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Ekumenický
Ř 11,33 Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a
nevystopovatelné jeho cesty! 34 'Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?'
35 'Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?'
36 Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.
Kralická
Ř 11,33 Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nezpytatelní soudové jeho, a nevystižitelné
cesty jeho. 34 Nebo kdo poznal mysl Páně? Aneb kdo jemu radil?
35 Nebo kdo prvé dal jemu, a budeť mu odplaceno?
36 Nebo z něho, a skrze něho, a v něm jsou všecky věci, jemuž sláva na věky. Amen.
Nová smlouva
Ř 11,33 Ó hlubino bohatství a moudrosti i poznání Božího! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho
cesty! 34 ,Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem?'
35 ,Anebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplatit?'
36 Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen.
Slovo na cestu
33 Jak nesmírné je Boží bohatství, jak hluboká jeho moudrost a poznání. Jak nevyzpytatelná jeho rozhodnutí a
nepředvídatelné jeho jednání! 34 Kdo může pochopit Boží myšlení, kdo byl kdy jeho poradcem? 35 Kdo mu kdy dal
něco ze svého, aby mu to on musel vrátit? 36 Vždyť z Boha vše pochází, díky jemu a pro něho vše trvá. Jemu sláva
na věky!
Bible 21. Století
33 Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné
(nevystižitelné) jeho cesty! Vždyť: 34 "Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?" 35 "Kdo mu
co dal jako první, aby mu za to Bůh zaplatil (odplatil)?" 36 Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva
navěky! Amen.
Český studijní překlad
33 Ó hlubino bohatství a moudrosti i poznání Božího! Jak nevyzpytatelné [jsou] jeho soudy a nepostižitelné jeho
cesty!(21) nebo: nevystopovatelné; 34 ,Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem?` 35 ,Anebo kdo mu dal
[něco] dopředu, aby mu [to on] musel odplatit?`36 Vždyť z něho a skrze něho a pro něho [jsou] všechny věci. Jemu
[buď] sláva na věky. Amen.(22) ř.: k němu (do něho);
Nádej pre kazdého
33 Aké nesmierne je Božie bohatstvo, aká hlboká je jeho múdrosť a poznanie! Aké nevyspytateľné sú jeho
rozhodnutia a nepredvídateľné jeho zámery! 34 Kto môže pochopiť jeho myslenie, kto bol jeho poradcom? 35 Kto
mu niečo dal zo svojho, aby mu to on musel vrátiť? 36 Veď z Boha všetko pochádza, vďaka nemu a pre neho všetko
trvá. Jemu nech je sláva naveky. Amen.

Bible 21.století – Římanům 11 kapitola
1 Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť i já jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z
pokolení Benjamínova. 2 Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění Písma o tom, jak si
Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: 3 "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen já, a i mně usilují o
život!" 4 Jak mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem." 5 Stejně
tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. 6 Je to díky milosti, ne díky skutkům - jinak by milost už nebyla milost.
7 Co dodat? Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni. 8 Jak je psáno: "Bůh
otupil jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." 9 A David říká: "Jejich stůl ať se jim stane léčkou a
pastí, kamenem úrazu a odplatou. 10 Ať se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, a jejich záda sehni navždycky."
11 Ptám se tedy: Klopýtli snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případě! Vždyť jejich selháním dospěla spása k
pohanům, aby to v nich vzbudilo žárlivost. 12 Když tedy jejich selhání obohatilo svět a jejich umenšení obohatilo
pohany, co teprve jejich naplnění! 13 Teď mluvím k vám pohanům. Sám jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou
službu náležitě hrdý. 14 Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a některé z nich přivést ke
spáse! 15 Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z
mrtvých? 16 Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. 17 Ano, některé větve byly
vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi ně. Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, 18 a tak se nad ty
větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. 19 Možná řekneš: "Ty větve byly
vylomeny, abych já byl naroubován." 20 Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď
domýšlivý, ale boj se. 21 Když Bůh neušetřil původní větve, tím spíše neušetří tebe! 22 Uvědom si tedy laskavost i
přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak
budeš vyťat i ty, 23 zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět!
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24 Když jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě byl naroubován do ušlechtilé olivy, čím spíše
budou oni jakožto původní větve naroubováni do své vlastní olivy? 25 Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto
tajemství (abyste nespoléhali na vlastní moudrost): Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů.
26 Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno: "Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal
bezbožnost. 27 Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích." 28 Pokud jde o evangelium, stali
se ve váš prospěch Božími nepřáteli; ale ale pokud jde o vyvolení, zůstávají díky praotcům jeho přáteli. 29 Bůh
nelituje svých darů a povolání! 30 Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď přišlo
milosrdenství na vás. 31 Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo milosrdenství
i na ně. 32 Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. 33 Ta hloubka Božího bohatství,
jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť: 34 "Kdo poznal
Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?" 35 "Kdo mu co dal jako první, aby mu za to Bůh zaplatil?"
36 Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.

Bible 21. Století
Ř 11,33 Ta hloubka Božího
bohatství, jeho moudrosti a
vědění! Jak nevyzpytatelné
jsou
jeho
soudy,
jak
nepopsatelné (nevystižitelné)
jeho cesty! Vždyť: 34 "Kdo
poznal Hospodinovu mysl?
Kdo mu kdy v něčem
poradil?" 35 "Kdo mu co dal
jako první, aby mu za to Bůh
zaplatil
(odplatil)?"
36 Všechno je z něj, skrze něj
a pro něj! Jemu buď sláva
navěky! Amen.

Ekumenický
Ř 11,33 Jak nesmírná je
hloubka Božího bohatství,
jeho moudrosti i vědění! Jak
nevyzpytatelné jsou jeho
soudy a nevystopovatelné
jeho cesty! 34 'Kdo poznal
mysl Hospodinovu a kdo se
stal jeho rádcem?'
35 'Kdo mu něco dal, aby mu
to on musel vrátit?'
36 Vždyť z něho a skrze něho
a pro něho je všecko! Jemu
buď sláva na věky. Amen.

Slovo na cestu
Ř 11,33 Jak nesmírné je Boží
bohatství, jak hluboká jeho
moudrost a poznání. Jak
nevyzpytatelná
jeho
rozhodnutí a nepředvídatelné
jeho jednání! 34 Kdo může
pochopit Boží myšlení, kdo
byl kdy jeho poradcem?
35 Kdo mu kdy dal něco ze
svého, aby mu to on musel
vrátit? 36 Vždyť z Boha vše
pochází, díky jemu a pro
něho vše trvá. Jemu sláva na
věky!

Pavel stojí v údivu nad Boží velikostí. Uprostřed textu najednou Pavel přechází do poezie…
Schází mu slova, když popisuje Boží moudrost, velikost, poznání, vědění, řízení světa, soudy.
Co ho k tomuto zvolání vedlo?
Boží plán spásy. Uvědomuje si, že Bůh vše dokonale promyslel, vedl, řídil.
Otázka Izraele a pohanů…
Izrael odmítl Krista, ale tím umožnil cestu ke spáse pohanům.
Toto Bůh připravil před stvořením světa –
Ef 1,3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním
požehnáním nebeských darů;
4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
5 Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny

Když po pádu člověka vyhnal Adama a Evu z ráje, již tehdy vyhlédl Krista, který člověka přivede k Bohu
zpět. Připravil plán spasení, vyvolil Mesiáše.
Gn 3,15 Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu
rozdrtíš patu."

Ten, kdo rozdrtí satanovi hlavu, byl opět vyhlédnut před stvořením světa…
1P 1,18 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni
pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,
19 nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny
20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

Ale i pro Izrael je naděje. Jednou pochopí, že Mesiášem je Kristus, a budou zachránění.
Zj 1,7 Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna
pokolení země. Tak jest, amen. – (Zach.12,10; Jan 19,37)

Nikdo nemusel Bohu radit! Bůh je dokonalý ve svých plánech, ve své strategii, ve svých záměrech a
mocný, aby je uskutečnil. Nepotřebuje ničí pomoc. Co jsme mu dali, aby nám to musel vrátit?
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A kdo poznal jeho mysl, kdo odhadl jeho úmysly, plány, kdo znal jeho předsevzetí, kdo vystihl jeho
záměry?
Bůh určil způsob, ale určil i čas, kdy své záměry uskuteční. V jím daném čase poslal na tuto zem svého
syna, aby svět zachránil.
Ga 4,4 Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu,
5 aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.
Žd 1,1 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;
2 v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i
věky. 3 On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění
od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech

Židé Mesiáše nepřijali, což znamená, že spasení je nabídnuto pohanům, a v okamžiku kdy Mesiáše
přijmou, co to bude znamenat - to bude den vzkříšení.
15 To, že se ocitli v nepřátelském táboře, přineslo světu smíření s Bohem. A což teprve, až je Bůh znovu přijme!
To bude přímo vzkříšení z mrtvých!

Možná je to pro nás vzdálené - první století po Kristu, Židé a pohané, problematika jejich kultury,
náboženství… Doba se změnila. Ano, ale Boží velikost, moudrost, jsou stále stejné.
Není cesta víry každého z nás prostorem, místem, kde vidíme stejnou Boží moudrost, prozíravost,
velikost?
Věřím, že
cílem Boha je přivést ztracené syny a dcery zpět do Boží slávy.
Řím 8,20-21… Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do
svobody a slávy dětí Božích.
prostředkem je Ježíš Kristus, obětovaný a vzkříšený
způsob je pokaždé jiný, tak jak je Bůh kreativní, jak jedná s citem a s úctou s každým z nás.
Příklady:
o Sestra z jižních čech, hledala u léčitele, okultisty pomoc pro svou dceru, pochopila, že je duchovní
svět, začala hledat Boha, našla ona i její rodina Krista
o Jiná sestra – skrze východní učení, buddhismus, gura, filosofii, katolicismus, došla až ke Kristu. Má
cesta nemohla být jednoduchá, musela být komplikovaná…
o Jiní skrze hudbu, umění, přírodu, vědu, sport…
o Někteří z Vás skrze Svědky Jehovovi… Mezi nimi jste pochopil a uvěřili, že je zde Bůh, že Bible je
jeho slovo, a pak jste hledali dál, až jste našli Mesiáš – Pána Ježíše Krista, který se stal Vaším
Spasitelem.

Buďme citlivé na Boží cesty.
Někdy máme představu (podle svých zkušeností, podle knih, které čteme) jak Bůh jedná. A co se nevejde
do našich škatulek, to odmítáme. Někdy i odsoudíme,
Jako Jan, přichází za Ježíšem a stěžuje si na kohosi, který vyhání démony, ale nechodí s Ježíšem. To je
mimo jeho chápání a tak mu spolu s ostatními učedníky brání v této službě. A teď se dožaduje od Ježíše
pochvaly. Místo toho slyší:
Mk 9,38 Jan mu řekl: "Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i
bránili jsme mu, protože s námi nechodil."
39 Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit.
40 Kdo není proti nám, je pro nás.

Nešlo mu to zařadit do škatulky, kterou si vytvořil.
Ale Bůh je moudřejší, svrchovanější, jeho cesty jsou nepopsatelné, nevystižitelné …
Nesnažme se hodnotit, posuzovat, ale učme se DÍVAT. Vidět Boží jednání, vnímat jeho moudrost, tušit
jeho cesty… Pavel říká, že jeho cesty jsou „nevystopovatelné“. Většinou nedokážeme domyslet, proč
Bůh tak, či ona jedná, ale můžeme tušit…
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Čím více příběhů slyším, čím více vidím životů lidí, kteří se setkali s Bohem, čím více lidi potkávám a
naslouchám jim, dívám se – tím více obdivuji Boha!.
Roste má úcta, obdiv, uznání, úžas ale i bázeň, vděčnost…
Čím více jsem zaměřen na sebe (svou cestu, závěry, které jsem si udělal, filosofii, kterou jsem si vytvořil,
zkušenosti, které jsem prožil, skutky, které jsem udělal) tím je mé srdce pyšnější.
Posuzuji druhé, někdy i odsuzuji a stavím se do role Božího poradce. Samozřejmě „v pokoře svého
srdce…“
Kdo může být Bohu rádcem? – ptá se Pavel.
Nevystopovatelné jsou Boží vesty…
Před týdnem jsem byl s Gražynou v Táboře, oddával jsem jeden mladý pár.
Setkal jsem se tam s řadou lidí, různých lidí, lidí, kteří reprezentovali různé duchovní směry.
Na jedné straně Svědci Jehovovi, pak takový střed – klasičtí CB, a pak pastoři nových charismatických
církví, kteří se hlásí k hnutí víry: Církev živého Boha, Biblické centrum víry, triumfální církev atd.
Naslouchal jsem jim…
… některé věci vidím jinak, při některých teologických závěrech mi trochu běhal mráz po zádech, ale
zároveň jsem si uvědomil: k upřímnému se má Bůh upřímně! Je to Boží cesta pro ně. Ať jím Bůh žehná!!!
Jsou to lidé, kteří milují Boha, „nechodí s námi“ – jak řekl apoštol Jan Ježíši, ale opravdově a vroucně
následují Ježíš Krista. Drží se jeho milosti. Zápasí o živou a opravdovou víru! Nebojí se riskovat ve víře.
Ať jim Bůh žehná! On sám je povede! Jeho cesty jsou nevystopovatelné, ale cíl je pro nás pro všechny
jeden. Aby nás uvedl do slávy Božích synů!
Kéž bychom se tam všichni sešli!
Čím víc Bůh otevře naše oči, abychom nebrali sebe jako střed světa, a svou cestu jako jedinou cestu, tím
více budeme jako Pavel žasnout nad Boží velikostí, moudrostí, prozíravostí, svrchovaností…
Což neříká Bible:
Že Bůh řídí srdce králů, jako řídí potůčky vod…
Což si Bůh nevyvolil pohanského krále Kýra, aby byl jeho nástrojem?
Iz 44,28 O Kýrovi praví: "Hle, můj pastýř. Vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému: »Budeš vybudován!« A
chrámu: »Budeš založen!«"
Iz 45,1 Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: "Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním
pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány.

Uprostřed pohanského národa Moábu si povolal svého proroka Baláma?
V rodokmenu Pána Ježíše je pohanská prostitutka Rachab…
A Kaifáš, nejvyšší kněz, který dal podnět k zabití Krista se zároveň stává prorokem, aniž by to tušil, když
řekl, že je lépe aby jeden člověk zemřel za lid?
J 11,49 Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: "Vy ničemu nerozumíte;
50 nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ."
51 To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ,
52 a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno.

Nevystopovatelné jsou Boží cesty…
o

Jako by Pavel tímto oddílem volal směrem k nebi:
Bože, jak jsi velký, úžasný, svrchovaný, milostivý,

o

A směrem k zemni, k nám, ke mě:
Víc pokory!
Víc milosti!
Víc důvěry v Boží svrchovanou moudrost!
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vztahu Izrael a pohané…
Vztahu já a druhý křesťan
Má a jiná církev

Ale i v oblasti mé rodiny… - děti, rodiče, přátelé a příbuzní
Mého osobního života
- Může být utrpení, nemoc, kterou procházím nakonec příležitostí k zjevením Boží moudrosti a
velikosti? Možná pro mne osobně, nebo pro mé děti, rodiče, možná pro celý svět?
- Může být bezvýchodná situace (do které jsem se dostal vlastním hříchem, nebo tlakem situace, či
díky podvodu druhého člověka) místem, z kterého mne Boží moudrost vyvede?
Závěr Římanům 11:
36 Vždyť z Boha vše pochází, díky jemu a pro něho vše trvá. Jemu sláva na věky!
Centrem je Bůh! Jemu buď sláva na věky!
Překlad 21. století:
Všechno je z něj, skrze něj a pro něj!
I já a Ty! Díky tomu máme naději pro dnešek a pro každý další den.
Sk 17,28 'Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme',

