
Ukřižován spolu s Kristem
Učení o ospravedlnění pouhou vírou                              

Biblická 4.5. 2021, Tomáš Trávníček 

V biblickém oddílu Ga 2,15-21 hovoří apoštol Pavel o ospravedlnění
pouhou vírou.  Pavel  v  něm odpovídá  na  otázku,  zda  ospravedlněn
bude  člověk  před  Bohem  proto,  že  dodržuje  Boží  přikázání,  nebo
proto, že věří v Ježíše Krista, jako Pána a Spasitele. Přesněji: Je víra
v Ježíše dostačující aby byl člověk před Bohem ospravedlněn ze svých
hříchů, nebo je třeba si spasení ještě k tomu „odpracovat“ důsledným
dodržováním Božích přikázání? 

Pavlova  obhajoba  spasení  pouhou  vírou  je  pokračováním  jeho
obhajoby  pravdy  evangelia,  kterou  popisuje  předchozí  oddíl.  Zde
Pavel  líčí,  jak  se  v  Antiochii  otevřeně  postavil  proti  Petrovi,  který
se choval pokrytecky. Apoštol Petr před křesťany židovského původu,
kteří byli zastánci zachovávání židovských náboženských tradic, začal
znovu tyto náboženské příkazy dodržovat. Důvodem byl strach před
těmito  lidmi,  které  Pavel  nazývá  „zastánci  obřízky“.  K  tomuto
pokrytectví  strhl  i  ostatní  křesťany  židovského  původu.  Navíc
křesťany  původu  pohanského  znejisťoval  tím,  že  je  také  nutil
dodržovat židovské náboženské předpisy. 

Když si dáme do souvislosti Petrovo zapření Krista, následné pokání
a milost, kterou dostal od Pána Ježíše na břehu Tiberiadského jezera
a  následné  pověření:  „Pas  mé  beránky“,  a  jeho  nynější  (jak  Pavel
říká):  couvání a oddělování se ze strachu před Židy, vidíme krásně,
že opravdu každý člověk, i takový velikán, jako byl Petr, potřebuje
spasení  pouhou  milostí,  protože  vlastní  silou  nejsme  schopní
dosáhnou  spravedlnosti  před  Bohem.  To  má  Pavel  na  mysli,  když
v 16. verši píše: „Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn.
Pavel  se  zde  odkazuje  na  Písmo,  na  Žalm  143,2  „(Hospodine)

1



Nevcházej  v  soud  se  svým  služebníkem,  vždyť  před  tebou  nikdo
z živých není  spravedlivý.“  Pavel  v 15 a 16.  verši  píše:  „My jsme
od narození Židé a ne `hříšní pohané´, víme však, že člověk se nestává
spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem,
nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom
došli  spravedlnosti  z  víry  v  Krista,  a  ne  ze  skutků  zákona.  Vždyť
ze skutků zákona `nebude nikdo ospravedlněn´.“ Jako by tím chtěl
říci,  že  ač  jsou  od  narození  původem  Židé  a  mohli  by  se  na  to
spoléhat, došli k poznání, že spasení není člověku dáno ani dědičně po
předcích,  ani  si  je  člověk  nemůže  na  Bohu  vymoci  důsledným
dodržováním Božích přikázání  a  náboženských předpisů,  ale  je  mu
dáno z Boží milosti, vírou v Krista Ježíše. 

Tento 16. verš můžeme považovat za jádro listu Galatským. To je to
hlavní, co chtěl Pavel svým odpůrcům, ale předně adresátům dopisu
sdělit: Spaseni nemůžeme být vlastní silou, ale milostí Boží  zjevenou
na kříži Ježíše Krista. Galatským křesťanům říká, aby se nedali zmást
tímto učením o ospravedlnění, kterému nestačí jako základ Kristova
oběť, ale snaží se je podepřít ještě učením o tom, že člověk, si musí
ospravedlnění ještě k tomu „odpracovat“ plněním Božích přikázání. 

Pojďme  si  tedy  toto  téma  trochu  přiblížit.  Co  vlastně  znamená
ospravedlnění,  jak mu rozumíme? „Ospravedlnění“ je právní výraz,
vypůjčený  ze  soudnictví.  Má  přesně  opačný  význam,  než  slovo
„odsouzení“.  Odsoudit  znamená  prohlásit  někoho  vinným.
Ospravedlnit znamená zprostit ho viny, prohlásit za nevinného neboli
spravedlivého.  V  Písmu  je  to  myšleno  tak,  že  Spravedlivý  Bůh
hříšníka  naprosto  nezaslouženě  smiřuje  se  sebou,  odpouští  mu
a přijímá ho, protože trest za jeho hřích na sebe vzal Boží Syn. Bůh
hříšníka pro Kristovu nevinnou krev omilostňuje a dále s ním jedná
jako se spravedlivým. Pavlův slovník se nám někdy jeví jako složitý.
I já někdy ve své vnitřní diskusi s apoštolem Pavlem, si Pavla dobírám
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a  říkám mu: „Pavle,  Pavle,  než bys napsal dvě věty srozumitelné,
napíšeš raději tři nesrozumitelné.“ Ale to je jen takový povzdech, když
Pavlovi nerozumím. Ale pokud Pavlovi nerozumíme, je to většinou
dáno tím, že reaguje na nějakou konkrétní věc, do konkrétní situace
a kultury nám tak vzdálené. Zde ale tím Pavel vytvořil teze, na kterých
stojí  celá  reformace.  O  tom  Luther  napsal:  „Zde  máte  pravdu
evangelia. Je základním článkem křesťanského učení, z něhož sestává
znalost  veškeré  zbožnosti.“ A  dodává:  „Kdyby  se  tento  článek
o  ospravedlnění  ztratil,  pak  je  ztraceno  pravé  křesťanské  učení
vůbec.“ Ve  stejném  duchu  o  tom  píše  i  Crammer  v  první  knize
homilií, a dodává:  „Toto učení prosazuje a vyzdvihuje pravou slávu
Kristovu a do prachu sráží prázdnou slávu člověka.“ Myslím, že toto
je  velmi  výstižně  formulováno:  Pavlovo  učení  o  spasení  z  víry
v Ježíše Krista vyzdvihuje pravou slávu Kristovu a do prachu sráží
prázdnou  slávu  člověka. Pavel  se  ohrazuje  proti  učení  oněch
„zastánců obřízky“,  ale ve své podstatě hovoří o obecné lidské nouzi,
která platila tehdy a platí i dnes. Odhaluje dvě základní skutečnosti:
Že  Bůh  je  spravedlivý,  ale  my  nejsme  spravedliví  před  Bohem.
Spojením těchto dvou skutečností vidíme stav naší lidské nouze, kterou
poznáváme v našich zkušenostech a dosvědčuje nám ji i naše svědomí:
že  mezi  námi  a  Bohem  není  něco  v  pořádku.  Namísto  harmonie
je  napětí.  Jsme  pod  soudem,  pod  spravedlivým  Božím  rozsudkem.
Ztratili jsme s ním obecenství a jsme vypovězeni z jeho přítomnosti.
(John. R. W. Stott, Galatským). Stott dále píše, že víra v to, že když si
člověk obrazně řečeno „vyhrne rukávy“ a bude usilovat ospravedlnit
se před Bohem svými schopnostmi, lichotí lidskému egu. Člověk
tak  klame  sám  sebe,  když  se  spoléhá  na  to,  že  může  sám  sebe
vykoupit  protože  je  ve  svých  očích  dobrý.  Je  to  obrovský  lidský
omyl,  který  člověka  opájí  od  pokušení  v  ráji. Stott  dále  píše,
že nikdo nemůže být  před Bohem prohlášen spravedlivým, protože
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se ještě nenašel člověk, který by dokázal nezhřešit. Naprostá věrnost
požadavkům Božího zákona je nad naše síly. To dokázal pouze Ježíš.
Navenek  se  může  člověku  jevit,  že  je  spravedlivý,  ale  pokud
se  upřímně  podíváme  sami  sobě  do  svědomí,  musíme  si  přiznat,
že nejsme schopní nedopustit se hříchu proti zákonu Božímu ve svých
myšlenkách a skutcích. A nedokážeme změnit svou minulost tím, že ji
vyvážíme  dobrými  skutky.  Pokud  jsme  k  sobě  i  Bohu  upřímní,
docházíme nutně k závěru, že nejsme bez hříchu a  potřebujeme Boží
milost. 

Jak  vůbec  může někoho napadnout,  že  si  bez  Boží  milosti  vystačí
sám? Jak někdo může si být jistý, že dokáže naplnit vysoce náročné
mravní nároky Božího zákona? Domnívám se, že to je past, proti které
nejsme nikdo zcela imunní.  Navzdory tomu, že jsme prožili  milost
pokání a naše srdce bylo rozcitlivěno ke vnímání pravdy, může se po
čase znovu stát vůči pravdě necitlivé. Stačí, že se nám po nějaké době
začne zdát,  že už to křesťanství  zvládáme.  A čím více si  všímáme
toho, co nám jde, tím více jsme v nebezpečí si začít myslet, že nám
jde  všechno.  A  postupně  oslepujeme  své  vnímání  toho,  co
nezvládáme. Víc začneme klást důraz na vnější věci křesťanské etiky
a opomíjet vnitřní. Nějak začneme zapomínat třeba na to, že když se
člověk chtivě podívá na člověka opačného pohlaví, již s ním zcizoložil
ve svém srdci. Občas nás sice zneklidní naše svědomí, třeba když si
uvědomíme, že pociťujeme závist, ale rychle se ujistíme tím, v čem
všem jsme dokonalí. Někdy nás bolestivě dloubne jak kazatel v neděli
probouzí naše svědomí, ale i s tím si poradíme. Abychom nepříjemnou
bolest  vyhnali  ze  srdce,  omluvíme  si  svůj  hřích  okolnostmi
a  pochválíme  se  za  to,  co  nám jde  dobře.  Tak  nějak  se  postupně
můžeme dostat do slepoty vůči pravdě o svém duchovním stavu.  

Pavel  sice  hovořil  do  konkrétní  situace  konkrétního  sboru  daleko
v  historii,  ale  vlastně  tím  položil  základy  učení  křesťanské  víry
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ve spasení z Boží milosti, vírou v Ježíše Krista pro všechny lidi. To
učení  probouzí  svědomí  všech  generací  a  zvěstuje  dobrou  zprávu.
Dobrou zprávu o tom, že my, hříšní lidé můžeme být Bohem přijati ne
pro svou skvělost, ale pro Boží milost, která nám byla dána v Kristu
Ježíši. 

V 17. verši Pavel píše: Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu a jsme
tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu?
Naprosto  ne! Tato  věta  se  může  zdát  poněkud nesrozumitelná,  ale
Pavel zde nejspíš reaguje na obvinění, že když člověku stačí pouhá
víra ke spasení, odvádí tak vlastně Kristus lidi od dodržování zákona
a nabízí lacinou milost.  A tím se Kristus stává služebníkem hříchu.
Pavel  k  tomu  říká  rázně:  Naprosto  ne!  Spasitelná  víra  nezbavuje
člověka povinnosti dbát na Hospodinova přikázání. Ale zásadně mění
jádro  víry  –  člověk  nevěří  v  sebe,  že  dokáže  být  před  Bohem
spravedlivý,  ale  poznává  pravdu,  že  nedokáže  nehřešit  a  proto
potřebuje Boží milost. Pavel vysvětluje, že lidská bída spočívá v tom,
že i když se člověk upřímně snaží žít podle Božích přikázání, dochází
ve světle zákona k poznání, že je hříšný. Pokud by se křesťan znovu
vracel „pod zákon“ tím, že by se spoléhal na to, že ho dokáže naplnit,
vlastně by tím odmítal Boží milost a znovu by se dostal do stavu „pod
zákonem“ a tím i pod soudem“. (v. 17. - 18.). To by bylo jako pohrdat
Boží milostí a Kristovou smrtí a prohlašovat jí za zbytečnou. (v. 21).

Pavel  vysvětluje,  že  z  pohledu  zákona  Božího  je  odsouzencem
na smrt, neboť mzdou hříchu je smrt. Ale díky Boží milosti je živ. (v.
19.). Výrokem: Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije
ve mně Kristus,  chce Pavel říci, že už se nespoléhá na svou dřívější
jistotu,  že  je  spravedlivý,  protože  dokonale  žije  podle  Božích
přikázání a horlivě hájí víru. Obrazně řečeno této jistotě zemřel spolu
s Kristem a zrodilo se v něm poznání,  že obstát  před Bohem bude
moci jen díky Boží milosti skrze Ježíše Krista. Pavel píše:  A život,
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který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval
a vydal sebe samého za mne. Jinými slovy: Pavel uvěřil v Boží lásku,
která dává sama sebe. Věří, že si ho Pán zamiloval a vzal na sebe jeho
hřích. Z této víry v Boží lásku Pavel žije. 

Závěr
John Stott dochází k závěru, že z tohoto biblického oddílu vyvstávají
čtyři základní křesťanské pravdy:

1) Největší potřebou člověka je ospravedlnění, přijetí Bohem. Před
ním všechny ostatní lidské potřeby blednou do bezvýznamnosti.

2)  Ospravedlněni  nejsme  ze  skutků  zákona,  ale  vírou  v  Ježíše
Krista.  Zákon nás usvědčuje z hříchu a odsuzuje, ale Ježíš Kristus
trpěl a zemřel na kříži, aby nás ze smrti vysvobodil. To vše proto, že si
nás zamiloval.

3) Nevěřit v Ježíše Krista, protože věřím v sebe sama je urážkou
jak Boží milosti,  také Kristova kříže, protože obojí  prohlašuji  za
zbytečné.

4) Věřit v Ježíše Krista a tak dosáhnout nový život spojení s ním,
znamená začít zcela nový život. Zjišťujeme, že jsme s ním zemřeli a
povstali  k  novému  životu.  A  můžeme  s  Pavlem  vyznat:  „Jsem
ukřižován spolu s  Kristem,  nežiji  už já,  ale žije  ve  mně Kristus.  A
život,  který  zde  nyní  žiji,  žiji  ve  víře  v  Syna  Božího,  který  si  mne
zamiloval a vydal sebe samého za mne.“
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