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Úvod

LIST RIMANOM:  
ZÁCHRANA PRE KAŽDÉHO

„Bol som skutočne veľmi zbožný mních. Pravidlá svojho rádu som dodržiaval veľmi 
prísne. Ak by si nejaký mních mohol zaslúžiť život v nebi skutkami, potom by som to 
bol určite ja. Ak by to takto pokračovalo ďalej, prísna askéza by ma priviedla k smrti,“ 
povedal o sebe kedysi veľmi horlivý a presvedčený mních.
Napriek dôslednému asketickému životu a zbožným skutkom však nikdy nepocítil 
z Božej strany prijatie. Nikdy nenadobudol presvedčenie, že je dosť dobrý, aby mohol 
byť spasený. Jeho hlboká osobná beznádej ho trýznila duševne i telesne. S hrôzou 
očakával zjavenie Božieho hnevu, ktorému bude musieť čeliť. 
A potom... Jedného dňa ho pri štúdiu Biblie celkom novým spôsobom oslovil text, 
ktorý zmenil nielen jeho život, ale aj dejiny sveta: „Ale spravodlivý bude žiť z viery.“ 
(Rim 1,17)
V tej chvíli sa mu otvorili oči. Pochopil, že Boh ho neprijíma na základe jeho skutkov, 
askézy či umŕtvovania tela, ale len vďaka zásluhám Ježiša Krista. Už nikdy sa nenechal 
chytiť do pasce teológie, ktorá ponúka nádej spasenia založenú na niečom inom než 
na Kristovej spravodlivosti, ktorú prijímame vierou.
Tým mníchom bol Martin Luther. Boh ho použil ako svoj nástroj. Stal sa vodcom jed-
ného z najväčších náboženských prebudení v dejinách – protestantskej reformácie. 
Zásadná zmena v Lutherovom živote sa začala štúdiom novozmluvného listu Rima-
nom, ktorý chceme študovať aj my v nasledujúcom štvrťroku. Je iróniou, že pro-
testantská vzbura proti Rímu začala práve štúdiom listu Rimanom, ktorý zohrával 
významnú rolu v celých dejinách a mal silný vplyv na kresťanské myslenie. Opierali sa 
oň azda všetky veľké kresťanské hnutia, ktoré sa usilovali o návrat k čistému evanje-
liu. V tomto liste čitateľ nachádza podstatu evanjelia a nádeje, ktorú prináša padlému 
ľudstvu. 
Pri štúdiu listu Rimanom budeme vychádzať z jedného dôležitého princípu – chceme 
hľadať, čo obsah tohto listu znamenal pre jeho pôvodných adresátov. Pozrieme sa 
na jeho bezprostredný kontext, pretože len tak ho môžeme správne aplikovať na 
dnešnú dobu. 
Najprv budeme skúmať, čo znamenali Pavlove slová pre kresťanov v Ríme v tej dobe. 
Pavol mal totiž konkrétny dôvod, prečo im tento list napísal. Chcel im pomôcť pocho-
piť niektoré otázky, o ktorých sa v ich spoločenstve diskutovalo. Výklad týchto veľ-
kých právd však nebol určený len im. V priebehu ďalších storočí tieto slová pomáhali 
miliónom kresťanov správne pochopiť úžasné posolstvo Biblie o evanjeliu a o ospra-
vedlnení vierou. Práve toto svetlo listu Rimanom prežiarilo temnotu, v ktorej žil nielen 
Martin Luther, ale aj milióny ďalších. Veľké svetlo ožiarilo nielen významnú pravdu 



4

o Kristovi, ktorý odpúšťa hriešnikom, ale aj úžasnú správu o jeho moci, ktorá 
dokáže očistiť hriešnika a jeho život od hriechu. Práve toto nádherné posol-
stvo listu Rimanom je témou štúdia biblických úloh, ktoré držíte v rukách. 

Základom biblických úloh sú materiály, ktoré počas svojho dlhoročného štúdia 
listu Rimanom spracoval Don Neufeld (1914-1980), dlhoročný redaktor časopisu 
Adventist Review a jeden z editorov Biblického komentáru Cirkvi adventistov s. d. 


