
Pavel Kostečka – Římanům 9.kapitola                  přepis kázání  22.10.2016 

Při studiu sobotní školy v tomto čtvrtletí se setkáváme s pozitivní postavou Jóba a jeho přáteli, kteří pozitivní postavy 

nejsou. Jób žádá od Boha vysvětlení, proč ho potkala všechna neštěstí. Podporou by mu měli být jeho přátelé, ale 

nejsou. Jób je ospravedlněn, podpořen Bohem a jeho přátelé jsou ti, za které se má Jób modlit. 

Řím 9.kapitola 

1 Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, 

2 že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. 

3 Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných,  

4 Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení,  

5 jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.  

6 Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. 

7 Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: "Tvé símě bude povoláno v 

Izákovi." 

8 To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.  

9 Šlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijdu a Sára bude mít syna." 

10 A to není vše. Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny. 

11 Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení 

12 (nešlo totiž o skutky, ale o Toho, který povolává), bylo jí řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." 

13 Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl." 

14 Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě! 

15 Už Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." 

16 Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. 

17 Faraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem tě pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo 

rozhlášeno po celé zemi." 

18 Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje. 

19 Možná mi řekneš: "Co mu tedy ještě vadí? Copak se někdo vzepřel jeho vůli?" 

20 Ale člověče, kdo vůbec jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi mě udělal 

takhle?" 

21 Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na 

smetí. 

22 A co když Bůh, ačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby 

hněvu, určené ke zničení? 

23 Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě,  

24 totiž na nás, které povolal nejen z Židů, ale i z pohanů? 

25 Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat." 

26 "Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se budou jmenovat." 

27 Izaiáš pak volá ohledně Izraele: "I kdyby synů Izraele bylo jak písku v moři, jen hrstka z nich se zachrání.  

28 Hospodin učiní rázný konec, vykoná svůj soud nad zemí." 

29 A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, už bychom byli 

jako Sodoma, dopadli bychom jako Gomora!" 

30 Co na to řekneme? Že pohané, kteří o spravedlnost neusilovali, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti z 

víry. 

31 Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl.  

32 Proč? Protože ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků. Narazili na kámen úrazu, 

33 jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení; kdokoli však v něj věří, se jistě 

nezklame."  
 

Židé žádají o vysvětlení a Pavel jim odpovídá velmi tvrdě, jako by říkal : „Co si otvíráte pusu na Boha?“ . Opačně, než 

tomu bylo u Jóba. 

Národ, kterému byla svěřena Boží smlouva a zákon, národ který měl 1500 let na to, aby pochopil, co od něho Bůh žádá. 

To se nestalo. Pavel řekl, že cíle zákona nedošli. Neříká to jako zhrzený člověk. Pavel byl pod velkým tlakem – viz Sk 

28,28.kap. Židům se jeho vystupování nelíbilo. 



Pavel začíná v Řím kap.9 pozitivními slovy, obětoval by se za svůj národ, ale tak to nejde. Jen jediná oběť měla smysl – 

oběť Ježíše Krista. Židy popudilo proti Pavlovi i to, že nabídl radost z Pána i nežidům. Ty však Bůh nezavázal předpisy a 

zákony jako židy, a přesto měli mít stejné požehnání. Pavel pro ně nařízení redukuje. Ti, kdo se připojí k duchovnímu 

Izraeli, měli by prožít požehnání. Na odpor židů ze stejného důvodu narazil i Ježíš Kristus. Nic nás nerozzlobí tak, jako 

když je nám dáván za příklad někdo, koho si vůbec nevážíme. Čekali bychom, že se Pavel rozvykládá, že bude židům 

vysvětlovat, že i pohané jsou lidé a že i pro ně je tady Pán. Ale on to neudělal. Jeho slova jsou velmi tvrdá. „Slituji se, 

nad kým se slituji.“ Jako by Bůh říkal: „Co vy mi tady říkáte? Zavřete pusu a mlčte!“ 

Doktrína o predestinaci předpokládá, že Bůh vybral lidi jako dobré a lidi jako zlé. Aby svět mohl fungovat, potřebuje 

rovnováhu dobrého a špatného. 

My věříme, že nepotřebujeme zlé, aby nás to přivedlo k dobrému. Stačí – a přejeme si – svět dobrý. Hrozby nás k Bohu 

nepřivedou. Budeme poslušní, ale ne oddaní. Ani náš Bůh to takto nechce. Náš Bůh je  NAPROSTO dobrý ba totéž chce 

po nás. Chce naši lásku a naši oddanost. Nechce nás děsit. 

Příklady ze Starého zákona: 

1. Co řekl Josef bratrům po letech v Egyptě – „Netrapte se, to muselo být proto, aby jste se dostali do Egypta a 

neměli hlad.“ To, co se zdálo být kruté, se ukázalo v širším kontextu jako dobrý záměr. 

2. Rechab chce zaútočit na Jarobeáma. Prorok říká: „Řekni Rechabovi, že toto je ode mne.“ Jako by to špatné 

bylo od Boha, jako by lidi ponoukal ke špatnému. Jak to tedy je? Jsme hříčkou v rukou Božích? Je vše předem 

určeno? Nevytáhli jsme si Černého Petra? Nebo ti, co se vzpírají Božímu slovu i přes naše modlitby? 

 

Mohli bychom 9.kapitolu Římanům ignorovat, tvrdit že ji napsal později někdo jiný a do knihy vsunul. Ale to není 

pravda. 

 

Jaký je klíč k chování Pavla, který jako by prezentoval Boha jako přísného a nesmlouvavého ? 

1. Pán je konečnou autoritou tohoto světa. Vládcem země je satan, ale ani on nesmí dělat všechno. Ani na Jóba 

nesměl vztáhnout ruku až k smrti. Bůh nerozlišuje- co chce, co udělal On a co dopustil. Shrnuje to v jedno – co 

Pán dopustil. On vnímá každý okamžik v životě každého člověka, bez Něho ani list ze stromu nespadne. Cokoliv 

se děje – On to dopouští, ví o tom. Proto Bible popisuje, jako by vše dělal Bůh. 

2. Čtěme předchozí kapitoly a následující kapitoly. Ptejme se po kontextu. List Římanům je list o milosti, 

odpuštění a tato zpráva převažuje. 

Řím 10., 11., 12. kapitola – Pavel zmírnil tón a začal vysvětlovat. Dal lidem šanci pochopit, že všichni lidé jsou 

odkázáni na Boží ruku, bez ohledu na příslušnost. V židovském myšlení je hlavní to, co je napsáno na začátku 

a na konci – Pavel se na začátku chce obětovat. Na konci 11.kapitoly 33.verš – „Ta hloubka Božího bohatství, 

jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty!“. Pán se nám 

v Písmu zjevuje, ale my jsme schopni vidět jen něco. Jako když spadne letadlo do moře, na břehu pevniny se 

najde několik vyplavených částí letadla, ale většinu, která zůstala v hlubině, nevidíme a nenajdeme. Měli 

bychom být velmi opatrní v soudu Božích slov, protože nevidíme všechny souvislosti. 

3. Izrael si nárokoval Boží výsady. Ostatní jako by měli být mimo. Do toho přijde Ježíš Kristus a Pavel a říkají něco 

jiného. Pavel mluví k pyšným lidem, proto začal mluvit tvrdě. Chce, aby si uvědomili, že Pán je Bohem a nemusí 

se nikomu zpovídat. Lidé se musí nejprve pokořit, aby mohl použít mírnější slova.  

Kde je spravedlnost? Máme žít spravedlivě? Světské zákonodárství funguje tak, že se zákony posuzují 

s ohledem na to, zda neodporují ústavě., zda se k ní blíží. Kdo může soudit Boha, zda se k něčemu blíží? On je 

ústava i zákon. „Bude hlína posuzovat hrnčíře?“ Bůh se do žádné šablony pasovat nemusí. 

Je-li Bůh Bohem, On sám je definicí spravedlnosti. Musíme přijmout kritiku nás, pokořit se a pak přijmout Boha 

takového, jaký je. 

Můžou nás potkat situace, kdy se nám stane něco bolestivého, a nevíme, proč to Bůh dopustil. Pavel řekl: 

„Přijmi to, kdo jsi, abys posuzoval Boha?“ Někdy Pán odpoví, ale nemusí. Je na nás to přijmout odevzdaně. My 

nevidíme smyls věcí, nevíme, co Bůh zamýšlí. On vidí, my ne. 


