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Římanům 9:25 Jak je psáno u Ozeáše: `Lid, který není můj, povolám za svůj
lid a Nemilovanou nazvu Milovanou, 26 a kde bylo řečeno: Vy nejste můj lid,
tam budou nazváni syny Boha živého.´ 27 A Izaiáš prohlašuje o Izraeli:
`Kdyby bylo synů Izraele jako písku v moři, jen zbytek bude zachráněn,
28 neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně.´ 29 A jak to
Izaiáš předpověděl: `Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě,
bylo by to s námi jako se Sodomou, Gomoře bychom byli podobni.´ 30 Co tedy
nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o
spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry; 31 Izrael však,
který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl. 32 Proč?
Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu, 33 jak
je psáno: `Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho
věří, nebude zahanben. ´

Přečtěte si prosím devátou kapitolu knihy Římanům pro kontext. Budeme
se věnovat Ř 9,25-33. V úterý 22.3. 2022 17,00 kancelář BSK.

1. Co bylo od počátku cílem Boží spásy?
Ř 1,16; 9,22-26; SK 10,45; 14,27;
2. Měli Židé jako lidé v otázce spásy nějakou přednost, výhodu před

Bohem?
Ř 3,9; 2,17-29;
3. Měli Židé něco navíc?
Ř 3,1-4; 11,28-29;

4. Jak vysvětlíme verš třicátý, co říká o spáse v kontextu deváté
kapitoly Římanům?
Ef 1,4; 2,9; Ř 3,24; 9,6-13;
5. V čem chyboval Izrael, proč nedosáhl spásy?
Lk 18,10-12; Jr 17,5;
6. Čím je Ježíš Kristus lidem, kteří spoléhají na své skutky a proč?
Ř 9,33; 1,18-32;
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7. Proč je Ř 9,33 klíčovým slovem nejen deváté kapitoly Ř, ale i
celého Písma? Vysvětlete vlastními slovy a podpořte verši, které
znáte?
1 Pt 2,6-10;
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