
Ř 15,1-13 

V současnosti čtu dopis Římanům a ve sborové knihovně jsem nalezl knihu ilustrací NZ, 

kde se nacházel obrázek k verši z 15,13. Je na něm vidět jak lidé bez naděje, prázdné 

nádoby prochází knihou a vychází jako naplnění, s hojností naděje. 

Připravil jsem si proto pro vás cestu do nitra Knihy knih složenou z 5 překladů a mou 

touhou je demonstrovat pravdu, která je v B. slově ve verši 15,13 , kde se říká  „Bůh naděje 

nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí 

Ducha svatého.“ Připravte si nádoby, jimiž jsou vaše mysl, srdce, duše, duch a tělo. 

Ještě chci říci, že vliv Listu Římanům je nezměrný. Zapůsobil na myšlení velkých mužů, 

jakými byli Augustin, Luther, Weslley a jejich prostřednictvím formoval dějiny církve. Bůh 

však tímto dopisem zapůsobil i na životy mnoha dalších lidí- obyčejných mužů a žen, kteří 

četli a uvěřili a poté i jednali podle apoštolova učení.  

Nejdříve budu číst z překladu nazvaného Český studijní překlad, vydalo nakladatelství 

KMS Praha 2009. Ř15.1-13 

1 My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu, a nemít zalíbení sami v sobě. 

2Každý z nás ať se snaží líbit bližnímu k jeho dobru, pro jeho budování. 3Vždyť i Kristus 

neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž jak je napsáno: ‚Urážky těch, kdo tebe tupili, padly na 

mne.‘ 4Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze 

trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději. 5Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být 

mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše, 6abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha 

a Otce našeho Pána Ježíše Krista. 7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě 

Boží přijal vás. 8Neboť pravím, že Kristus se stal služebníkem obřezaných pro pravdu Boží, 

aby potvrdil zaslíbení daná otcům 9a aby národy slavily Boha za jeho milosrdenství, jak je 

napsáno: ‚Proto ti vzdám chválu mezi národy a tvému jménu budu zpívat chvály.‘ 10A dále 

praví: ‚Zaradujte se, národy, spolu s jeho lidem.‘ 11A opět: ‚Chvalte Pána všechny národy, ať 

jej velebí všichni lidé.‘ 12A dále praví Izaiáš: ‚Bude kořen Isajův, ten, jenž povstane, aby 

vládl národům; v něj budou pohané doufat.‘ 13Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí 

a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého. 

A začnu veršem 4.: 4Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, 

abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději. 

Hledáš- li moudrost, nebo naději najdeš ji v Písmu, které nás povzbuzuje a učí trpělivosti. A 

to platí dvojnásob právě v této době. 

Znalost Písma ovlivňuje náš postoj k současnosti i budoucnosti. Čím více toho víme o 

Božím charakteru a Božích činech v minulosti, tím větší máme důvěru, že Bůh bude jednat 

i v následujících dnech.  
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V překladu Bible Kralické z roku 1613 vydané ČBS v 2008, je pak trpělivost přeložena jako 

snášenlivost: čtu 4. a 5. verš: 

4Nebo kteréžkoli věci napsány jsou, k našemu naučení napsány jsou, abychom skrze 

snášelivost a potěšení písem naději měli.5Bůh pak snášelivosti a potěšení dejž vám býti 

jednomyslnými vespolek podlé Jezukrista, 

Uprostřed zkoušek, tlaků a zmatků, vidíme, že Bůh nám dává snášenlivost, snášet, snést, 

unést okolnosti a druhé lidi okolo nás. 

V celé společnosti, narůstá únava a nervozita. Ztráta důvěry a soudržnosti je až 

hmatatelná. Odmítnutí společného postupu k řešení problému, zklamání z elit a hledání 

vlastních cest. Reptání, obviňování. Není se čemu divit, chápu to. Když se rozhlédnu kolem, 

napadá mě: „Byli jako ovce bez pastýře.“ Ale my máme Pastýře a apoštol nám říká:  

Čtu z BIBLE 21, vydalo nakladatelství Biblion v 2009: 5 Kéž vám Bůh trpělivosti a 

útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, 6 tak abyste svorně a 

jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. 

Můžete to zvládnout! Být ve shodě s Kristem znamená přijmout vládu Ježíše Krista ve 

všech oblastech života, sdílet jeho hodnoty a přistupovat k životu z jeho perspektivy. To 

znamená přijmout za svůj Ježíšův milující postoj k druhým lidem a nejlépe se to naučíme 

ve vztazích k ostatním křesťanům. 

Čtu z překladu Slovo na cestu, vydala ČBS 2012: verše 1-7 

1My vyspělejší ve víře jsme povinni snášet nedostatky těch, kdo tak pokročilí nejsou, a 
nesmíme být na svou úroveň domýšliví. 2Pamatujte především na bližní a na to, co 

prospívá jim. 3Vždyť ani Kristus nehledal svůj prospěch, ale podle prorockých slov ze 
žalmu snášel výsměch nepřátel: „Urážky těch, kdo tebe, Bože, tupili, snesly se na moji 
hlavu.“ 4I toto, jako vše v Písmu, bylo napsáno k našemu naučení, abychom získali 
vytrvalost a čerpali z toho povzbuzení a naději. 
5Ať vám tedy Bůh, dárce toho všeho, dá žít navzájem v souladu. 6Tak si to přál Ježíš 
Kristus, abyste jednomyslně oslavovali Boha, jeho Otce. 
Společenství mezi věřícími 
7Nechtějte být nějakou uzavřenou společností. Nestraňte se jeden druhého; přijímejte se 

navzájem, jako nás Kristus přijal do slávy.  

Apoštol vybízel k vzájemnému přijetí věřících z Židů a pohanů. Dnes vtom vidím příklad 

přijímat se v odlišnosti a různosti názorů. A myslí-li si někdo o sobě, že je silný, nechť to 

prokáže tím, že bude pamatovat na to, co prospívá druhým a ne co vyhovuje jemu.  

Je bezúčelné se o sporných bodech hádat, odsuzovat se. Všichni jsme odpovědni ne sobě 

navzájem, ale Kristu. Je lepší omezit svou svobodu, než ji uplatňovat na úkor bratra. Boží 

odpuštění a láska nás povzbuzuji, abychom žili podle nového povolání, abychom byli 

milosrdní, jako je milosrdný náš Otec v nebesích. Evangelium dobrá zpráva nekončí u slov. 

Chce proměňovat naše vztahy. 
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A teď už se blížíme k vrcholu povzbuzení, čtu z Jeruzalémské bible, vydalo Karmelitánské 

nakladatelství 2009: 1-12 

Ale pro nás silné je povinností, abychom nesli slabosti těch, kdo onu sílu nemají, a 

abychom nevyhledávali, co se líbí nám.2Ať se každý z nás líbí svému bližnímu pro dobro a 

kvůli vzdělávání.3Neboť Kristus nevyhledával to, co se mu líbilo, ale jak je psáno: Urážky 

těch, kdo urážejí tebe, padly na mne.4Všechno, co bylo v minulosti napsáno, bylo totiž 

napsáno pro naše poučení, abychom z vytrvalosti a útěchy, kterou dávají Písma, čerpali 

naději.5Ať vám Bůh vytrvalosti a útěchy dá, abyste vůči sobě navzájem měli stejné zájmy 

po příkladu Krista Ježíše,6abyste tak jedním srdcem a jedněmi ústy oslavovali Boha a Otce 

našeho Pána Ježíše Krista.7Buďte proto vůči sobě navzájem přívětiví, jako byl vůči vám 

Kristus k Boží slávě.8Říkám totiž: Kristus se stal služebníkem obřezaných ke cti Boží 

pravdomluvnosti, aby splnil zaslíbení daná praotcům,9a národy oslavují Boha za jeho 

milosrdenství podle slova Písma: Proto tě budu chválit mezi národy a budu zpívat ke chvále 

tvého jména;10a další: Národy jásejte s jeho lidem;11anebo zase: Všechny národy, chvalte 

Pána, a ať ho velebí kdekterý lid.12A Izaiáš pak říká: Ukáže se Jesseův výhonek, ten, jenž 

povstává, aby velel národům. Do něho vloží národy svou naději. 

Slyšíte to zaslíbení! To je motivace! Ještě jednou čtu verš 12:A Izaiáš pak říká: Ukáže se 

Jesseův výhonek, ten, jenž povstává, aby velel národům. Do něho vloží národy svou naději. 

Když vytrváme, neztratíme přívětivost, budeme myslet na dobro bližních a chránit slabé, 

Bůh nám dá jedno srdce jedny ústa k oslavě Boha. Víra projevující se láskyplnými vztahy a 

radostnou chválou bude stoupat z chrámu našich srdcí jako za dnů prvotní církve, tehdy se 

naplní Izajiášovo proroctví tady, v tvém sboru, v tvém městě a národě. 
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