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BYL VYDÁN PRO NAŠE PŘESTOUPENÍ A VZKŘÍŠEN 

PRO NAŠE OSPRAVEDLNĚNÍ. 
(Ř 4,1-25) 

 
Římanům 4:1-25 Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném 

praotci? Čeho dosáhl? Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými 

skutky, měl by se čím chlubit - ale ne před Bohem! Co říká Písmo? 

`Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost. ´ Kdo se 

vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se 

nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost 

bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Vždyť i David 

prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává 

spravedlnost bez skutků: `Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a 

jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích. ´ 

Platí toto blahoslavenství jen pro ty, kdo jsou obřezáni, či také pro ty, 

kdo nejsou obřezáni? Čteme přece: `Abrahamovi byla víra počítána za 

spravedlnost. ´ Kdy mu byla započtena? Byl už obřezán, nebo ještě 

nebyl? Nebylo to po obřízce, nýbrž ještě před ní. Znamení obřízky přijal 

jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou. Tak se 

stal otcem všech neobřezaných, kteří věří a jimž je spravedlnost 

připočtena, i otcem těch obřezaných, kteří nejsou jen obřezáni, nýbrž 

také jdou ve stopách víry našeho otce Abrahama - víry, kterou měl ještě 

před obřízkou. Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno 

Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě 

spravedlnosti z víry. Kdyby dědici byli ti, kteří stavějí na zákoně, byla 

by víra zbavena smyslu a zaslíbení zrušeno. Zákon s sebou nese Boží 

hněv: kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Proto mluvíme o 

spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak 
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zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu - 

nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama 

vírou. On je otcem nás všech, jak je psáno: `ustanovil jsem tě za otce 

mnohých národů´. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před 

Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On uvěřil 

a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal `otcem mnohých národů´ 

podle slova: `tak četné bude tvé potomstvo´. Neochabl ve víře, i když 

pomyslil na své již neplodné tělo - vždyť mu bylo asi sto let - i na to, že 

Sára již nemůže mít dítě; nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale 

posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co 

zaslíbil. Proto mu to `bylo počítáno za spravedlnost´. To, že mu to `bylo 

počítáno´, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž 

má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, 

našeho Pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše 

ospravedlnění. 

 

I. ÚVOD 
Biblické odkazy:  Ef 2, 1; Ř 8, 3; 

 

II. BLAZE TOMU, JEHOŽ HŘÍCHY JSOU PŘIKRYTY  

(Ř 4, 1-8)   
A. Abraham v očích židů byl spravedlivý pro své skutky 

B. Víra ale předcházela Abrahamovým skutkům 

C. Blaze člověku, kterého ospravedlní Bůh  

Biblické odkazy:  J 8, 37-39; 14, 15; 1 K 2, 14; Gn 15, 1-6; 12, 1-4; Žd 11, 6; Ž 32, 1-

2; 16, 8-10; 
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III. BLAHOSLAVENSTVÍ PRO VYVOLENÉ ZE ŽIDŮ I 

POHANŮ, PRO VEŠKERÉ POTOMSTVO 

ABRAHAMOVO (Ř 4, 9-17A) 
A. Obřízka Abrahamova těla je důsledek a důkaz jeho víry 

B. Zákon z podstaty nemůže být základem Božího 

zaslíbení Abrahamovi 

C. Spravedlnost z víry, spravedlnost z milosti pro Židy i 

pohany 

Biblické odkazy:   Mt 23, 37-38; Ř 1, 16-17; 3, 19-20; 1 Tm 1, 9-11; Ga 3, 10; 3, 24; 

Ef 2, 8; J 6, 28-29; 

 

IV. NADPŘIROZENÁ VÍRA DAR OD BOHA, 

PŘINÁŠEJÍCÍ PODÍL NA VZKŘÍŠENÍ KRISTA    

(Ř4, 17B-25)  
A. Ten, který uvěřil, je před tváří Boží otcem těch, kteří 

věří 

B. Víra má naději tam, kde naděje není. Víra povolává ze 

smrti do života 

C. Bohatýr zajišťující spásu 

 Biblické odkazy:   Gn 15, 1-6; Ef 1, 20; 2, 1-2; Žd 11, 32-38; Ž 130, 4; 

 

V. APLIKACE 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Daniel Adamovský (BSK Kladno), 

vedení a památka Páně Pavel Borovanský (Žalm 119:73-96),  

písně Markéta Borovanská. 

 Jan Suchý káže v Kladně. 
 

 

Eritrea: Zabavení majetku a zatčení několika křesťanů, včetně dětí 

23. června uskutečnili příslušníci bezpečnostních složek razii v modlitebně 

společenství Faith Missions Church ve druhém největším eritrejském 

městě Keren. Při akci křesťanům zabavili majetek a zadrželi několik 

přítomných, včetně těhotných žen a dětí. Společenství v zemi funguje od 

začátku 50. let a od roku 2012 usiluje o získání registrace. V současné době 

jsou však veškerá náboženská uskupení nespadající pod hlavičku 

římskokatolické církve, eritrejské pravoslavné církve, luterské církve nebo 

sunnitského islámu postavena mimo zákon.  

Pronásledování ale nejsou ušetřeny ani registrované skupiny. 12. června 

státní orgány zkonfiskovaly a uzavřely 21 zdravotnických zařízení 

provozovaných katolickou církví, čímž potenciálně ohrozily poskytování 

zdravotní péče tisícům lidí na eritrejském venkově. Následující den bylo 

zadrženo pět pravoslavných duchovních. Má se za to, že tyto akce jsou 

důsledkem nedávných otevřených prohlášení církevních vedoucích, 

vyzývajících k pokoji a smíření. 
„Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, 

zaplesá všechno kolem.“ (Žalm 32:7) 


