
Zemřít hříchu - (Řím 6 -7) zejména Ř 6,1-11
čtvrtek 13.5.21

Minulé komentáře k listu Římanům představily základní témata naší 
spásy. Jde o poznání Boha a jeho moci a milosti, poznání hříchu a získání 
víry, která nestaví na žádné lidské zásluze, ale jen na víře v Boží slitování. 
Víru ve spasení z pouhé milosti vždycky provázely a provází důležité otázky. 
Má taková víra dost moci, aby člověk změnila? Nepovede víra v ničím 
nepodmíněnou Boží milost k tomu, že se člověk přestane bát Boha i jeho 
soudu a bude si dělat co chce? Nebo ještě hůře. Nemůže se stát odkaz ke 
spasení vírou bez zásluh dokonce jen lacinou výmluvou? To vytýkali Pánu 
Ježíši Kristu už jeho současníci. Některé velice pohoršila Jeho slova 
odpuštění směřující k ochrnutému na lůžku (Marek 2,7), který nepronesl 
žádné vyznání hříchů. Nevoli vzbudila i Pánova slova přijetí k celníku 
Zacheovi (Lukáš 19,7), který si podle mínění mnohých nic takového 
nezasloužil. Je pravdou, že skutečná milost je vždycky zneužitelná. Dobrým 
příkladem je příběh o deseti malomocných, které Ježíš uzdravil, ale jen 
jeden z nich se vrátil, aby Pánu poděkoval (viz. Lukáš 17,12-19).

I apoštol Pavel musel čelit podobným námitkám. Je také žel pravdou, že 
život mnoha  lidí prohlašujících se za věřící, jako by potvrzoval podezření o 
nesmyslnosti a neúčinnosti spasení pouhou milostí. Vyplýtvali bychom 
mnoho stránek popisem selhání různých křesťanských vedoucích i celých 
církví i při vší propracované věrouce. Nemyslím tím jen skandály různých 
osobností, o jejichž přístupu k Božím věcem mohl mít člověk nějaké 
pochybnosti, jako jsou třeba různí kazatelé evangelia prosperity. Ani bych 
nechtěl obracet pozornost na veliká dějinná selhání církve například v 
případě podněcování nábožensky motivovaných válek.

Jde mi spíš o příběhy, které se z prvního pohledu jeví jako takřka 
nepochopitelné. Za všechny takové podivné životní příběhy uvedu alespoň 
dva z poslední doby. Jedním z nich je americký apologeta (člověk, který se 
zabývá veřejnou obhajobou křesťanské víry pomocí rozumových důvodů) 
Ravi Zacharias. Jeho služba usnadnila přístup k víře mnoha rozumově 
založeným lidem, kterým pomohla odbourat jejich předsudky. Druhým 
případem je zakladatel společenství Archa, kanadský římskokatolický kněz 
Jean Vanier. Vanier byl průkopníkem nového přístupu k lidem s mentálním i 
tělesným postižením. Nešlo mu jen o péči o tyto lidi. Zároveň se je snažil 
zapojit do práce komunity jako plnohodnotné lidské bytosti stvořené k 
Božímu obrazu, které mohou v jistém slova smyslu duchovně obohatit ty, co 
se o ně starají. V případě obou těchto mužů se krátce po jejich smrti ukázalo,
že byli lidmi dvojí tváře. Navenek konali svoji úžasnou a oceňovanou službu 
Bohu i lidem. Ve svém soukromém životě ale svůj vliv a obdarování 
zneužívali k ovládání druhých a dopustili se dokonce sexuálního zneužívání 



mnoha žen, které byly jejich obdivovatelkami.  Ani veliké schopnosti, 
znalosti a obdarování tedy nejsou žádnou zárukou toho, že člověk má 
Bohem proměněný charakter. 

Proto Pavel nepíše věroučné pojednání, které by se spokojilo s pouhým 
popisem spasení z milosti. Zdůrazňuje také důsledky spasení na život 
člověka. Těmito důsledky  jsou podle něho především vědomé odumírání 
hříchu a život z moci Ducha svatého. Dnes bych se chtěl zaměřit na to, co 
všechno může znamenat Pavlovo zvolání: „Hříchu jsme přece zemřeli - jak 
bychom v něm mohli dále žít?“ (Ř 6,2). Možná ještě silnější a o něco 
tajemnější jsou Pavlova slova o propojení Kristova údělu a našeho údělu: 
„Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Tak i 
vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“ 
(Římanům 6,10-11). Pavlovy myšlenky mají být chápány ve spojitosti se 
křtem. Píše: „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli 
jsme pokřtěni v jeho smrt?“  viz. 6,3. Je jistě pravda, že samotný způsob křtu,
a to zejména křtu ponořením, je takovým předobrazem smrti a vzkříšení. 
Ponoření do vody je jako smrt a povstání z vody jako vstup do nového života
s Kristem. Mám ale za to, že v 6. kapitole listu nechtěl Pavel podat jen výklad
správného chápání křtu. 

Vodítkem k širšímu chápání nám může být časté používání slova „smrt“. V 
Pavlově podání jde o smrt hříchu. Nerozuměli bychom ale Pavlovi dobře, 
kdybychom jeho prohlášení o smrti hříchu rozuměli tak, že jde o to úplně 
vymazat hřích ze života a stát se dokonalým a svatým člověkem. Naše nitro 
totiž pořád ukrývá starého člověka, vzbouřence proti Bohu, který se někdy 
víc a někdy míň snaží dostat zpátky do své původní vedoucí pozice. 
Dokladem toho je, jak v 7. kapitole Pavel líčí svůj vnitřní zápas se starým 
člověkem, který někdy i jeho hnal k hranici zoufalství. To vyjadřuje 
povzdechem: „Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla 
smrti?“ (Římanům 7,24) Předtím líčí vnitřní rozpor. Uvědomuje si, že Boží 
přikázání jsou dobrá a svatá: „Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání 
svaté, spravedlivé a dobré.“ (Římanům 7,12). Ale zároveň vidí i svou 
bezmocnost: „Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, 
nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.“ (Římanům 
7,18).

Proto křesťanský život Pavel často líčí jako tvrdý zápas s hříchem. Třeba v 
listu do Kolos čteme: „Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, 
necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.“ 
(Kolossenským 3,5). Jinde o sobě prohlašuje: „Já tedy běžím ne jako bez cíle;
bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke 
kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.“(1. Korintským 9,26-27). 
Konečně v listu Židům dokonce vyzývá věřící: „Ještě jste v zápase s hříchem 
nemuseli prolít svou krev.“ (Židům 12,4) To jasně ukazuje, že výše uvedené 



těžké oddíly ze 7. kapitoly listu Římanům nejsou jen nějakou vzpomínkou na 
Pavlův život bez Krista, jak se snažili nepříjemně znějící Pavlova slova 
„odvysvětlit“ někteří vykladači. Člověk bez Krista a žijící jen ze svých 
vlastních sil nepotřebuje nijak zásadně bojovat s hříchem, protože ten je 
jeho přirozeností. Co tu ale Pavel myslí tím umrtvováním hříchu? 

Myslí tím jednoduše život v pokání. Jedině z pokání vychází snaha s 
hříchem se rozejít a ne si ho nějak hýčkat. Prakticky jde o to, jak se člověk 
staví k věcem, které zakalují jeho vztah k Bohu. Mým velkým pokušením je 
například hromadění různých informací, které slouží spíš jako příslovečný 
fíkový list k zakrytí vlastní prázdnoty a přehlušení nepříjemných myšlenek a 
oddálení obtížných rozhodnutí. Je to svého druhu modloslužba, které může 
napomáhat skladiště všech možných informací - internet. Nabízí se radikální 
krok: odstřihnutí se od stálého informačního toku na internetu tím, že 
zruším internetové připojení nebo si alespoň odinstaluji webový prohlížeč. 
Tato radikální řešení ale z různých důvodů nejsou funkční a mají obdobnou 
životnost jako novoroční předsevzetí. Klíčem je uvědomit si, že pro Boha 
nejsou důležité naše velkolepé sliby a akce, ale poslušnost v malém. Jak říká
evangelium: „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; ....“(Lukáš 
16,10).

Proto věřím, že před Bohem je lepší říct si v nějaký důležitý okamžik třeba:
„Teď si dám alespoň na pár hodin pokoj od prohlížení zpráv“, než slibovat: 
„Pane já už se do konce života nepodívám na žádný web.“ A mám zkušenost,
že k takovým malým ale jasným rozhodnutím se Pán Bůh přiznává. Tuto 
zkušenost hezky vyjádřil dánský křesťanský myslitel Kirkegaard. On píše: 
„Boží slovo jakémusi člověku zjevilo, že jeho hříchem je hráčská vášeň a že 
ho Bůh žádá, aby mu obětoval právě ji. Onen člověk uznal svůj hřích, rozhodl
se jí zbavit a prohlásil“ „Složím slavný a velký slib, že už nikdy nebudu hrát. 
Dnes večer to bude naposled.“ Nevyřešil nic, bude hrát stále jako dřív. Onen 
hráč by měl promluvit sám k sobě: „Dobrá, můžeš hrát po celý zbytek života, 
třeba každý den, ne ale dnes večer!“ Pokud své předsevzetí dodrží a ten 
večer nebude hrát, je zachráněn.“ Kirkegaard dodává: „V prvním případě si 
vášeň pěkně zahrála s hříšníkem, v druhém si naopak hříšník pěkně zahrál s 
vášní.“

Pokud chceme umírat hříchu a žít Bohu, pak musíme být tvrdí vůči hříchu, 
ale laskaví k sobě. Jako člověk, který se pohyboval a pohybuje v přírodě 
skoro za každého počasí a to i v rozbahněné podzimní nebo předjarní české 
krajině, mám zkušenost, že v obtížném terénu je lepší dělat malé, ale pevné 
kroky. Dělejme malé ale pevné kroky i v duchovní oblasti s důvěrou v Boží 
pomoc a požehnání a nedávejme velké sliby, kterým pak nejsme schopni 
dostát, a pak jsme ještě víc zármutkem ze svého selhání taženi od Boha. To 
je základ umírání hříchu a vrůstání do života v Bohu. Takovým spíš 
převráceným příkladem tohoto postupu může být první izraelský král Saul. 



Ten se vyznačoval velikou horlivostí při vymýcení modlářství a okultismu z 
Izraele. Horlil pro čistotu a věrnost svého lidu a zorganizoval celonárodní 
tažení proti věštcům, astrologům i lidem komunikujícími se záhrobím. V 
osobní oblasti ale nebyl schopen těch malých potřebných kroků, jako bylo 
dbát pokynů Božího proroka Samuele. Jeho nevěrnost v malých věcech 
vyústila v jeho veliké selhání, přičemž jeho předešlé horlení za čistotu 
národa mu nijak nepomohlo. 

Zmíním ještě některé další duchovní postoje, které nám v této oblasti 
mohou pomoct. Nejprve je potřeba jmenovat vděčnost. Žalmista říká Bohu: 
„Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. (Žalm 116,17). 
Žalmisté mluví častěji o oběti chval, které jsou dokonce podle žalmu 50 
Bohu milejší než ty nejnákladnější oběti pro chrám. V jakém slova smyslu 
jsou chvály a díky oběť?  Ve chvalách a dících odevzdáváme svou vlastní 
slávu, umenšujeme sebe a vyvyšujeme Pána. Tím také naplňujeme princip 
odumírání sami sobě a duchovního vzkříšení. Boha mohu chválit i za své 
chyby a nedostatky. Ne za to, že jsem je udělal, ale za to, že se přes to 
všechno Bůh obrací ke mně se svou milostí. To opět slouží k umenšení sebe 
sama a života z vlastních sil a růstu k životu z pramene Boží lásky. 

Konečně je pomocí v umrtvení hříchu i prostá důvěra v Boží péči. Od Boha 
nás totiž neodvádí jen naše nezvládnuté vášně a soukromé modly ale i 
pouhé starosti, které nafukují naše ego do postav obrů nesoucích břímě 
světa. Proto apoštol Petr prostě říká: „Všechnu svou starost vložte na něj, 
neboť mu na vás záleží.“ (1. Petrova 5,7). To není jen moudrá rada k 
zvládnutí životních starostí, ale duchovní princip. Naše „já“ se v tomto světě 
nevyhnutelně zklame, protože zjistíme, že mnohdy neumíme řídit ani sami 
sebe. To se ale nemusí nutně proměnit ve smutek nebo dokonce zoufalství. 
Naopak nám to může pomoci s novou důvěrou spočinout v Bohu. 

To všechno a zřejmě mnohem víc může zahrnovat proces odumírání 
hříchu a rození Božího života v nás. Pro nás, křesťany, může být velikou 
vzpruhou, že nejde jen o pouhé zvýšené morální úsilí v procesu jakéhosi 
polepšení. Jde o o pěstování naší nové pravé přirozenosti, kterou je Boží 
Syn, Pán Ježíš Kristus. V Něm se už dokonalý a věčný život bez hříchu stal 
skutečností a k takovému cíli chce vést i nás. Amen


