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Abstract: Letter of the Apostle Paul to the Romans purveys us basic  
items of christian doctrine. Apostle Paul arranges the facts into the sys-
tem, when he points out connection among individual points and how  
the one point follows from the second. This article is a brief introduction 
to doctrine of the letter. The article explains how the apostle Paul puts 
construction on general sinfulness of mankind, saving from this sinful-
ness through Christ´s salvable work and the faith in Him, ethical attitu-
des of Christian which follow from the faith. The article analyzes the do-
ctrine of apostle Paul, explains the basic items which clear the doctrine of 
salvation up  and indicates its application to practical christian life. 
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Skutky apo✝tolov zachytávajú tri misijné cesty apo✝tola Pavla, na 

ktorých Pavol ohlasoval evanjelium a zakladal miestne cirkvi. Následne 
do týchto zalo✞ených cirkví posielal listy, aby im pripomenul svoje u✟e-
nie, alebo aby rie✝il problémy, ktoré sa v týchto cirkvách vyskytli.  

Rímsku miestnu cirkev v✝ak Pavol nezalo✞il a list rímskym kres✠a-
nom napísal skôr, ako samotnú rímsku cirkev nav✝tívil. Z toho dôvodu 
sa vo svojom liste nemohol odvola✠ na zves✠, ktorú im u✞ hlásal. Preto 
sa rozhodol rímskym kres✠anom napísa✠ v liste celý a súvislý základ 
evanjelia, ktoré ohlasoval na svojich misijných cestách.1 

 
V✡eobecná hrie✡nos☛ ☞udí 
Ka✞dý ✟lovek sa vo svojom ✞ivote borí so svojimi vlastnými problé-

mami. A ke✌✞e vyrie✝i✠ v✝etky problémy je nad ✍udské sily, pri✟om prí-
✟iny niektorých problémov a ✠a✞kostí sú ✍u✌om neznáme, Boh ako pô-
vodca v✝etkých vecí sa v o✟iach ✟loveka mô✞e zda✠ ako pôvodca rozli✟-

                                                 
1 Porov. HERIBAN, J.: Úvod do listu Rimanom, in: Sväté písmo Starého i Nového  zákona, 
Trnava : SSV, 1996, s. 2365. 
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ných ne✁✂astí a jeho v✁emohúcnos✂, ktorú nie je ochotný pou✄i✂ pre vy-
rie✁enie týchto problémov, ho, zdá sa, usved☎uje z jeho zlomyse✆nosti. 
U✄ Adam vo svojej nerozumnosti a pod vplyvom diablovho klamstva 
za☎al vníma✂ Boha ako svojho nepriate✆a, od ktorého treba by✂ nezávislý 
a Boh bol takpovediac posadený ✆u✝mi na lavicu ob✄alovaných. Preto 
Kristus skôr, ako za☎ne ohlasova✂ evanjelium o záchrane ✆udí, má svojho 
predchodcu, Jána Krstite✆a, ktorý vysvet✆uje ✆u✝om, ✄e previnenie je na 
strane ✆udí a nie na strane Boha, a preto sa ✆udia nevyhnutne potrebujú 
vzda✂ tohto svojho postoja a robi✂ pokánie (porov. Mt 3,8-10). Apo✁tol 
Pavol v Liste Rimanom postupuje presne pod✆a takejto schémy, ktorú 
zvolil aj samotný Boh v celých dejinách spásy. Najprv teda potrebuje 
vysvetli✂ ✆u✝om, ✄e nespravodlivos✂ je na ich strane, a to je ten najvä☎✁í 
problém, aký ☎lovek má. 

Pavol pripomína, ✄e Boh v zmluve, ktorú uzavrel s izraelským ✆u-
dom v dobe Moj✄i✁a, vysvetlil, ☎o je spravodlivé a ☎o nie a zaviazal izra-
elský ✆ud plni✂ zákon spravodlivosti (porov. Rim 2,17-19). Podobne v✁ak 
aj pohania, ktorí nepoznajú zmluvu z ☎ias Moj✄i✁a, poznajú, ☎o je spra-
vodlivé a ☎o nie, preto✄e po✄iadavky tohto zákona majú zapísané vo 
svojom svedomí (porov. Rim 2,14-15). Napriek tomu, ✄e aj pohania aj 
Izraeliti vedia, ☎o majú robi✂, aby vyplnili Bo✄í zákon spravodlivosti, 
nikto z nich tento zákon neplní. Pavol uzatvára tento fakt citátom 14. 
✄almu, ke✝ vyhlasuje hrie✁nos✂ celého ✆udstva (porov. Rim 3,12).  

 
Dôsledky hrie✞nosti 
Túto hrie✁nos✂ ☎loveka Pavol predstavuje ako obrovský problém, 

preto✄e príde de✟, kedy bude Boh súdi✂ ✆udí pod✆a ich skutkov (porov. 
Rim 2,16; Rim 2,6), a odplatou za nespravodlivos✂ je hnev, rozhor☎enie, 
sú✄enie a úzkos✂ (porov Rim 2,8-9), ☎o Pavol taktie✄ ozna☎uje ako zahy-
nutie (porov. Rim 2,12). Z toho je zjavné, ✄e zahynutie ☎loveka v zmysle 
ako ho opisuje Pavol nemô✄e znamena✂ zánik ☎loveka, preto✄e inak by 
ako sankciu za hriechy nemohol zárove✟ pre✄íva✂ spomínané sú✄enie 
a úzkos✂. Taktie✄ Bo✄í hnev, o ktorom Pavol pí✁e, nemô✄eme chápa✂ 
v pohanskom význame, akoby sa jednalo o akýsi násilný cit, ktorý po-
hýna Boha k tomu, aby hrie✁nikom spôsoboval utrpenie.2 Bolo by to 
toti✄ v rozpore s Bo✄ím zámerom spasi✂ ka✄dého ☎loveka (porov. 1Tim 
2,4; Ez 18,23), ako aj so samotnou podstatou Boha, ktorou je láska (po-
rov. 1Jn 4,8). Ak uva✄ujeme o Bo✄om spravodlivom hneve, nevyhnutne 
musíme ma✂ na mysli Bo✄iu lásku a Bo✄ie dary, ktorých sa ☎lovek svo-
jim hriechom vzdáva, ke✝✄e sa od Boha hriechom odvracia. Boh tú✄i 
☎loveka obdarova✂ ve☎nou bla✄enos✂ou, no ☎lovek si rad✁ej vyberá 
hriech, ☎o je opak Boha, a tak odmietnutý Boh nemá ako ☎loveka obda-

                                                 
2 Porov. NICOLAS, J.-H.:  Syntéza dogmatické teologie II, Vt✠lení Slova. Praha : Krystal 
OP, 2007, s.207-208. 
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rova✁, hoci by chcel. ✂lovek tak ✄ije v nedostatku v☎etkého dobrého, 
✆oho zdrojom je Boh, preto pre✄íva ✝sú✄enie a úzkos✁✞, ✆o mo✄no ozna-
✆i✁ ako ✝✄ivot pod Bo✄ím hnevom✞ no rovnako aj ako ✝nedostatok Boha 
v ✄ivote hrie☎nika✞.  

✂o je e☎te hor☎ie, ✆lovek aj ke✟ vie, ✆o je hriech a ✆o nie, pri svojej 
najlep☎ej vôli sa nevie vyslobodi✁ z tejto svojej hrie☎nosti. Pavol sa vracia 
k opisu tohto hrie☎neho stavu e☎te v 7. kapitole, ke✟ vysvet✠uje, ako 
ve✠mi tú✄i ✄i✁ pod✠a zákona spravodlivosti. No napriek tomu robí to, ✆o 
nechce a ✆o nenávidí (porov. Rim 7,15.19). Problémom tak nie je len to, 
✄e sa ✆lovek hriechom od Boha úmyselne odvracia, ale aj to, ✄e ✆lovek 
sa nedoká✄e svojho stavu odvrátenia sa od Boha zbavi✁, hoci by ve✠mi 
chcel. Nie je v moci ✆loveka presta✁ robi✁ hriechy. V tomto zmysle treba 
rozumie✁ vyhláseniu apo☎tola Pavla, ✄e zo skutkov pod✠a zákona nebu-
de pred Bohom nikto ospravedlnený (porov. Rim 3,20). Samotné po-
znanie zákona nesta✆í na to, aby sa ✆lovek dopracoval k spravodlivosti, 
v✟aka ktorej by mohol nav✄dy ✄i✁ v Bo✄om krá✠ovstve. Tento stav je pre 
✆loveka katastrofou a Pavol sa v ✡om cíti, ako uväznený v tele smrti 
(porov. Rim 7,24). 

 
Spasite☛né dielo 
Ke✟ apo☎tol Pavol takto predstavil stav, ktorý pre ✆loveka znamená 

neschopnos✁ zachráni✁ sa z ve✆nej záhuby, za✆ína ohlasova✁ jedine✆né 
Bo✄ie spasite✠né dielo, ktoré v✟aka Bo✄ej nekone✆nej láske znamená 
mo✄nos✁ záchrany pre ✆loveka. Ke✟✄e ✆lovek nemô✄e dosiahnu✁ spra-
vodlivos✁ svojim vlastným úsilím, odteraz Boh dáva mo✄nos✁ ✆loveku 
získa✁ spravodlivos✁ prostredníctvom viery v Je✄i☎a Krista.  

Podstatou Kristovho spasite✠ného diela je jeho spravodlivos✁ 
a poslu☎nos✁ (porov. Rim 5,18-19), ktorá sa dokonale prejavila v jeho 
smrti na krí✄i a taktie✄ jeho ví✁azstvo nad smr✁ou, ktoré sa stalo zjavným 
pri jeho vzkriesení. Viera v toto Kristovo spasite✠né dielo spôsobuje, ✄e 
hrie☎nemu ✆loveku je darovaná skuto✆ná spravodlivos✁, v✟aka ktorej 
mô✄e by✁ spasený (porov. Rim 3,24-26). 

 
Aplikácia spasite☛ného diela 
Viera, ktorou ✆lovek prijíma Kristovo spasite✠né dielo a aplikuje ho 

na seba tak, ✄e sa stáva spravodlivým, nevyhnutne privádza ku krstu 
ako ku sviatosti viery, ktorou sa vnútorný úkon viery stáva zjavným 
v materiálnom svete. Pavol vysvet✠uje, ✄e krst spôsobuje zrastenie ✆lo-
veka s Kristom (porov. Rim 6,5). Týmto zrastom sa ✆lovek vzdáva svoj-
ho doteraj☎ieho hrie☎neho ✄ivota, s ktorým u✄ nechce ma✁ ni✆ spolo✆né 
(Rim 6,1) a zárove✡ dostáva do daru Kristov ✄ivot so v☎etkým ✆o 
k nemu patrí. Tým ✆lovek získava schopnos✁ ✄i✁ spravodlivo a sväto 
a taktie✄ získava Kristovu moc nad smr✁ou. Hriech tak stráca nad ✆love-
kom moc, preto✄e ✆lovek má od Krista schopnos✁ odola✁ akémuko✠vek 
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poku✁eniu a nemusí sa bá✂ ani nepríjemností ba ani samotnej smrti, ku 
ktorej by mohol spravodlivý ✄ivot ☎loveka vies✂, preto✄e v✆aka Kristov-
mu ✄ivotu, ktorý ☎lovek vierou v krste dostáva, je teraz ☎lovek mocnej✁í 
ako smr✂ a spolu s Kristom raz vstane z m✝tvych (porov. Rim 6,5). Takto 
☎lovek, ktorý sa márne sna✄il svojou snahou vyplni✂ zákon a tak do-
siahnu✂ svojimi skutkami spravodlivos✂, teraz v✆aka viere v Krista získa-
va ú☎as✂ na Kristovom spravodlivom ✄ivote a tým sa stáva pred Bohom 
ospravedlneným. 

 
Vykúpenie 
Tento fakt Pavol v liste Rimanom opisuje rozli☎ným spôsobom 

a z rozli☎ných h✞adísk. V prvom rade ozna☎uje Kristovo dielo ako akt 
vykúpenia. ✟lovek sa stáva spravodlivým preto, lebo ho Je✄i✁ Kristus 
vykúpil z otroctva hriechu (porov. Rim 3,24; Rim 6,17-18). Toto vykú-
penie sa v✁ak nemô✄e chápa✂ v tom zmysle, akoby Kristus platil svojou 
smr✂ou nejakému otrokárovi, ktorý dr✄al ☎loveka v zajatí, aby ho zo 
zajatia prepustil. Akt vykúpenia Je✄i✁a Krista má v sebe len charakter 
vyslobodenia z otroctva, konkrétne z otroctva hriechu.3 

 
Zmierenie 
Pavol ✆alej vysvet✞uje, ✄e Je✄i✁ Kristus je Bohom ustanovený ako 

prostriedok zmierenia (porov. Rim 3,25), a tak sme v✆aka Kristovi zmie-
rení s Bohom (porov. Rim 5,10). O potrebe zmierenia mo✄no hovori✂ 
len vtedy, ak sú dve strany v znepriatelenom stave. Bu✆ sa obe strany 
navzájom na seba hnevajú, alebo sa hnevá len jedna strana, pri☎om 
druhá by sa rada zmierila, no ✠vojnový stav✡ trvá ✆alej, preto✄e na mier 
treba zhodu obidvoch strán.  

✟lovek vo svojej prirodzenosti je náchylný domnieva✂ sa, ✄e 
v postoji hnevu zotrváva Boh a zmierenie spo☎íva v utí✁ení Bo✄ieho 
hnevu, teda v prevedení Boha zo stavu hnevu do stavu priazne. Ak je 
Kristus ozna☎ovaný ako prostriedok zmierenia medzi Bohom a ☎love-
kom, mô✄e by✂ vnímaný ako ten, kto svojou obetou zmenil postoj Boha 
k ☎loveku, a tak zo strany Boha u✄ nehrozí ☎loveku ✄iadne nebezpe☎en-
stvo.  

Treba poveda✂, ✄e takéto chápanie Boha a spásy má skôr pohanský 
ne✄ kres✂anský charakter.4 V skuto☎nosti je takýto princíp spásy nereál-
ny, preto✄e Boh je vo svojej dokonalosti nemenný (porov. Jk 1,17, DS 
800, DS 3001), a tak ho nemo✄no previes✂ zo stavu hnevu do stavu 
priazne, rovnako ako ani hriech ho nemô✄e previes✂ zo stavu priazne 

                                                 
3 Porov. POSPÍ☛IL, C.V.: Je☞í✌ z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vyd✍í : Krystal OP, 
Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 342. 
4 Porov. KREMER, J.: Evanjelium o Je☞i✌ovej smrti a zm✎tvychvstaní. Spi✏ské Podhradie : 
K✑azský seminár biskupa J. Vojta✏✏áka, 1993, s. 35. 
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do stavu hnevu. Z toho vyplýva, ✁e to, ✂i vz✄ah medzi Bohom 
a ✂lovekom je priate☎ský alebo nepriate☎ský, závisí výlu✂ne od postoja 
✂loveka vo✂i Bohu. Nepriate☎ský stav trvá teda len preto, ✁e ✂lovek je 
v nesprávnom hrie✆nom postoji vo✂i Bohu a zmierenie mô✁e spo✂íva✄ 
jedine v tom, ✁e ✂lovek tento svoj postoj odvrátenia sa od Boha zmení. 
Problémom v✆ak je, ako sme u✁ povedali, ✁e ✂lovek sám nevie tento 
stav zmeni✄, nevie sa zmieri✄ s Bohom, preto✁e vlastnými silami nie je 
schopný presta✄ robi✄ hriechy a nadobudnú✄ tak postoj súladu s Bohom, 
✂o by nastolilo mier medzi ✂lovekom a Bohom. A práve do tejto pre 
✂loveka nerie✆ite☎nej situácie vstupuje Je✁i✆ Kristus, ktorý najprv pre✁ije 
sám ako ✂lovek dokonale svätý a poslu✆ný ✁ivot a✁ na smr✄, aby násled-
ne mohol takýto poslu✆ný ✁ivot ✁i✄ v ka✁dom ✂loveku, ktorý vierou 
a krstom s ním zrastie (porov. Rim 6,5). Takto Kristus sa svojim spasite☎-
ným dielom stáva prostriedkom zmierenia medzi Bohom a ✂lovekom 
nie preto, ✁e by urobil Boha schopným odpú✆✄a✄, ale preto, ✁e urobil 
✂loveka schopným ✁i✄ spravodlivo a sväto, a takto ho priviedol do súla-
du s Bohom a k mieru s ním. 

 
Ú✝as✞ na Kristovom ✟ivote 
Ke✠ Pavol takto predostrel Kristovo spasite☎né dielo, otvára pre ✂lo-

veka dve mo✁nosti. ✡lovek po tom v✆etkom mô✁e toti✁ odmietnu✄ Kris-
tovu spásu a zosta✄ na✠alej ✁i✄ ☛pod☎a tela☞, ✂o znamená, ✁e ✂lovek bude 
✁i✄ svoj starý ✁ivot pod☎a svojich vlastných plánov a nárokov a to aj za 
cenu hriechu. ✌i✄ takýto ✁ivot je v✆ak nanajvý✆ nerozumné a tragické, 
preto✁e ✂lovek pri akejko☎vek svojej snahe nemô✁e takýto ✁ivot privies✄ 
k spokojnosti a takýto spôsob ✁ivota nevyhnutne vedie k smrti (porov. 
Rim 8,6). 

Druhou mo✁nos✄ou je zrás✄ s Kristom, ✂oho výsledkom je zisk ú✂asti 
na Kristovom ✁ivote so v✆etkými dôsledkami, ktorý táto ú✂as✄ v praxi so 
sebou priná✆a: ✡lovek u✁ nie je odkázaný na vlastné sily v boji proti 
hriechu, preto✁e Kristus, na ✁ivote ktorého má veriaci kres✄an ú✂as✄, 
nemá problém poradi✄ si s akýmko☎vek poku✆ením, a tak ✂lovek ✁ijúci 
Kristov ✁ivot za✂ína by✄ schopný ✁i✄ pod☎a zákona spravodlivosti. V✠aka 
tomu, ✁e v ✂loveku prostredníctvom Kristovho ✁ivota prebýva Svätý 
Duch, ✂lovek je schopný posväcova✄ sa, teda postupne rás✄ 
v dokonalosti (porov. Rim 8,9; 15,16) Presne toto vysvet☎uje Pavol, ke✠ 
hovorí, ✁e ✍✎o bolo nemo✏né zákonu pre slabos✑ ✒udskej prirodzenosti, to 
uskuto✎nil Boh, ke✓ pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hrie✔-
nemu a v tele odsúdil hriech, aby sa po✏iadavka zákona splnila v nás, 
✎o ne✏ijeme pod✒a tela, ale pod✒a Ducha✕ (Rim 8,3-4).5 

                                                 
5 Dôle✖ité je uvedomi✗ si, ✖e v Pavlových vyjadreniach ✘✖ivot pod✙a tela✚ znamená ✖i✗ 
svoj starý ✖ivot pod✙a svojej vôle, kým ✘✖ivot pod✙a Ducha✚ znamená ✖i✗ Kristov ✖ivot, 
teda stav, kedy má ✛lovek krstom a vierou ✖ivú ú✛as✗ na Kristovom ✖ivote. 
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✁lovek ✂ijúci Kristov ✂ivot má teda v✄etky schopnosti, aby takpove-
diac zados☎u✆inil Bo✂iemu zákonu, teda aby ✂il spravodlivo. Má v✄etky 
schopnosti na to, aby u✂ neurobil ni✆ úmyselne proti Bo✂ej vôli, teda 
aby neurobil smrte✝ný hriech a má v✄etky schopnosti na to, aby sa po-
stupne oslobodzoval aj od konania v✄edných hriechov, teda takých, 
ktorých sa ✆lovek dopú✄☎a neúmyselne. ✞i☎ Kristov ✂ivot toti✂ znamená 
✂i☎ pod✝a Bo✂ej vôle, nie pod✝a svojej vlastnej vôle. Takto ✆lovek v✟aka 
Svätému Duchu, ktorý v ✠om pôsobí, mô✂e ✂i☎ v pokoji, v radosti 
a v smelej nádeji na ve✆ný ✂ivot v Bo✂om krá✝ovstve (porov. Rim 14,17; 
15,13). 

✁lovek koná pod✝a vlastnej vôle a pod✝a vlastných tú✂ob preto, lebo 
je presved✆ený, ✂e práve tak si zabezpe✆í spokojný a ✄☎astný ✂ivot. Vô✝a 
toti✂ prirodzene a nevyhnutne tiahne k tomu, ✆o rozum pova✂uje, 
správne ✆i mylne, za výhodné.6 Zárove✠ táto vô✝a ✆loveka sa rozchádza 
s Bo✂ou vô✝ou preto, lebo ✆lovek sa domnieva, ✂e ✂i☎ pod✝a svojich 
predstáv o vlastnom ✄☎astí ho skôr privedie k úspechu, ako ✂ivot pod✝a 
Bo✂ej vôle. ✞i☎ pod✝a Bo✂ej vôle toti✂ zjavne znamená narobi☎ si ve✝ké 
nepríjemnosti, ✆oho dôkazom je samotný Kristov ✂ivot. Kristus je toti✂ 
✆lovek, ktorý pre svoj dokonale spravodlivý ✂ivot dopadol ako zlo✆inec, 
ke✟ v krutých mukách zomrel na krí✂i. Z tohto h✝adiska sa javí spravod-
livý ✂ivot ako nanajvý✄ nezmyselný a rozumnej✄ie je rad✄ej, hoci za ce-
nu hriechu, vyhnú☎ sa problémom, ako ✂i☎ spravodlivo a ✆estne a zni✆i☎ 
si tým ✂ivot. Pavol priznáva, ✂e ak sa rozhodneme ✂i☎ Kristov ✂ivot, po-
tom ná✄ vlastný ✂ivot, na✄e tú✂by a plány sa zrútia, ba dokonca nás to 
mô✂e dovies☎ aj k fyzickej smrti (porov. Rim 8,10) Ale veriaci kres☎an si 
z toho nemusí robi☎ ✂iadne starosti, preto✂e Krista nepohltil ✂iaden 
problém, ba ani smr☎, ale presne naopak. Bol to Kristus, ktorý premohol 
smr☎, ke✟ vstal z m✡tvych. Ma☎ ú✆as☎ na Kristovom ✂ivote znamená ma☎ 
aj moc nad smr☎ou, preto si kres☎an mô✂e dovoli☎ ✂i☎ pod✝a Bo✂ej vôle 
navzdory akýmko✝vek nepríjemnostiam, ba aj navzdory smrti, preto✂e 
ke✟ v ✠om prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Je✂i✄a z m✡tvych, potom 
ten, ✆o vzkriesil z m✡tvych Krista, o✂iví aj jeho smrte✝né telo skrze svoj-
ho Ducha, ktorý v ✠om prebýva (porov. Rim 8,11). Preto tie✂ Pavol pri-
pomína, ✂e neveriaci ✆lovek sa ani nemô✂e podriadi☎ Bo✂iemu zákonu 
a tak ✂i☎ dokonale spravodlivo, lebo taký ✂ivot by pre✠ho znamenal 
smr☎, no kým veriaci, ktorý má od Krista moc nad smr☎ou, si mô✂e do-
voli☎ ✂i☎ spravodlivo aj za takúto cenu, neveriaci, ktorý moc nad smr☎ou 
nemá, si nemô✂e dovoli☎ ís☎ svojim spravodlivým ✂ivotom v ústrety ne-
príjemnostiam a smrti, a tak mu nezostáva ni✆ iné ako uchýli☎ sa 
k hriechu, aby sa tak aspo✠ do✆asne vyhol nepríjemnostiam (porov. Rim 
8,7).  

                                                 
6 Porov. ☛OKA, S.: Stru☞ný úvod do filozofie ✌ ETIKA. Ko✍ice : 1992, s. 218. 
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Veriaci kres✁an je teda ✂lovek, ktorý si mô✄e v pokoji a v radosti 
u✄íva✁ ✄ivot, lebo ho ni✂ nemô✄e ohrozi✁ ani zni✂i✁. Pavol to potvrdzuje 
ve☎mi dôle✄itým vyhlásením, ✄e ✆tým, ✂o milujú Boha, v✝etko slú✄i na 
dobré✞ (Rim 8,28). Táto pravda napokon v Pavlovom liste rímskym kres-
✁anom ústi do ú✄asného hymnu na Bo✄iu lásku, v ktorom vyjadruje, ✄e 
veriaci kres✁an v✟aka tomuto Kristovmu spasite☎nému dielu je prakticky 
nepremo✄ite☎ný, je v kone✂nom dôsledku ví✁azom nad ✂ímko☎vek, ✂o 
mô✄e na✠ho zaúto✂i✁ (porov. Rim 8,31-39). 

 
Potreba ohlasova✡ spásu skrze Krista 

Po takto vysvetlenom spôsobe, ako je ✂lovek zachránený zo svojich 
hriechov a zo smrti, Pavol prechádza k opisu stavu, v ktorom sa nachá-
dzajú Izraeliti, ktorí Krista neprijali ako Spasite☎a. Priznáva týmto Izraeli-
tom, ✄e sa úprimne usilujú o spravodlivos✁ a horlivo sa sna✄ia vo svo-
jom morálnom ✄ivote plni✁ Bo✄ie nariadenia (porov. Rim 10,2a), ale ani 
takáto horlivos✁ a v✝etko ich úsilie ich nemô✄e zachráni✁ pred zatrate-
ním. Podstatné toti✄ nie je úsilie,  ale výsledok, ktorým má by✁ dokonalá 
spravodlivos✁. Pavol toti✄ pripomína jasné vyhlásenie Bo✄ieho zákona, 
ktorý tvrdí, ✄e len ten bude ✄i✁, kto dokonale vyplní prikázania (porov. 
Rim 10,5). No na také nie✂o ☎udské sily nesta✂ia, preto spôsob, ktorým 
sa Izraeliti horlivo pokú✝ajú dosiahnu✁ spravodlivos✁, je neú✂inný a nie 
je to spôsob, ktorý Boh ponúka ☎u✟om, aby ich zachránil. Boh síce dal 
Izraelitom Zákon prostredníctvom Moj✄i✝a, no nie preto, aby ich dovie-
dol prostredníctvom Zákona k spravodlivosti, ale preto, aby si uvedomi-
li, ✄e nie je v ich silách spravodlivos✁ opísanú v Zákone dosiahnu✁, 
a preto nevyhnutne potrebujú Spasite☎a (porov. Rim 10,4). 
Táto skuto✂nos✁ napokon privádza Pavla k záveru, ✄e Boh posiela kaza-
te☎ov, aby ohlasovali v✝etkým spásu prostredníctvom Krista, lebo viera 
v Krista je z ohlasovania Bo✄ieho slova (porov. Rim 10,17), ale to, ✂i 
✂lovek napokon toto ohlasované slovo vierou prijme alebo tvrdo✝ijne 
odmietne, je u✄ na rozhodnutí jeho slobodnej vôle (porov. Rim 10,21). 
Napokon Pavol pripomína aj tým, ktorí vierou prijali ú✂as✁ na Kristovom 
spravodlivom ✄ivote, ✄e zachránení mô✄u by✁ len v tom prípade, ak 
v tomto stave vytrvajú. Inak o svoju spásu prídu (porov. Rim 11,22). 

 
Dôsledky ú☛asti na Kristovom ☞ivote v morálnom ☞ivote veria-
ceho kres✡ana 
V pohanských nábo✄enstvách ☎udia priná✝ali Bohu ako obetu nie✂o 

z toho, ✂o im bolo drahé, nejakú ✂as✁ z toho, ✂o im patrilo, aby tak utí✝i-
li Bo✄í hnev a zaistili si jeho odpustenie, priaze✠ a po✄ehnanie.7 Protes-
tantskí kres✁ania v priná✝aní akejko☎vek obety Bohu ✂asto vidia zneva-

                                                 
7 Porov. KI✌IDAY, F.A.: Nábo✍enstvo, Stru✎ný úvod do nábo✍enskej teórie. Ko✏ice : 1992, 
s. 44-45, 59. 



THEOLOGOS 2/2009 | �TÚDIE 

 271 

✁ovanie Kristovho spasite✂ného diela, ke✄✁e pod✂a nich Kristus namiesto 
nás priniesol Bohu dokonalú obetu, tak✁e u✁ ✁iadnu ✄al☎iu obetu pridá-
va✆ netreba.8 

Pavol nesúhlasí ani s jednou z týchto dvoch alternatív. ✝as✆ zo svojho 
majetku nemá význam obetova✆ kvôli utí☎eniu Bo✁ieho hnevu, lebo Boh 
nám v Kristovi ukázal, ✁e stojí na na☎ej strane a nie proti nám (porov. 
Rim 8,33-34). Na druhej strane nepriná☎a✆ Bohu ✁iadnu obetu taktie✁ je 
nezmyslom, preto✁e Kristus nepriniesol obetu v tom zmysle, ✁e by Ot-
covi zaplatil nie✞o, ✞o my plati✆ u✁ nemusíme.9 Je✁i☎ Kristus sa obetoval 
Otcovi v tom zmysle, ✁e sa mu celý daroval. Ni✞ si nenechal pre seba 
a svojou dokonalou poslu☎nos✆ou sa celý stal Bohu milou obetou. Vo 
svojej spravodlivosti bol dokonale stoto✁nený s Otcom. Toto v☎ak neu-
robil namiesto nás v tom zmysle, ✁e my nie✞o také u✁ robi✆ nemusíme. 
Takáto predstava by nás toti✁ doviedla k záveru, ✁e hriech je zru☎ený 
nie odvrátením sa od neho ale akýmsi zaplatením adekvátnej pokuty, 
ktoré namiesto nás vykonal Kristus a tak Boh v✄aka Kristovej dokonalej 
obete mô✁e tolerova✆ na☎u hrie☎nos✆, ✞o je absurdné.  

Spása je v tom, ✁e sa ✞lovek dokonale odvráti od hriechu. A ke✄✁e to 
dokonale nedoká✁e, prichádza na svet Boh, aby ako ✞lovek pre✁il do-
konale poslu☎ný ✁ivot a následne aby takýto ✁ivot ✁il prostredníctvom 
ka✁dého, kto má vierou ú✞as✆ na jeho ✁ivote. Preto Pavol vyhlasuje, ✁e 
kres✆an musí priná☎a✆ Bohu obetu. Nie v☎ak ako pohan, teda ✞iastku zo 
svojho majetku, aby si uzmieril Boha. Kres✆an priná☎a Bohu ako obetu 
celý svoj ✁ivot. Ni✞ si nenecháva pre seba, celý svoj majetok, v☎etky 
svoje ✁ivotné plány a nároky zveruje do Bo✁ích rúk, a to nie preto, ✁e 
by chcel Boha uzmieri✆ a utí☎i✆ jeho hnev, ale preto, ✁e tú✁i ✁i✆ 
v spolo✞enstve s Bohom, ktorý ho miluje a ktorý je schopný zabezpe✞i✆ 
mu ve✞ný ✁ivot v raji (porov. Rim 12,1). Túto obetu celého svojho ✁ivota 
je kres✆an schopný priná☎a✆ Bohu práve preto, ✁e má ú✞as✆ na Kristo-
vom ✁ivote, ktorý sám je dokonalou a Bohumilou obetou. 

A✁ ke✄ Pavol toto v☎etko vylo✁í, má pre✟ho zmysel upozor✟ova✆ 
kres✆anov na morálne zásady. Kým ✞lovek nezmý☎✂a pod✂a evanjelia, 
nemá ve✂ký význam povzbudzova✆ ho k morálnemu ✁ivotu, preto✁e 
nemá ani silu ani motiváciu, aby konal za ka✁dých okolností spravodli-
vo. Preto viac ako k zvý☎enému úsiliu Pavol povzbudzuje k zmene 
zmý☎✂ania pod✂a evanjelia, ktoré potom prirodzene a spontánne privá-
dza ✞loveka ku konaniu v súlade s Bo✁ou vô✂ou (porov. Rim 12,2). 

Pavol tu ve✂mi stru✞ne nazna✞uje fakt, ✁e ma✆ ú✞as✆ na Kristovom 
✁ivote znamená by✆ ✁ivým údom tajomného tela Je✁i☎a Krista (porov 

                                                 
8 Porov. DS 1754, Porov. GEORGE, B.: Kres✠anstvo pre v✡edný de☛. Ostrava : 
Vydavatelství k☞es✌anských sbor✍, 1992, s. 55-58. 
9 Porov. POSPÍ✎IL, C.V.: Je✏í✡ z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vyd☞í : Krystal OP, 
Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 330-332. 
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Rim 12,4-5), z ✁oho prirodzene vyplýva konanie toto✂né s Kristovým 
konaním. Ruka ✁i noha Kristovho tela toti✂ koná to, ✁o chce Kristus 
sám. To potom jednozna✁ne vedie k skutkom lásky vo✁i ostatným kres-
✄anom a k jednotnému zmý☎✆aniu kres✄anov (porov. Rim 12,16), ke✝✂e 
sú si navzájom údmi toho istého tela. No taktie✂ to vedie k láske aj 
k nepriate✆om (porov. Rim 12,14.17.20-21), preto✂e Kristus miluje v☎et-
kých bez rozdielu, nie na základe ich skutkov, ale preto, ✂e podstatným 
znakom ✂ivota Je✂i☎a Krista je bezhrani✁ná láska.  

✞al☎ím znakom kres✄anského morálneho ✂ivota je trpezlivos✄ 
v ✄a✂kostiach (porov. Rim 12,12). Kres✄an sa nemusí znepokojova✄ a u✂ 
vôbec nemusí zúfa✄, ke✝ nie✁o nevyjde pod✆a jeho plánov a nárokov, 
preto✂e v☎etkých svojich plánov a nárokov sa vzdal, ke✝ sa rozhodol 
presta✄ ✂i✄ svoj vlastný ✂ivot a namiesto neho prijal ú✁as✄ na Kristovom 
✂ivote s Kristovými plánmi a nárokmi. Veriaci kres✄an u✂ nepatrí sebe, 
ale stal sa Kristovým vlastníctvom, tak ako je Kristovým vlastníctvom 
jeho vlastná ruka ✁i noha (porov Rim 14,7-8) Neexistuje ni✁, ✁o by Krista 
po☎kodilo alebo zni✁ilo. Kristus toti✂ premohol svet (porov. Jn 16,33) 
a zví✄azil nad smr✄ou (porov. Rim 6,9), preto ✂i✄ Kristov ✂ivot znamená 
v kone✁nom dôsledku ví✄azi✄ nad akýmiko✆vek ✄a✂kos✄ami a takýto ✂ivot 
neomylne smeruje k vystúpeniu do neba. A tak akáko✆vek nervozita, 
nespokojnos✄, netrpezlivos✄ ✁i zúfalstvo je znakom, ✂e s vierou doty✁né-
ho kres✄ana v Kristovo zm✟tvychvstanie a v ú✁as✄ na jeho ✂ivote nie je 
nie✁o v poriadku. Bu✝ je to úmyselné odmietnutie týchto právd viery 
a tým sa ✁lovek vracia do svojho hriechom prekliateho a smrte✆ného 
✂ivota (porov. Rim. 8,9), alebo to, ✁omu ✁lovek teoreticky verí, e☎te do-
konale neaplikoval do svojho praktického ✂ivota, ke✝✂e za ur✁itých 
okolností si pre svoju ✆udskú slabos✄ a nepozornos✄ e☎te úplne neuve-
domuje dôsledky svojej viery, ✁o by mohlo by✄ charakterizované ako 
v☎edný hriech, z ktorého sa ✁lovek uzdravuje celý ✂ivot tým, ✂e si ✁oraz 
viac a hlb☎ie uvedomuje dôsledky, ku ktorým jeho viera vedie.10   

Kres✄anský morálny ✂ivot je charakteristický tie✂ poslu☎nos✄ou vrch-
nosti, ke✝✂e vrchnos✄ pou✂íva Boh (porov. Rim 13,1-2), aby u✁il ✁loveka 
vzdáva✄ sa svojej vôle, a tak aby sa ✁lovek mohol u✁i✄ poslu☎nosti, ✁o je 
opakom hriechu. 

A napokon Pavol pripomína, ✂e veriaci kres✄an nie je sudcom svo-
jich blí✂nych a ich posudzovanie nepatrí do jeho kompetencie, preto✂e 
oni patria svojmu pánovi, ktorému sa budú zodpoveda✄ a ich pánom je 
Je✂i☎ Kristus (porov. Rim 14,4). Povolaním kres✄ana je, aby bol svojmu 
blí✂nemu v☎emo✂ne nápomocný, aby prispieval k budovaniu jeho viery 
(porov. Rim 14,19) a aby trpezlivo zná☎al jeho slabosti (porov. Rim 
15,1). Ako ú✁astný na Kristovom ✂ivote si toto v☎etko mô✂e dovoli✄, 

                                                 
10 Porov. DS 1537, 1573. 
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lebo charakteristikou Kristovho ✁ivota je aj trpezlivé zná✂anie urá✁ok 
(porov. Rim 15,3) a prijímanie hrie✂nikov s láskou (porov. Rim 15,7). 

 
Záver 
Pavlovi ve✄mi le✁í na srdci staros☎ o to, aby túto pravú vieru, ktorú 

v tomto liste Rimanom ohlásil, neprekrútili nejakí falo✂ní u✆itelia (porov. 
Rim 16,17). Je dôle✁ité si uvedomi☎, ✁e spásu priná✂a nie samotná horli-
vos☎ a snaha ✁i☎ spravodlivo, ale úsilie o spravodlivos☎ pod✄a pravého 
poznania, preto✁e inak sa ✆lovek k spravodlivosti a spáse nedopracuje 
(porov. Rim 10,2-4). 

Z Pavlových listov mo✁no jasne cíti☎, ✁e si svoj kres☎anský ✁ivot sku-
to✆ne s rados☎ou u✁íval. Bol nad✂ený tým, ✁e Krista spoznal a za ni✆ by 
ho nevymenil. Presne túto rados☎ z Kristovho spasite✄ného diela 
a z pravej viery, ktorú sám naplno za✁íval, praje na záver tohto svojho 
Listu Rimanom (porov. Rim 15,13).  
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