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Dalším velikým tématem listu Římanům je ospravedlnění z víry. Jde o Boží 
odpověď na lidskou hříšnost. Je veliký rozdíl mezi náboženskou odpovědí na 
lidskou hříšnost a Boží odpovědí. Lidé si vždycky víc nebo méně uvědomovali, že 
se světem i jimi samotnými není něco v pořádku. Hřích není něco, co objevili 
křesťané, aby ostatním zkazili radost ze života, jak to někdy podává určitá část 
populární kultury. Pro ni je oblíbeným fackovacím panákem fanatický a zkažený 
kněz nebo upjatá, nepřející a závistivá pobožná stará panna, popřípadě hrubí a 
bigotní venkované. Ale názor, že se světem i s námi lidmi není něco v pořádku a je 
to potřeba nějak řešit, stojí v základě mnoha jiných velkých duchovních hnutí 
včetně třeba nyní populárního buddhismu. 

Zakladatelská legenda tohoto náboženství praví, že jeho zakladatel, princ 
z jednoho indického království jménem Gautama Sidhárta - později Buddha, tj. 
Probuzený - jednoho dne unikl z bezpečného a přepychového života v paláci. Byl 
šokován bídou, nemocemi a existencí smrti, které viděl v životech obyčejných lidí. 
Byl znechucen nesváry a válkami. Pochopil, že problém je uvnitř člověka, v jeho 
sobectví a aroganci. Odkryl i falešnost náboženských snah, kde pod pláštíkem 
přísné zbožnosti může nerušeně vzkvétat pěstování vlastního ega a hledání 
obdivu a slávy za každou cenu. Buddhova odpověď je, hodně zjednodušeně 
řečeno, být na své „já“ ještě přísnější, snažit se uniknout ještě víc z pasti fascinace 
sebou samým, umrtvit v sobě každou sobeckou touhu a šířit kolem sebe 
nesobeckost a laskavost. Jsou to na jednu stranu kroky správným směrem, ale 
na druhou stranu jde jen o vylepšenou variantu náboženské odpovědi na problém 
lidské hříšnosti. Náboženství vždy požaduje od svých stoupenců, aby přidali a 
plnili to či ono a pak se možná dostaví odměna. Ta může mít různou podobu - 
třeba vnitřní pokoj a vyrovnanost nebo posmrtné odměny a rajské rozkoše, 
případně nějaká kombinace obojího. 

I křesťanství se dá zmenšit na pouhé náboženství. Takové zmenšení křesťanství 
se projevilo a projevuje historii i v současnosti. Dovolte, prosím, jeden příklad 
související se vznikem reformačního proudu evropského křesťanství v 16. století. 
Jeho hlavním aktérem je velice opravdově a upřímně zbožný mnich Martin Luther.
Snažil se budovat svůj duchovní život přísným plněním povinností své řehole, 
modlitbou a studiem Písma i spisů významných teologů. Stal se dokonce jedním 
z Byl ale zklamaný. Do jeho života to všechno nepřinášelo ani pokoj ani jistotu 
v Bohu. Četl v Písmu o Boží spravedlnosti a soudu a naplňovalo ho to hrůzou. Se 
svým strachem se svěřoval svému představenému Johanu Staupitzovi. Ten se 
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nešťastnému Martinovi pokusil sloužit poukazem na Kristovo utrpení na kříži pro 
naši spásu. Martin ale jeho slova příliš nechápal. Možná to v něm dokonce zvýšilo 
strach před krutým a trestajícím Bohem, který neušetřil ani svého vlastního Syna. 
Jednoho dne studoval znova list Římanům. Četl: „Nyní však je zjevena Boží 
spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost 
skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří.“ (Římanům 3:21-22). Najednou 
jakoby by mu někdo sundal závoj  z očí jeho duše. Ta přísná Boží spravedlnost, 
které se tak obával, působí jinak, než si myslel. Jejím cílem není odsouzení 
hříšníka. Všechny požadavky té nejpřísnější Boží spravedlnosti naplnil Boží Syn 
Ježíš. Boží spravedlnost teď není v tom, že Bůh bude neoblomně jako nejvyšší 
nebeský účetní požadovat počet z našich skutků. Boží spravedlnost je Pánem 
Ježíšem zaplacena a stává se Božím darem pro nás. Boží spravedlnost se už nedá 
uplatit usilovným zachováváním náboženského zákona. Proto Pavel mluví o 
spravedlnosti „bez zákona“. Dá se přijmout jen jako dar skrze víru! Martinu 
Lutherovi došlo, že Bůh nestojí proti němu jako neúplatný soudce, ale je s ním a 
vždycky s ním byl jako milosrdný dárce, který chce přikrýt jeho lidskou duchovní 
ubohost a nedostatečnost. Tohle poznání ho od základu změnilo, ale to už je jiný 
příběh. 

Boží spravedlnost jako dar zaplacený Ježíšovou obětí je odpovědí pro všechny, 
kteří říkají, že se nemohou svěřit Bohu, protože jsou daleko od jeho požadavků 
nebo protože nerozumí a neovládají náboženské úkony, a tak podobně. Bůh 
od tebe neočekává nic z toho. On očekává jen naši důvěru v to, co pro nás v Kristu 
vykonal. Jediné co chce, je nás obdarovat svojí milostí. Jednou zásadní překážkou 
zůstává naše pýcha, která si nechce vzít nic zadarmo, protože by to snižovalo 
důstojnost a sebeúctu. Tyhle dvě vlastnosti si  my lidé hýčkáme, někdy žel až 
do těch nejhorších konců. V takovém stavu je člověk schopen prohlásit: „Raději  
patřit jen sám sobě v pekle a být nešťastný, než se radovat v nebi a muset být 
vděčný za všechno Bohu.“ A i v běžném životě nám jde kolikrát především o 
ospravedlnění svého života i svého jednání ze svých vlastních sil. Vynaložíme 
obrovské úsilí na budování vlastní hodnoty a pověsti, hledáme všude možně 
ospravedlnění pro své činy třeba v okolnostech nebo náročném okolí. A pokud se 
něco nepovede, je často vinen především někdo jiný. 

Ospravedlnění skrze víru má dvě stránky. Jednu všeobecně platnou a jednu 
osobní. Všeobecně platné je, že nás lidi vždycky dar Boží milosti předchází. Pavel 
říká: Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme 
ještě byli hříšní. (Římanům 5,8). A Jan říká i o projevech křesťanského života: „My 
milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ (1. Janova 4,19). Jsme jako příbuzní 
nesmírně bohatého strýce v Americe, který na nás myslel v posledním pořízení. 
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K našemu dobru je ale připsáno něco nekonečně cennějšího než majetek. Je to 
spravedlnost Ježíše Krista, kterou pro nás získal svojí poslušností až na smrt na 
kříži a kterou Bůh potvrdil jeho vzkříšením. K přijetí ospravedlnění je nutné 
obrácení. To je osobní stránka ospravedlnění. Přijímáme sami za sebe s důvěrou 
to, co pro nás Kristus vykonal. Bez tohoto kroku bychom byli jako dědicové, kteří 
si na své dědictví nikdy neuplatnili nárok. Pohádkové dědictví by nám nic 
neprospělo. 

Jde tedy o to, jak by měl být člověk nastaven, aby byl připraven na nesmírný dar
Boží spravedlnosti. Jasnou odpověď k tomu dává evangelium. Možná tato 
Ježíšova slova tanula Pavlovi na mysli, když uvažoval o ospravedlnění před Bohem
jako o daru přijímaném skrze víru. Čteme: „Ježíš zavolal dítě, postavil je 
doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti,
nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je 
největší v království nebeském.“ (Matouš 18,2-4). Pán Ježíš tu dává za příklad 
pokory, která otevírá brány nebe, děti. Děti nejsou pokorné v obecném slova 
smyslu. V obecném mínění je pokora spojena často s jakousi upejpavostí, stavěním
sebe sama do pozadí, s pochybnostmi o svých schopnostech, někdy až se 
snižováním hodnoty vlastního života. Děti nedělají nic z toho. Hned je jich všude 
plno, do všeho se s dychtivostí pouští a málokdy pochybují o svých schopnostech. 
Pamatuji se, jak jsem ještě jako dítko v mladším školním věku dostal malé 
hračkové housle. Brzy jsem přišel na to, že tahem smyčce přes struny se dají 
vyloudit nejrůznější zvuky. Připadal jsem si jako virtuóz a hudební skladatel 
v jednom a obšťastňoval své okolí svými skladbami. Děsné vrzání dětských houslí 
muselo být pro posluchače opravdové mučení, ale k jejich cti musím říct, že mě 
nesetřeli. 

Děti jsou pokorné jinak. Jejich pokora spočívá v samozřejmosti, se kterou od 
svých rodičů přijímají životní potřeby, hračky a konečně i jejich lásku. Necítí se tím 
nijak poníženi. Přijde jim to přirozené a samozřejmé. Taky se rádi pochlubí svými 
dary a schopnostmi, podobně jako já kdysi svými houslemi a hrou na ně. To krásně 
vystihl soudobý italský spisovatel Erri de Luca těmito slovy: „Jsme děti Boží, 
snižovat vlastní schopnosti není vůči našemu Stvořiteli spravedlivé. Nemáme 
právo sami sebe podceňovat, abychom ostatní nepopouzeli. Měli bychom 
oslňovat. Jako to dělají děti. S vděčností máme stavět na odiv obdržené dary.“ 

Skutečná pokora je tedy bezprostřednost, schopnost přijímat a nestydět se 
za to a dětská radost z darů. To krásně vyjadřuje Marie, matka Kristova. Když jí 
anděl oznámí, že skrze ni přijde na svět Spasitel, nenadme se pýchou ani nepadne 
do mučivých pochybností, jestli nepropadla přeludu, nebo jestli je pro takové 
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poslání dost zralá nebo dobrá. Odpoví prostě: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se 
mi podle tvého slova.“ (Lukáš 1,38). V této odpovědi se odráží její hluboká 
bezprostřední důvěra v dobrého Boha, který by přece neudělal nějakou chybu 
nebo pro ní zamýšlel něco špatného. A pak se Marie dá do chvalozpěvu: „Duše má 
velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici 
v jejím ponížení.“ (Lukáš 1,46-48).

Myslím si, že o takovou podobu pokory bychom měli stát a prosit o ni. Je dobrá 
pro náš všednodenní život. Pro moji generaci tzv. Husákových dětí je to lék. Byli 
jsme učeni nevyčnívat a vždycky o sobě pochybovat. Jistá skromnost ve 
vystupování je jistě dobrá, ale malomyslnost, nevalné mínění o sobě i svých 
schopnostech jsou vlastně pochybnostmi o Stvořiteli, Jeho díle a Jeho darech. 
Pravou pokoru ale především potřebujeme jako klíč, který otevírá bránu k pokladu
věčného života. Pravá pokora je také předpokladem zdravého duchovního růstu i 
předpokladem zdravých a láskyplných vztahů mezi křesťany. Dej nám Bůh vždycky 
důvěru, pokoru i odvahu čerpat s z nesmírných pokladů darované Boží 
spravedlnosti. Proto se Pavel modlí nikoliv jen za nevěřící ale i za křesťany: „aby 
Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni 
v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i
hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se 
prostoupit vší plností Boží. (Efezským 3,17-19). 

Ještě po staletích Bůh na tuto modlitbu odpovídá. Příkladem může být známý 
příběh o duchovním probuzení zakladatele metodismu Johna Wesleyho. Wesley 
byl stejně jako většina lidí v jeho době alespoň formálně křesťanem. Wesley 
ovšem nebyl jen formálním věřícím, ale zcela vážně a usilovně hledal pravdu 
o Bohu. Někdo by ho možná označil za hlubokého a duchovního muže. Přesto 
nebyl Wesley spokojen a byl už ze svého tázání unavený a omrzelý. S nechutí se 
rozhodl jít na přednášku, kde měl být předložen výklad Lutherova „Úvodu k listu 
Římanům“. Wesley vzpomíná: „Bylo asi tři čtvrti na devět, když jsme četli popis 
proměny, kterou Bůh provádí v lidském srdci prostřednictvím víry v Krista. Tehdy 
jsem v srdci pocítil zvláštní žár, cítil jsem, že Kristus mi dává jistotu, že ze mně sňal 
mé hříchy, právě ty mé a zachránil mě od zákona hříchu a smrti..“ Modleme se, aby
nám Bůh dal prožít a nejen jednou (podle oblíbeného schématu obrácení a pak 
spasení), záchvěv Božího života. Potřebujeme víc Božího života, abychom se 
vždycky znova hnuli z místa, když jsou naše životy ohrožené duchovní vyprahlostí 
a vlažností. Nebuďme falešně skromní, kteří se spokojí s málem. Boží lásky se 
nelze přesytit.  
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