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Nestydím se za evangelium: 
je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, 

předně pro Žida, ale také pro Řeka. 
 
 
Pavel napsal tento verš jako výpověď o tom, jak se hříšník, Žid nebo pohan, dostane 
jednoho dne do nebe, tj. bude spasen. V evangeliu však Bůh nabízí spásu i dnes, 
zatímco jsme na cestě do nebe. 
 
Důvodem je pojem spása, záchrana. Obvykle se má pod tímto pojmem na mysli celé 
spásné dílo, které Ježíš vykonal, aby zaplatil cenu za náš lístek z pekla do nebe. To je 
vskutku to nejúžasnější spasení, ale to není vše, co Bůh nabízí. Náš Otec nejen poslal 
Ježíše, aby byl Pastýřem a zároveň beránkem, který nás osvobodí od věčných 
důsledků hříchu; On posílá i svého Ducha, aby nás náš Pastýř osvobozoval také od 
každodenní nadvlády hříchu. Obojí aktivita našeho Boha je popisována jako spása. 
Ta první v úzkém smyslu slova, ta druhá v obecném smyslu4. 
 
Podobně jsou také slova pokání a posvěcení používána jednak v úzkém, specifickém 
smyslu slova, a jednak v širším, obecném smyslu. Možná se k nim ještě někdy 
vrátíme. Dnes ale mluvíme o slově spása. V úzkém, specifickém smyslu se spása 
vztahuje k Ježíšově dílu vykoupení, kterým nás vyprostil z věčného a zcela 
zaslouženého zatracení. Tato záchrana nám dává nekonečný důvod a příležitost 
uctívat Boha po celou věčnost. 
 
V širším, obecném smyslu zahrnuje slovo spása veškerou záchranu, kterou pro nás 
Bůh koná. A chceme-li Boha uctívat už nyní, potřebujeme také vyprostit z každo- 
denní nadvlády hříchu. Pavel se nestyděl za evangelium, protože věděl, že je mocí 
k věčnému spasení, ale i k dennodennímu osvobození. Proto hledejte obě Boží 
spasení pouze v Božích zaslíbeních evangelia. 
 
Váš život je časem ke shromažďování a vytváření audio-knihovny Božích zaslíbení, 
kolik jich jen je, v nejhlubších zákoutích své mysli a srdce, aby je mohl Bůh neustále 
přehrávat, „ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat“. 
Čiňte tak a naleznete cestu spásy naplněnou větší mocí, než si dokážete představit.

 
4 Je však třeba oba smysly slova spása od sebe pečlivě odlišovat. Jejich smíchání by totiž vedlo ke ztrátě jistoty věčné 

spásy, která je založena na Kristově díle pro nás, nikoli v nás. – poznámka překladatele 


