BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ÚSKALÍ EVANGELIA (ŽD 2,1–4)
Evangelium je Boží moc ke spasení
Dokud člověk nedokáže vztáhnout pravdy evangelia na sebe a na svůj
život konkrétně, je mu celá teologie první kapitoly naprosto k ničemu,
není mu ani ke spáse, ale často spíš k zatvrzení nebo dokonce k odsouzení.
Text Písma – Židům 1,1–2,4 ČEP:
1Mnohokrát

a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; 2v tomto
posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a
skrze něhož stvořil i věky. 3On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese
všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici
Božího majestátu na výsostech 4a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je
převyšuje jménem, které mu bylo dáno. 5Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj
Syn, já jsem tě dnes zplodil!‘ A jinde se praví: ‚Já mu budu Otcem a on mi bude
Synem.‘ 6A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ‚Ať se mu pokloní
všichni andělé Boží!‘ 7O andělích je řečeno: ‚Jeho andělé jsou vanutí větru a jeho
služebníci plápolající oheň.‘ 8O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a
žezlo práva je žezlem tvého království, 9Miluješ spravedlnost a nenávidíš
nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé
druhy.‘ 10A dále: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých
rukou. 11Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, 12svineš je jako
plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.‘
13Kterému z andělů kdy řekl: ‚Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za
podnož tvého trůnu!‘ 14Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm,
kdo mají dojít spasení?

21Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi
proudem. 2Jestliže už slovo zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý
přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty, 3jak bychom mohli
uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zvěstoval sám
Pán, a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám; 4Bůh potvrzoval jejich
svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha
svatého podle své vůle.
Otázky ke kázání:
1. Proč by se někdo měl chtít odvrátit od evangelia?
2. Proč je evangelium nadřazeno zákonu?
3. Na čem musíme stavět svou víru?

I.

JEDINEČNOST EVANGELIA

 Co je měřítkem pro zkoumání vlastního srdce?

Biblické odkazy:
 Dt 6,4–9; Ž 95,11;

II. PŘEDCHŮDCE EVANGELIA
 Jak máme přistupovat ke Starému zákonu?

Biblické odkazy:
 Sk 7,38; Dt 33,2; Nu 15,32–36; Př 23,6–8; Lk 9,25; Iz 55,1; Zj 21,6; J 6,63; Ř 8,11; Lk
10,12–15

III. PŮVOD EVANGELIA
 Proč je tak důležité věřit v inspiraci Písem?

Biblické odkazy:
 Lk 16,29; Mt 5,17; 1K 3,7–18; 2K

IV. PRAVDIVOST EVANGELIA
 Jakou roli hraje v naší víře historie?

Biblické odkazy:
 1K 12,4–11 Sk 3,1–10; Sk 5,1–11; Sk 9,32–43; Mt 24,24; Mk 13,22; J 4,48; Sk 2,22; 1K
12,10–11; Žd 11,1
Osmisměrka
AKLÉ, ANALÝZA, ANČAR,
ASTEROIDY, AULA, BARKUNA,
CENTIMETR, CEREMONIÁL,
DIOPTRIE, DISKETA, DLAŇ,
DOMOVINA, FIAT, GAUČ, GUMA,
JUDAISTA, KNAK, KUKA, LATA,
MANDARINKY, MARS, NOTY, OCAS,
OKNO, OPEROVAT, ORLI, PAKT,
PATA, PYSK, RAMBO, RUDKA, ŘÍJE,
SAMOZŘEJMĚ, SMÝT, SRNY, STAN,
TABÁK, TKANINA, TROPIKO, TRUC,
TÚJE, VUŘT

Tajenka Žd 12,29
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium on-line.
Modlitby Za naší zem a Ukrajinu: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.
V neděli 8. 5. budeme mít po shromáždění pracovní shromáždění sboru.

Mali: Pastoři používají dětské bible, protože poptávka po nich převyšuje
nabídku
Jacques Coutou je bývalým pastorem, který nyní vzdělává další pastory v
Božím slově. Jacques přeměnil místnost ve svém domě na sklad, kde skladuje
Bible, které pomáhá distribuovat pastorům po celém Mali. Během roku 2021
Jacques sám rozdal přibližně 5 000 Biblí a s našimi terénními pracovníky se sdílel
o tom, že poptávka je tak velká, že někteří pastoři musí při vyučování používat
dětské Bible jako jediný text, který mají k dispozici. Chvalte Boha za Jacquesovu
službu pastorům v celém Mali a modlete se, aby se ke křesťanům v Mali, kteří
hladoví po Božím slově, dostalo ještě více Biblí.

Závěrečná píseň: Vzdáváme Ti chválu
Vzdáváme Ti chválu, čest i slávu, k Tobě zvedáme své ruce, vyvyšujem jméno Tvé.
Vždyť Ty jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh, Ty jsi všemohoucí Bůh, všechno můžeš,
Ty jsi Bůh. Jsi veliký, veliký a nádherný, není žádný jako Ty, není žádný jako Ty!

Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.
Židům 10,31
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