
NOVÝ ČLOVEK  
 

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

 
Termíny & témy 

*pokračovanie v septembri 
 

LEKCIA #3: Ospravedlnený/á jedine vierou, nie výkonom! 
(ČÍTAJ Rimanom 4:1-5:11) 

1. Ak zákon nedokázal spasiť a spasenie je jedine milosťou, prečo nám Boh dal všetky nariadenia 
zákona?

A. Niektorí si stále myslia, že Boh dal zákon, aby sme sa skrze jeho dodržiavanie vedeli k 

Bohu priblížiť/zaslúžiť si vzťah s Bohom. To však zámerom zákona nie je! 

“Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platnosť zákona potvrdzujeme.” (Rim. 3:31) 

      B.   V Rimanom 4 sa Pavol snaží odpovedať na túto otázku použitím príkladov, pričom začína  
      praotcom Abrahámom: 

“Čo teda povedať? Že nachodíme Abraháma ako svojho praotca podľa tela?” (Rim.4:1) 
 
      C.   Ak si niekto stále myslel, že Abrahám bol ospravedlnený pred Bohom kvôli svojmu    
      svätému životu a skutkom, tak nečítal Písmo. (ČÍTAJ: Genesis 15:6, Rimanom 4:2-5)

2.   Dávid prorokoval a opísal dni milosti v ktorých žijeme, kedy je hlásané skutočné Evanjelium! 
      ČÍTAJ Žalm 32:1-2 a Rimanom 4:6-8)

BOHU IŠLO VŽDY O TVOJE SRDCE

       
      A.  Biblia jasne poukazuje na to, že s našim minulým, prítomným aj budúcim hriechom sa Boh 
           vysporiadal raz a navždy vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi!

      B.  Hoci Zákon predpisoval konkrétne obete, ktoré mal Dávid po svojom hriechu s Batšebou 
           podľa Zákona obetovať, on tak nespravil. 

      C.  Namiesto toho činil pokánie pred Bohom s poznaním toho, že Bohu nešlo o nejaké obete, 
           ale o jeho srdce. (ČÍTAJ Žalm 51:16-17)

3.   Abrahám bol prehlásený za spravodlivého pred Bohom ešte 13 rokov predtým, než prijal 
obriezku ako znak alebo “pečať” spravodlivosti z viery. (ČÍTAJ Rim. 4:9-11)

      A.  Naše skutky poslušnosti & svätosti nie sú základom pre lepší vzťah s Bohom, ale sú ovocím 
           - vedlajším produktom vzťahu s Ním. 

      B.   Abrahámov príklad bol napísaný kvôli nám, aby sme vedeli, že Boh nás miluje bez ohľadu 
            na náš výkon. (ČÍTAJ Rim. 4:23-25)

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

2.5.    Zmyseľ & úloha zákona  13.6.  Živý pre spravodlivosť

16.5.  Ospravedlnení vierou, nie výkonom! 27.6.  Moc obnovenej mysle -  
          “You ARE what you THINK!”



  PREDZVESŤ & PREDOBRAZ EVANJELIA    
 
C.    Ak by Mal Boh jednať s Abrahámom na základe jeho svätosti (výkonu) & skutkov, tak by mal  
       Abrahám vážne problémy. Pár príkladov: 

1. 2x klamal 2 kráľom o jeho žene Sáre a poslal ju faraónovi priamodo  postele (v Egypte -   
               Gen. 12:11-18 a v Geráre - Gen. 20:1-2) 

2. So Sárou chceli naplniť zasľúbenie skratkou a tak sa vyspal s Hagar a potom ich aj so   
                synom Išmaelom musel poslať preč, čo ho veľmi zarmútilo. (Gen. 16:3-4)
            3. Za ženu si zobral svoju nevlastnú sestru Sáru. (Gen. 20:12) Podľa Zákona to Boh       
               považoval za “nehanebný čin,” ktorý sa trestal smrťou. (Levitikus 18:9)  

  D. Pavol použitím Abrahámovho príkladu poukázal na to, ako bolo Evanjelium a viera  
       predobrazené už v Starom Zákone. 

POKOJ S BOHOM 

4.   Pavol sa snaží povedať, že jediný spôsob, ako môžme mať pokoj s Bohom je byť 
ospravedlnený z viery a nie zo skutkou, či našim výkonom. 

“A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.” (Rim. 5:1)


     A.  Ľudia, ktorí dnes žijú s nádherným Božím pokojom v srdci sú ľuďmi, ktorí prijali zjavenie o 
ospravedlnení vierou a nie zo skutkov.

 
     B.  V opačnom prípade ostáva bremeno spásy na našich ramenách. 

	 - musíš sa snažiť stále viac a viac a dúfať, že to bude stačiť…

	 - je to v rozpore s tým, čo učil Ježiš - ČÍTAJ Matúš 11:28-29. 


PUSTI TO Z VLASTNÝCH RÚK A DÔVERUJ BOHU


5.  Milosť je ponúkaná každému, ale nie každý ju dokáže prijať, keďže milosť sa prijíma VIEROU.  
 Ilustrácia: Skok do požiarnickej plachty z horiacej budovy - musíš sa pustiť a potom skočiť a 
dôverovať.  
 
“Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa 
nádejou slávy Božej.” (Rim. 5:2) 

     A.  “Prístup” znamená “vstup/povolenie vstupu.” (ako napr. lístok do kina)

     B.  Viera znamená veriť/dôverovať tomu, že Evanjelium (radikálne dobrá správa) je pravdou!

     C.  Na to, aby sme prijali a prijímali spásu (sozo), potrebujeme prestať dôverovať v naše vlastné 

           zásluhy a vložiť našu dôveru v Spasiteľa, ktorý nás prišiel spasiť! 
     D.  Prijatie spásy (sozo - záchrana, uzdravenie, vyslobodienie) je zadarmo a nie za odmenu.  
 
 	 	 NESPRÁVNY  POSTOJ: MUSÍM SI TO ZASLÚŽIŤ… povedal kto? 
 
Toto je v kontraste s tým, ako sme na to zvyknutí - napr. dobré známky v škole ako odmena za 
učenie sa, výplata v práci za vykonanú prácu, náklonnosť rodičov, keď poslúcham a robím to čo 
mám… BOŽIA MILOSŤ NEMÁ PRECEDENS! Azda najbližšie k nej má schopnosť rodiča 
bezdpodmienečne milovať svoje bábätko… 
 
     E.  Ak sa niekto pred spásou nepovažuje za hriešneho a bezbožného (spolieha sa na svoje 
skutky), tak nemá ako prijať dar spásy. (postoj: Boh mi niečo dlží lebo robím to a to…aj preto sa 
Boh pyšným protiví) 

6. Chválime sa nádejou slávy Božej nielen keď je dobre a všetko zvládame, ale aj keď je ťažko. 
(ČÍTAJ Rim. 5:2-5)

    A.  Toto poznanie Božej lásky v našom srdci nám dáva odvahu a istotu, že nebudeme 




          zahanbení.  
    B.  Ak Kristus zomrel za nás ako bezbožných a videl našu hodnotu ešte kým sme boli hriešni: 
 
“Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotvakto 
umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že 
Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. 9 O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze 
Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou?! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna 
už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení (spasený, uzdravený, vyslobodený, 
požehnaný) Jeho životom, keď sme zmierení?!(Rim. 5:7-10) 

    C.  …o čo skorej nás miluje a túži nás požehnať teraz, keď sme ukrytý/ospravedlení v Kristovi?

	 - Tento verš sa častokrát vykladá ta, že “Boh miluje hriešnika…” a hoci to je pravda, to o  

	 čo sa tu Pavol primárne pokúša je vytvoriť POROVNANIE, že “o čo skorej/viac” nás miluje 
	 a túži požehnať teraz, keď sme s Bohom skrze Krista zmierení.  
    

	 	       UDRŽIAVANÝ & POŽEHNANÝ SKRZE MILOSŤ, nie VÝKON 
 
7.  Evanjelium je mocou Božou na spasenie, avšak Pavol hovorí, že aj náš vzťah s Bohom si 

     môžme udržiavať jedine skrze milosť.  

     A. To znamená, že aj naše uzdravenie, vyslobodenie a prosperovanie (“made well”) je jedine 

         vďaka milosti a nie našimi zásluhami!!! (čítanie Biblie, modlitby, pôst, atď) 
     B. Žiadne výhody, ktoré sú so spasením spojené nedokážeme získať našim výkonom, len  

         milosťou. 

8.   Tak ako sme prijali našu spásu milosťou skrze vieru, rovnako potrebujeme zotrvávať a kráčať 

      za Bohom s postojom, že všetko je len skrze Jeho milosť a z lásky k nám.  
 
“A tak tedy, jako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte” (Kološanom 2:6) 
 
	 	 	 	         MILOSŤ HNANÁ LÁSKOU 
 
      A. Väčšina evanjelikálnych zborov káže spasenie skrze vieru… 
 
      B. Avšak pre udržiavanie denno-denného vzťahu s Bohom je opäť potrebné podávať určitý   

          výkon! Inými slovami, ľudia sa potom cítia tak, že Boh ich miloval bezpodmienečne 

          ako hriešnikov, ale teraz po spasení pritvrdil a nikdy s nimi nie je a nebude spokojný! (znie ti 

          to povedome?:-)) (príklad spaseného opilca, ktorý sa po týždni opäť vráti opitý) 

      C. Kvôli tomuto rozporu (milosť na spasenie a skutky na udržanie vzťahu s Bohom) je pre 

          mnohých kresťanov ďaleko ťažšie prijať uzdravenie než spásu. (potreba zaslúžiť si to) 
 
      D.  Namiesto spoliehania sa na náš výkon, či dostatočnosť pri túžbe po uzdravení, požehnaní,   
	 atď, potrebujeme vložiť našu vieru v skutočné Evanjelium - ktoré je mocou Božou na 	
	 spasenie (sozo:-) a zotrvávať v Božej láske (Galaťanom 5:6) 
 
“Veď v Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky.”  
 
ps. Budúca lekcia bude 27.mája o 19tej! Téma: Nový človek - Hriešny v Adamovi, svätý v 
Ježišovi! 


