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ZE ZÁKONA POCHÁZÍ POZNÁNÍ LIDSKÉHO 

HŘÍCHU, BOŽÍ SVATOSTI A SVRCHOVANÉ MILOSTI 

VYVOLENÍ! 
(Ř 3:1-20) 

 

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 

Efezským 2:8  

 

Římanům 3:1-20  Co má tedy žid navíc? A jaký je užitek obřízky? 

Veliký v každém ohledu! Předně ten, že židům byla svěřena Boží 

slova. A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost 

věrnost Boží? Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale 

`každý člověk lhář´, jak je psáno: `Aby ses ukázal spravedlivý ve 

svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.´ Jestliže však naše 

nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k tomu řekneme? 

Není Bůh, po lidsku řečeno, nespravedlivý, když nás stíhá svým 

hněvem?   Naprosto ne! Vždyť jak by potom Bůh mohl soudit svět? 

Jestliže však moje lež vyzdvihla Boží pravdu k jeho slávě, proč mám 

být ještě souzen jako hříšník? A nevede to potom k tomu, co nám 

někteří pomlouvači připisují, jako bychom říkali: "Čiňme zlo, aby 

přišlo dobro?" Ty čeká spravedlivé odsouzení! Co tedy? Máme my 

židé nějakou přednost? Vůbec ne! Vždyť jsme už dříve ukázali, že 

všichni, židé i pohané, jsou pod mocí hříchu, jak je psáno: `Nikdo 

není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by 

hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, 

kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, 
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svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, jejich ústa 

jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, 

zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a úctu 

před Bohem nemají. ́  Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod 

zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před 

Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutků zákona `nebude před ním 

nikdo ospravedlněn´, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. 

 

I. ÚVOD 
Biblické odkazy:  
 2 Pt 1, 2-4; J 4, 23; Ř 1, 18-32; 1,16-17; 2, 28-29; Žd 12, 24; 

 

II. SMLOUVA MOJŽÍŠOVA UKAZUJE NA BOŽÍ 

VYVOLENÍ, SPRAVEDLNOST, PRAVDIVOST A 

VĚRNOST, V KONTRASTU KE HŘÍCHU A LŽI 

VŠECH LIDÍ!   
A. Vyvolení je vždy výsada z milosti Boží 

B. Odhalení a poznání Boží pravdy a věrnosti, oproti lidské 

lži a nepravosti 

Biblické odkazy:  
 Ex 19, 5; Dt 7, 6; Jz2, 8-11; Da 4, 31-34; 2 Tm 3, 15-17; Ž 100, 5; J 10, 27-29; 

 

III. BŮH MÁ PRÁVO I POVINNOST ODSOUDIT ZLO. 
HŘÍCH JE NEOMLUVITELNÝ! 

A. Bůh věrný sám sobě musí stíhat lidské provinění 
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B. Milost Boží není pobídkou a svolením k hříchu! 

Biblické odkazy:  
  Jb 42, 1-3; 

 

IV. VŠICHNI LIDÉ PROPADLI ZHOUBĚ HŘÍCHU A TÍM 

NUTNĚ BOŽÍMU SOUDU!  
A. Nikdo není spravedlivý, každý propadl soudu 

B. I nejlepší skutek člověka je před Bohem pošpiněným 

cárem 

 Biblické odkazy:  
  J 17, 1; 4, 31-34; Ef 2, 1-3; 2, 4-7; 

 

V. ZÁKON, KTERÝ ODSUZUJE, JE PRVNÍM KROKEM 

BOŽÍ MILOSTI K ZÁCHRANĚ LIDSKÉHO RODU! 
A. Zákon požaduje plnění jen po těch, co jsou pod 

zákonem 

B. Usvědčení zákonem z hříchu je nezbytným krokem 

milosti a mohlo přinést Židům moudrost ke spasení 

skrze víru 

C. Zákon přináší „jen“ poznání hříchu a odsouzení. To je 

však nezbytné k otevření cesty milosti  

 Biblické odkazy:  
  Ř 1, 16-17; 5, 13; 11, 17; 2 Tm 3, 15; J 4, 22; 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Jan Suchý, vedení 

Jaroslav Kernal (Žalm 117), písně Markéta Borovanská. 
 

Po shromáždění budou pokračovat Základy víry. 

V sobotu 8.6.  plánujeme další setkání mužů u Borovanských (15,00 až 17,00) 

a žen spolu s dětmi u Suchých (14,30 až 16,30) ke společnému budování se 

Božím slovem a společenství. 

 

Indie: Výsledky voleb vzbuzují mezi křesťany obavy 

Poté co více než 600 milionů občanů odevzdalo své hlasy v indických 

parlamentních volbách, křesťané a příslušníci dalších náboženských 

menšin hovořili o obavách z jejich možného dopadu. Po zveřejnění 

výsledků došly jejich obavy naplnění – hinduistická nacionalistická strana 

BJP získala 303 z 543 křesel (obsazovaných na základě hlasování). Žádná 

jiná skupina nedosáhla na minimální podíl deseti procent křesel, která byla 

zapotřebí k tomu, aby získala oficiální status strany. BJP otevřeně 

podporuje hindutvu – filozofii, která stojí v pozadí snah proměnit Indii na 

hinduistickou zemi. Právě hindutva je záminkou častých útoků radikálů na 

křesťany a příslušníky dalších náboženských menšin. Od voleb v roce 2014, 

kdy se BJP dostala k moci, se počet útoků na křesťany více než 

zdvojnásobil.  

 
Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme 

ve svých modlitbách;  
(1 Tesalonickým 1:2) 


