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PONECHÁ SKUTEČNÁ PRAVDA A LÁSKA ČLOVĚKA VE
ZHOUBĚ? Ř 1, 21-28;

Matouš 5:13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude
chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se
vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Římanům 1: Římanům 1:18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé
bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. 19 Vždyť
to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. 20 Jeho
věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět,
když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 21 Poznali Boha, ale
nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je
zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. 22 Tvrdí, že jsou
moudří, ale upadli v bláznovství: 23 zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za
zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. 24
Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají
svá vlastní těla; 25 vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu
místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. 26 Proto je Bůh vydal v moc
hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený 27 a
stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k
druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají
zaslouženou odplatu za svou scestnost. 28 Protože si nedovedli vážit pravého
poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se
nesluší.

Přečtěte si prosím první kapitolu knihy Římanům pro kontext. Budeme se
věnovat Ř 1,18-28. V úterý 7.6. 2022 17,00 kancelář BSK.

1. Jak určuje vztah církve ke světu a lidem ze světa verš Mt 5,13 o
soli, která pozbude chuti?
1 Tm 3,15; Lk 8,16; Ez 3,18; Ef 5,10-14;
2. Jak se projeví láska, která vidí, že člověk hubí sám sebe?
Jk 5,20; Ř 10,13-15;
3. K čemu vede u člověka, když se odvrátí od Boha, od pravdy?
Gn 4,7; Jr 16,10-13; Ř 1,18-32;
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4. Jak nejlépe se připraví křesťan k tomu, aby byl solí a světlem
světa, aby prospěl církvi i světu?
Ef 4,17-24; 5, 19; 5,25-26; Žd 10,25; 1 Pt 2,1-4;

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz

