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KDO JSI ČLOVĚČE?  
(Ř 9,19-24) 

 
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k 

záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: 
`Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných 

zavrhnu. ´ 
1 Korintským 1:18-19 

 
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. 
 
 

I. ÚVOD 
Biblické odkazy:  
  Gn 3, 22–24; Ž 2, 1-6; 
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II. NENÍ SNAD BŮH VINEN? (V. 19)  
A. Boží dobrota a láska musí ze své podstaty trestat zlé! 

B. Boží svrchovanost neruší lidskou zodpovědnost! 

 

 

Biblické odkazy:  

 1K 2, 14-16; Gn 2, 15-17; Ř 3, 4; 1, 18-21; Sd 6, 20-23; Mt 5, 44-45; 
 

III. KDO JSI ČLOVĚČE? (V. 20-24) 
A. Hrnčíři nevyčteme, Bohu ano! 

B. Jedněm vůní ke smrti, druhým ke spáse, ale vždy k Boží 
slávě! 

 
 

Biblické odkazy:  

 Gn 3, 4-5; Iz 2, 11-12; J 8, 34; Ř 5, 12; 2, 2 K 2, 14; 
 
 

IV. APLIKACE 
 

 

Biblické odkazy:  
 J 3, 16-18; Ř 7, 5-6; 1 Ts 1, 9-10; 1 Pt 1, 14-17; 2 Pt 3, 10-12 
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Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli 

podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám 

připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.  

1 Korintským 10:13   

 

 

 

TELE, LYRIKA, OSTYCH, POUKAZ, 
VYMKNUTÍ, ORÁTOŘI, HNUS, SKON, 
POETA, ETÁŽ, GLEJ, PĚNA, DRUH, 
PSÍK, NÁDHERA, FÁRAT, SOJA, 
KŘEST, KOUT, ZLOST, DEKO, CHÍSA, 
EUKALYPTY, MASO, ČOKL, ÁCHAT, 
PODPORA, ZÁDUCHA, SNĚM, ORAN, 
OSTNY, SNĚHULE, RYZÁK, KRMĚ, 
CHŘIPKA, SPEJBL, DLUHOPIS, 
FLOK, LABYRINT, SAPO, DESET, 
ŠPRT 

Tajenka: 

Ezechiel 36:26  A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním 
z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 

27  Vložím vám ………………………………………………………………; učiním, že se budete řídit 
mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a vedení Jan Suchý, písně Markéta 

Borovanská 

V neděli 30.1. budeme mít, dá-li Bůh, od 8,45 hod. Základy víry (str. 7-10). 

 

 

Čína: Členové církve odsouzeni do vězení 
Reformovaná církev Xuncheng v čínském Tchaj-jüanu čelila v uplynulém 

roce mnoha raziím. Když pastor An Yankui 30. prosince 2020 pořádal ve 

svém domě biblické studium, vtrhli do domu policisté. Pastor si odpykal 

patnáctidenní vazbu. V květnu 2021 navíc policisté provedli razii v domě 

dalšího vedoucího církve Zhao Weikaie a zabavili mu počítačové vybavení 

a knihy. Protože v jeho domě byly nalezeny dokumenty o masakru na 

náměstí Nebeského klidu a o nepokojích v Sin-ťiangu v roce 2009, byl Čao 

v červenci oficiálně zatčen a obviněn z "nezákonného držení materiálů 

propagujících terorismus a extremismus". Další nátlak na toto křesťanské 

společenství byl vyvíjen, když čínské úřady obvinily pět členů církve a dva 

další (včetně pastora An Yankui) zatkly na základě obvinění z "nelegálního 

překročení státní hranice". Obvinění se týkají konference, které se v lednu 

2020 zúčastnili v Kuala Lumpuru. Tuto konferenci pořádal pastor Stephen 

Tong Tjong Eng, který otevřeně kritizuje Komunistickou stranu Číny kvůli 

jejímu náboženskému pronásledování. Přestože všichni účastníci 

konference měli legálně získané cestovní pasy a víza k vycestování, 

úředníci proti nim v červenci 2021 vykonstruovali obvinění.  
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