojnásobne vinní a 
nemajú výhovorku.  
      C)   Jeho zámerom bolo týmto umlčať a zastaviť ich nátlak na nežidov, aby dodržiavali 
celý židovský Zákon. 


3.    Pavol to všetko zhrnul v 3.kapitole, keď povedal v 3:10-11: “ako je napísané: Nieto 
spravodlivého, niet ani jedného, 11 niet rozumného,niet nikoho, kto by hľadal Boha.”


       A)   V kontexte vidíme, že Pavol dokazoval, že ani pohania ani náboženskí Židia nie sú 
schopní pred Bohom obstáť. 

       B)   Nenáboženskí pohania nie sú úplne nevedomí vzhľadom na ich vrodené intuitívne 
poznanie (1:20) a nábožení ľudia vedia, že pred Bohom nedokážu obstáť na základe až 2 
vecí: intuitívneho poznania a taktiež zo zákona.  (čítaj Rim. 3:12)


4.   Zmyseľ zákona bolo UMLČAŤ nábožených, zobrať im každú výhovorku a 
porovnávanie sa a zjaviť poznanie hriechu a našu vinu pred Bohom. (Čítaj Rim. 3:19)


      A)   Zákon nebol nikdy daný preto, aby skrze neho prišlo ospravdelnenie pred Bohom. 
(Rim. 3:20)

      B)   Zákon nedokáže priviesť ku spáse, spravodlivosti ani odpusteniu hriechov.  
 
5.    Môžeš sa stať spravodlivým a tešiť sa zo svojho ospravedlnenia pred Bohom a byť 
očisteným akoby si nikdy ani nezhrešil a to BEZ DODRŽIAVANIA ZÁKONA.  

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!”



Rim. 3:21 - “Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť BEZ ZÁKONA dosvedčená 
zákonom a prorokmi.”


      A)   Celá Stará zmluva - Zákon & Proroci na to poukazovali. (Rim. 3:21)

      B)   Zákona & Proroci poukazujú na príchod toho Spravodlivého - Pána Ježiša Krista a 
na dar spravodlivosti, ktorí ponúka všetkým skrze vieru v Jeho meno & dielo na kríži!


6.    ZÁKON hriech len OŽIVIL a poukázal na neho (čítaj Rim. 7:7-11)

      A)   V boji s hriechom Zákon silu hriechu voči nám len posilnil!  (čítaj 1. Kor. 15:56) 
      B)   Ak žiješ pod Zákonom, tak hriech nad tebou vládne. (čítaj Rim. 6:14) 
      C)   Aj keby si dodržiaval 99 zo 100 prikázaní, porušenie jedného ťa robí vinným z 
nedodržania celého zákona.  (Jakub 2:10)


7.   VÝSLEDOK: Buď si teda dokonalý/á, alebo potrebuješ Spasiteľa!

      A)    Zákon bol daný, aby nás vyviedol z omylu, že sa dokážeme zachrániť sami. 

      B)    Zákon bol daný, aby ťa odsúdil & zabil (čítaj 2. Kor. 3:6 a 9)


8.   Existujú 2 druhy SPRAVODLIVOSTI: (čítaj Rim 9:30 - 10:10) 
 
Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona dosvedčená zákonom a prorokmi. 22 
Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, 23 
lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. 24 Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, 
vykúpením v Ježišovi Kristovi. (Rim 3:21-24) 

     A)    Spravodlivosť, ktorá pramení zo snahy žiť podľa Zákona najlepšie ako viem. 
Možno mi pomôže vo vzťahu s inými ľuďmi a obmedzí diablove snahy ničiť mi život avšak 
z hľadiska mojho postavenie pred Bohom mi NIJAKO NEPOMÔŽE! 
 
     B)     Spravodlivosť, ktorá pramení z Boha - Bohom daná spravodlivosť, ktorá je 
dokonalá, svätá a neporovnateľne väčšia než akékoľvek samoospravedlnenie, o ktoré by 
sme sa usilovali našou vlastnou snahou. 


9.     Všetci sme BOLI hriešnikmi avšak sme spoznali “spravodlivosť Božiu z viery v Ježiša 
Krista pre všetkých, čo veria.” (Rim. 3:22) …. 
 
“23 lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. 24 Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho 
milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. 25 Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia 
prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria.” (Rim. 3:23-24)


     A)   Božím štandardom nie je môj život ani život nikoho iného ani žiadny náboženský 
systém - Božím štandardom je JEŽIŠ! 
     B)   Zvyšok 3 kapitoly Pavol hovorí, že je v podstate úplne jedno, či si lepší než niekto 
iný. Všetci musia prísť k Bohu jedine skrze Ježia Krista. (Rim. 3:28) 
 
 
 


