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DEN SOUDU JISTĚ PŘIJDE!
(Ř 2:1-16)
Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou
pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří
jsou pod zákonem - i když sám pod zákonem nejsem.
Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych
získal ty, kteří jsou bez zákona - i když před Bohem nejsem
bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus.
1 Korintským 9:20-21
Ř 2:1-16 Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi
kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš,
ale činíš totéž. Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří
tak jednají. Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám
činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu? Či snad pohrdáš bohatstvím
jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že
dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Svou tvrdostí a
nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví
spravedlivý Boží soud. On `odplatí každému podle jeho skutků´.
Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu
a čest, dá život věčný. Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě
a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost
padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;
avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně
Žida, ale i Řeka. Bůh nikomu nestraní. Ti, kteří neměli zákon a
hřešili, také bez zákona zahynou; ti, kteří znali zákon a hřešili,
budou odsouzeni podle zákona. Před Bohem nejsou spravedliví ti,
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kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní.
Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon
žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím
ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak
dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou
obviňují, jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista
bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto.

I.

ÚVOD

Biblické odkazy:
 Ř 5, 12; 6, 23; 2 K 7, 10;

II. NEPŘEJI

SI, ABY SVÉVOLNÍK ZEMŘEL, ALE

ODVRÁTIL SE OD HŘÍCHU!

(Ř 2,1-5)

A.

Nesuď, činíš-li sám totéž! Ř 2, 1

B.

Boží soud postihuje spravedlivě každého viníka! Ř 2,2-3

C.

Nepohrdni Boží dobrotou, volá k pokání! Ř 2,4-5

Biblické odkazy:
 Ř 1, 16-17; 1, 2-32; 1, 26-31; 3, 21-24; 10, 6-11; Ef 4, 4-6; 2, 9; Žd 12, 2;

III. KAŽDÉMU, CO JEHO JEST! (Ř 2,6-11)
A.

Jediné dva rozhodující skutky lidí, určí spásu i zatracení
Ř 2, 6-10

B.

Bůh spravedlivý a nestranný ve spáse i v soudu! Ř 2,11

Biblické odkazy:
 Ř 8, 5-9; 8, 28-30; Ef 1, 3-6; Ž 115, 3; Př 16, 4; Iz 45, 7;
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IV. KAŽDÝ

BUDE POSUZOVÁN PODLE EVANGELIA A

EVANGELIEM,
KŘESŤAN!

NEVĚŘÍCÍ

POHAN,

ŽID

I

(Ř 2,12-16)

A.

Nevěřící pohané bez zákona

B.

Nevěřící Židé pod Mojžíšovým zákonem

C.

Křesťané

Biblické odkazy:
 Ž 76, 12-13; Ř 3, 30; 3, 12; 9, 16-24; Ga 3, 22-26; Žd 11, 1-31; J 3, 16-18;

V. APLIKACE
Biblické odkazy:
 J 6, 37; Sk 17, 30-31; Ř 1 16-17;
KAKAO,
RÁMUS,
ŠPAGÁT,
MENŠINA, BUNKR, DRINK, SEPTIKY,
SUDBA, MRŇOUS, PIPKA, STRIE,
ZATYKAČ, ŠAŠCI, SARIN, POUTA,
AGORA, BATOH, JINAN, LOUHY,
MOULA, CHOROŠ, PERLA, TOPORO,
AGRAFY, KOROR, DRUZI, PRÁMY,
ŠTÓLA, SPOJE, ODVOD, FARAO,
KLAUN, SPLAV, KOBKY, RAŠPLE,
PASTA, BUŇKA, LAUDA, POMLK,
BATÁT, KOKILA, TITUL

Tajenka:
Římanům 3:21 Nyní však je zjevena ……………………… bez zákona, dosvědčovaná zákonem i
proroky, 22 Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří.
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení Pavel Borovanský
(Žalm 109), písně Terezka Weberová.
Po shromáždění budou Základy víry, str. 62-64.
Velký pátek 19. 4. 2019 – shromáždění od 18,00 (Ukřižování – káže Jan S.)
Neděle 21. 4. 2019 v 930 – shromáždění (Vzkříšení – káže Pavel B.)
Velikonoční výlet – v pondělí 22. 4. 2019 podnikneme výlet do okolí
Kokořína. Sraz na parkovišti ve Mšeně u koupaliště v 10,00 hodin.
Okruh má 11 km. Opečeme buřty a podělíme se o výklad Božího
slova. Pozvěte i své přátele! Modleme se za tuto příležitost.
Čína: Zánik známého společenství
Od roku 2004 byl na zástupce církve Šou-wang vyvíjen nátlak, aby se
připojili k oficiálnímu Hnutí trojí soběstačnosti. Od roku 2011 se členové
museli scházet pod širým nebem. Nakonec byli vedoucí představitelé
obviněni z toho, že se odmítají zaregistrovat jako „společenské sdružení“ a
sbor byl zrušen. Studenti biblických kursů organizovaných tímto
společenstvím byli podrobeni výslechu a následně informováni, že
společenství oficiálně ukončilo činnost. Kromě toho bylo zrušeno ještě
několik spřízněných organizací a veškerý majetek společenství byl
zabaven. Pastor Ťin Tchien-ming se od roku 2011 nachází v domácím
vězení, jehož režim se v souvislosti s nedávnými událostmi ještě zpřísnil. V
současné době nemůže opustit byt, dokonce nesmí chodit ani do jiných
částí budovy.
Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Zjevení Janovo 2:25
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