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TVÁŘ CELÉHO STVOŘENÍ DYCHTIVĚ VYHLÍŽÍ NÁVRAT PÁNA 

JEŽÍŠE! Ř 8, 18-23  
Přečtěte si prosím oddíl 8. listu Římanům pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Ř 8, 18-23, další části. 

Úterý 20.4.2021 17,00 u Suchých a přes Zoom 

 

Římanům 8: 18 Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat 

s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. 19 Celé tvorstvo toužebně 

vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. 20 Neboť tvorstvo bylo 

vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. 

Trvá však naděje, 21 že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví 

zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. 22 Víme přece, že 

veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. 23 A 

nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my 

ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého 

těla. 

1) Pavel na úvod používá výraz: „Soudím totiž, že… Jde v tom, co Pavel 

říká jen o jeho názor, že se tak nejspíš stane? Fp 1,6; Ř 8,28-30; 38-

39; 

2) Jak to bylo s vydáním celého stvoření marnosti? Kdo má tu moc a kdo 

je vinen? Gn 1-3 kap. 

3) Proč je naděje, která trvá vlastně absolutní jistotou? 115, 3; Ž 86, 8;  

4) Jak bude veškeré tvorstvo uvede no do svobody a slávy Božích dětí? 

Ef 1, 10; Iz 66, 22; 65, 17;  

5) Co znamená sténat k porodu? Co každý porod přináší? J 16, 21; 

6) Jak naložíme s poznáním, že ve světě máme soužení? J 16, 33; Jk 1, 

2-4; 1 Pt 1, 4-7; 
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7) Jakými způsoby budou vykoupena naše těla? 1 K 15, 50-55; 1Ts 

4, 13-17; 

 

Uvedené pasáže Písma slouží k vašemu nasměrování a pochopení principu. 

Pokud se vám vybavují i další pasáže z Bible, vztahující se k jednotlivým 

věcem, použijte je při vašem studiu a uveďte na biblické hodině. 


