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Římanům 9:19 Snad mi řekneš: "Proč nás tedy Bůh ještě 

kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli?" 20 Člověče, 

co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor 

svému tvůrci: "Proč jsi mě udělal takto?" 21 Nemá snad 

hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu 

nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? 22 

Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a 

proto s velkou shovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho 

hněvu a byli určeni k záhubě, 23 stejně chtěl ukázat 

bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které 

připravil k slávě - 24 na nás, které povolal nejen ze židů, ale 

i z pohanských národů. 

 

Motto: 1 Korintským 1:18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou 

na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 19 Je psáno: 

`Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. ´ 

 

Přečtěte si prosím Ř 9 kapitolu pro kontext. Budeme se věnovat Ř 9, 19-24.  

V úterý 25.1. 2022 17,00 kancelář BSK. 

1. Jmenujte tři důvody, proč Bůh člověka kárá, soudí a trestá? 

Ř 1, 18; Ab 1, 13; Ž 11, 5; Ž 34, 9; Ez 3, 11; Dt 10, 17; Iz 3, 1; 

2. Jaký postoj tedy by měl zaujímat ke zlu spravedlivý člověk a proč?  
Př 31, 8-9; Ex 23, 2; Iz 1, 17; Ř 12, 19;  

3. Kdo je zodpovědný za zlo ve stvoření?  

Gn 2, 15-17; Ř 5, 12;  

4. Jak je tedy třeba mluvit s nevěřícím člověkem?  

Ř 1, 18; Lk 13, 1-5; Mt 3, 2; 4, 17;  
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5. Jestliže padlý člověk nemá pro svůj hřích výmluvu, jaký postoj 

k němu zaujímá křesťan?  

1 Pt 1, 14-17; 2 Pt 3, 10-12;  

6. Na čem musíme trvat u každého, kdo říká, že je křesťan?  

Mt 3, 1-10; 1 Ts 1, 9-10; Ř 6, 17-19;  

7. Co byste tedy řekli věřícímu člověku, když by k vám vyděšeně 

přiběhl s tím, že vidí ve svém životě, v srdci mnoho zlých hříchů a 

sklonů k nim?   

Ga 5, 17; Mk 7, 21-23; Ř 7, 20; Ž 19, 13;  

8. Jak a kam byste vedli hříchem zaskočeného křesťana? 

2 Tm 3, 15-17;  

 


