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Úvod 

Spasenie jedine vierou: Luther a List 
Rimanom
Presne päťsto rokov uplynie 31. októbra 2017 od chvíle, keď Martin Luther, 33-ročný 
profesor teológie, pribil na bránu kostola vo Wittenbergu svojich deväťdesiatpäť 
téz. A hoci mu pôvodne išlo len o vyvrátenie tvrdení pápežského šarlatána, ktorý 
vysával z ľudí z Lutherovej fary peniaze predajom odpustkov, Lutherov čin „nepo-
slušnosti“ sa stal iskrou, ktorá zapálila protestantskú reformáciu – a svet už nikdy 
nebol taký ako predtým.
Samozrejme, od roku 1517 sa toho veľa zmenilo. Nezmenilo sa však Božie slovo 
a pravdy v ňom, ktoré boli pre Luthera teologickým základom na spochybnenie 
náuk Ríma a na sprostredkovanie úžasnej správy o spasení jedine vierou milió-
nom kresťanom.
Najdôležitejšou biblickou knihou na postavenie tohto základu je List Rimanom, ktorý 
budeme študovať tento štvrťrok. Luther vo svojom Komentári k Listu Rimanom napí-
sal: „Táto epištola je naozaj najdôležitejšou časťou Novej zmluvy a rýdzou esenciou 
evanjelia. Zaslúži si, aby ju každý kresťan poznal srdcom od slova do slova a aby sa jej 
každý deň venoval ako chlebu pre dušu.“ (LUTHER, Martin, Commentary on Romans. 
Grand Rapids: Kregel Publications, 1976), str. 8.)
Áno, práve v Liste Rimanom našiel Luther veľkú pravdu o tom, že sme spasení 
jedine vierou. Práve v tomto liste Luther, zápasiaci o istotu spasenia, odhalil nád-
hernú pravdu, ktorá tvorí podstatu nielen Listu Rimanom, nielen Novej zmluvy, ale 
celej Biblie: pravdu o pláne spasenia a o milosti, „ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi 
pred vekmi“ (2Tim 1,9). Tá pravda spočíva v tom, že naše spasenie má svoj pôvod 
v Kristovej spravodlivosti. Táto spravodlivosť je nám pripočítaná prostredníctvom 
viery, dostávame ju nezávisle od toho, či zachovávame zákon. Apoštol Pavol to 
vyjadril veľmi jasne: „Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez 
skutkov zákona.“ (Rim 3,28)
Aj v súvislosti s touto pravdou sa Luther – vzdorujúci mocnostiam a kniežatstvám 
sveta a rímskej hierarchii – postavil v roku 1521 pred snem vo Wormse a vyhlásil: 
„Pokiaľ ma nepresvedčí Písmo, alebo jasné rozumné dôvody, potom slová Písma, 
ktoré som doteraz citoval, sú mocnejšie ako ja. Neuznávam autoritu pápežov ani kon-
cilov, lebo si často protirečili. Moje svedomie je pripútané k Božiemu slovu. Nemôžem 
nič odvolať a neodvolám, lebo ísť proti svedomiu nie je správne a ohrozuje spásu. Tu 
stojím, nemôžem inak. Boh mi pomáhaj! Amen.“
Ani dnes nemôžu verní protestanti urobiť nič iné, než stáť na základoch Božieho slova 
v opozícii voči všetkým nebiblickým náukám a tradíciám.
Niet pochýb o tom, že od čias Luthera prešlo kresťanstvo obrovskými zmenami. Veľmi 
výrazne sa oslobodilo od stáročí poznačených poverami a falošnými učeniami, ktoré 
evanjelium zdeformovali.



Napriek tomu, že reformačné hnutie výrazne ovplyvňovalo dianie vo svete, v prie-
behu rokov postupne ustalo. V niektorých oblastiach sa pokrok zastavil a nahradil 
ho chladný formalizmus. Na iných miestach sa ľudia priklonili späť k Rímu. Dnes, v čase 
ekumenizmu a pluralizmu, vybledli mnohé pravdy, ktoré kedysi roznecovali refor-
máciu a ľudia boli za ne ochotní aj zomierať. Dnes sú len akýmsi nejasným oparom 
na pozadí kanonády významového spochybňovania, ktoré sa snaží zmazať zásadné 
rozdiely, ktoré sa nepodarilo vyriešiť ani dnes, ani počas reformácie. Proroctvá zaznie-
vajúce v knihách Daniel (7,23–25 a 8,9–12) a Zjavenie (kapitoly 13 a 14) spolu s úžas-
nou správou o spasení jedine vierou, ako ju nachádzame v Liste Rimanom, ukazujú, 
prečo sa musia Bohu verní a oddaní kresťania tak pevne držať právd, ktoré za cenu 
veľkých obetí bránili naši protestantskí predchodcovia.
Ako adventisti siedmeho dňa stojíme na princípe Sola Scriptura (jedine Písmo). Preto 
tak rozhodne odmietame všetky pokusy priviesť kresťanov späť do náruče Ríma 
a predreformačnej teológie. Písmo nás vedie presne opačným smerom (Zj 18,4). 
Týmto smerom postupujeme, keď svetu hlásame večné evanjelium (Zj 14,6). Je to rov-
naké večné evanjelium, ktoré pred päťsto rokmi inšpirovalo Martina Luthera.

Budovanie spoločenstva

•	 Rozprávajte	sa	v	skupine	o	tom,	čo	ste	zažili	minulý	týždeň.	Ako	tento	záži-
tok	ovplyvnil	váš	duchovný	život?

•	 Povedzte	druhým	o	situácii,	v	ktorej	ste	vnímali	výraznú	Božiu	prítomnosť.	
Verejne	vyjadrite	Bohu	svoju	vďačnosť.

Praktický záver

•	 Rozprávajte	sa	v	skupine	o	tom,	čo	praktické	vám	priniesla	táto	lekcia	štúdia	
Biblie.	Ako	to	môžete	uviesť	do	praktického	života?

Podnety k modlitbám

•	 Modlite	sa	jeden	za	druhého,	za	svoje	radosti	aj	starosti.
•	 Spolu	sa	modlite	za	tých,	ktorí	z	rôznych	príčin	nechodia	do	spoločenstva.	

Ako	im	môžete	dať	najavo,	že	ich	máte	stále	radi?
•	 Modlite	 sa	 za	 ľudí	 vo	 svojom	 okolí	 (priateľov,	 susedov,	 príbuzných…),	

ktorým	by	ste	radi	povedali	o	Božej	láske.

Modlitebný	zoznam	mojej	triedy	sobotnej	školy:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


