
Bohumil Mroček – Skrze jednoho člověka vešel na svět hřích 

                                 přepis kázání 4.11.2017 

 

Řím 5,12.- 21. 

12 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, 

protože všichni zhřešili.  

13 Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon.  

14 Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je 

protějšek toho, který měl přijít.  

15 S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí 

propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.  

16 A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl 

k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění.  

17 Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří 

přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho 

jediného, Ježíše Krista.  

18 A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem 

ospravedlnění a život.  

19 Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného 

mnozí se stanou spravedlivými.  

20 K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě 

mnohem více rozhojnila milost,  

21 aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze 

Ježíše Krista, našeho Pána.  

 

Řím 6, 1.- 17. 

1 Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?  

2 Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli - jak bychom v něm mohli dále žít?  

3 Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?  

4 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých 

slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.  

5 Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho 

zmrtvýchvstání.  

6 Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno 

moci a my už hříchu neotročili.  

7 Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.  
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8 Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.  

9 Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje.  

10 Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu.  

11 Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.  

12 Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce;  

13 ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do 

života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.  

14 Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.  

15 Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!  

16 Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho 

posloucháte - buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.  

17 Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, 

které vám bylo odevzdáno.  

 

Co s námi udělá smrt Ježíše Krista? Bůh je svatý a nemůže mít nic společného s hříchem. A hříšník si 

zaslouží smrt. Ale Bůh nás nepotrestal. Dal nám svého syna. Z nepřátel a vyvrženců se staneme přáteli. 

Je správné, že nás Bůh trestá za hřích Adama? Hřešíme každý den. Jsme dědici hříchu. Nepotřebujeme 

spravedlnost, ta by nás potrestala. My potřebujeme milost. 

Lidé umírali ještě před vydáním zákona na deskách. Měli je zapsané v srdci. 

Hřích je propast mezi tím, kde se nacházíme my a kde se nachází Bůh. Při usvědčení z hříchu se musíme 

obrátit k Ježíši Kristu a sklonit se, přijmout Jeho oběť. Narodili jsme se do Adamova těla. Ale své hříchy 

můžeme nechat odpustit  a narodit se do Ježíšova těla. 

Pokud budeme poslouchat zlo, budeme jeho služebníky. Pokud budeme pod mocí Ducha svatého, 

nemůžeme hřešit. 
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