BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
NADŘAZENOST EVANGELIA (GA 2,6-10)
Evangelium je měřítkem pravdy
Dnešní oddíl nás vede k tomu, abychom lépe rozuměli obsahu evangelia,
rozsahu evangelia i účinkům evangelia. O obsah jde, co se týče zprávy
samotné, o rozsah, co se týče lidí, které zasahuje a proměňuje, a účinek
jaký to má na život jednotlivce i celého společenství Kristovy církve.
Text (Ga 2,6-10):
6Ale od těch, kteří byli

uznáváni, že jsou něčím – čím kdysi byli, na tom ni nijak
nezáleží; Bůh nepřijímá člověka podle postavení – ti tedy, kteří byli uznáváni, mi nic
navíc neuložili, 7ale místo toho nahlédli, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané
stejně jako Petrovi pro obřezané. 8Neboť ten, který zmocnil Petra k poselství pro
obřezané, zmocnil i mne pro pohany. 9Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub,
Kéfas a Jan, ti uznávaní za sloupy, podali mě a Barnabášovi pravici [na důkaz]
společenství, abychom my šli k pohanům a oni k obřezaným. 10Jediné [přidali],
abychom pamatovali na chudé, o což jsem se vždy snažil.
Otázky ke kázání:
1. Proč nesmíme nic přidávat k víře v Pána Ježíše Krista?
2. Komu všemu máme hlásat evangelium?
3. Co působí evangelium v životě člověka?

ÚVOD
• Evangelium = jenom Kristus (+ NIC)

Biblické odkazy:
 Sk 15,5

I.

OBSAH EVANGELIA

• Nic navíc mi neuložili …

Biblické odkazy:
 Ga 5,2-4; Ga 1,8-9; Sk 12,1-2; Lk 5,4-10; Mk 13,3-4; Sk 21,21; Ef 4,16; Ga 6,15; J 3,16

II. ROZSAH EVANGELIA
• Čím kdysi byli …

Biblické odkazy:
 Sk 17,11-12; Ř 1,16-17; Sk 1,8; 2K 10,5; 1Te 5,12; 1K 3,5-7.21-23; Ř 2,16; Ga 5,6

III. ÚČINEK EVANGELIA
• Abychom pamatovali na chudé …

Biblické odkazy:
 Sk 10,34-35; Ju 4; Mt 5,16; 2K 8,6.9

Osmisměrka
PENÁLE, LICHVA, ŠMÍR, ZOEA,
STON, KREACE, OBTÍŽ, OKOL,
IMPERATIV, PODLOŽIT, ÚSKOK,
PODNĚCOVATEL, PAKL, ALARMY,
MDLO, ŠINDEL, ČELA, PEPŘ, MÍLE,
SKOŘICE, NORCI, ZNALÝ,
ZŘÍCENINA, DOMINO, TENKÝ,
SVOZ, OSKA, DRAKY, VIZE, POSLI,
LOKÁLKA, TOFU, PŘESNÍDÁVKA,
REAKTOR, LISTNÁČ, ROŠTY,
FILATELISTA, SMĚR, ŠUTR

Tajenka Sk 1,8:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 2,6-10) –
Bělohorská 161, zast. „Břevnovský klášter“. Zvoňte!
Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen.
930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal, vedení R.
Krejčík, památka P. Růžička, chvály K. Krejčíková & L. Kornuta.
Sobota 2. 6. 900 vyučování pro muže, 1300 vyučování pro ženy (v kanceláři).
Írán: Potvrzení výše trestů
Odvolací soud v Íránu potvrdil desetiletý trest odnětí svobody pro čtyři
křesťany obviněné z „šíření sionistického křesťanství“ a propagace domácích
společenství. Advokát zastupující pastora Jusefa Nadarcháního, MohammadRezu Omidi, Jasera Mossajebzaheda a Saheba Fadaie obdržel oficiální oznámení
rozsudku 2. května. Jusef a Mohammad-Reza budou navíc na dva roky přemístěni
do oblasti daleko od rodin. Kromě toho Jasera, Saheba a Mohammada-Rezu čeká
80 ran bičem za pití vína (v květnu 2016 byli zadrženi během Večeře Páně).
9. května proběhlo odvolací přelíčení s Šamiram Isavi Chabízeh, manželkou
pastora Viktora Bet-Tamráze. Šimaram byla v lednu odsouzena k pěti letům
odnětí svobody za „protistátní aktivity“ spočívající v organizaci biblických
skupinek, účasti na semináři v zahraničí, a také přípravě církevních vedoucích a
pastorů, aby „působili jako vyzvědači“. Během přelíčení soudce obvinil celou
rodinu z celé řady trestných činů. Šamiram nebylo dovoleno hovořit, mohla se
hájit pouze prostřednictvím právníka. Termín dalšího přelíčení dosud nebyl
stanoven. Podle Milese Windsora z organizace Middle East Concern byly
íránským křesťanům v uplynulém roce vyměřovány vyšší tresty než v minulosti.
Navzdory tomu místní křesťané nepřestávají vydávat smělé svědectví o své víře.

Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu,
nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete
jednou myslí zápas ve víře v evangelium.
Filipským 1,27
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