BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ABRAHAMOVO POŽEHNÁNÍ (GA 3,10-14)
Abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru.
Náš dnešní text se zabývá Abrahamovým požehnáním, které z víry
vyplývá. V první části ve dvou bodech uvidíme, v čem není požehnání, ale
naopak prokletí, a v dalších dvou bodech se zaměříme na to, v čem
naopak požehnání je, a co vlastně máme tím požehnáním rozumět.
Text (Ga 3,10-14):
10Ti

však, kdo spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, je totiž psáno, že ‚Proklet je
každý, kdo nezachovává všechno, co je zapsáno v knize zákona a neplní to.‘ 11Neboť
před Bohem není zjevně nikdo ospravedlněn ze zákona, neboť ‚Spravedlivý z víry bude
živ.‘ 12Zákon ale není z víry, ale ‚Kdo toto činí, bude z toho živ.‘ 13Kristus nás vykoupil
z kletby zákona, stal se kletbou místo nás, neboť je psáno ‚Proklet buď každý, kdo visí
na dřevě, 14aby se Abrahamovo požehnaní naplnilo v Kristu na pohanech a abychom
zaslíbeného Ducha přijali skrze víru.
Otázky ke kázání:
1. V čem křesťan nenajde požehnání?
2. Kdo zajistil požehnání pro křesťany a jak?
3. Jak přijímáme zaslíbené Abrahamovo požehnání?

I.

POŽEHNÁNÍ NENÍ ZE SKUTKŮ ZÁKONA (v. 10)

• K čemu vede spoléhání na skutky zákona?

Biblické odkazy:
 Sk 15,1.5; Ga 3,3; Ga 1,8-9; Jk 2,10; Dt 27,26; Dt 28,1;

II. POŽEHNÁNÍ NENÍ V ZÁKONĚ (v. 11-12)
• Proč nemůže být ze zákona nikdo ospravedlněn?

Biblické odkazy:
 Ř 10,2-4; Lv 18,5; Ex 19,5; Dt 31,16-17.20-21; Joz 24,19-20; Ř 6,23;

III. POŽEHNÁNÍ JE V KRISTU (v. 13)
• Jak se Kristus stal naším požehnáním?

Biblické odkazy:
 Ř 3,19; Žd 10,5-6; Ga 3,1; Sk 16,31; Ga 2,19-20; 1Te 1,10

IV. POŽEHNÁNÍ JE Z VÍRY (V. 14)
• V čem spočívá požehnání, které jsme obdrželi?

Biblické odkazy:
 Ef 2,14-15; 2K 5,7; Ga 6,13.15; Ga 5,22-23; Ga 5,2; Ř 1,16-17

Osmisměrka
SHUK, UZLY, LAŠK, RENOMÉ,
EMFÁZE, VÝROKY, PLTĚ,
KONGLOMERÁT, MASO, SHÍH,
ELÁN, ZADNICE, NOHA, MEKKA,
VYRŮST, PULT, OČKA, TELEMETR,
EROZE, KLOAKA, REŽNÁ,
NEROZBOŘENÁ, NOHY, EXOT,
ANEKDOTA, ŠITÍ, DEGU, OCAS,
SCHMITZER, ROTOPED, TŘÁSEŇ,
RYBA, HRACHOVINOVÁ, AKÁT,
EPOS, VSTUPNÉ, SODA, SKLA,
GEKON, ZÁZRAKY

Tajenka Ef 1,13:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 3,10-14).
Neděle 700 Modlitby v divadle Kámen. Kdykoliv mezi sedmou a devátou
můžete přijít a připojit se.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal (Ga 3,15-18),
vedení R. Došek, památka K. Trnka, chvály J. & M. Petrecké.
V neděli 16. 9. budeme mít po shromáždění pracovní schůzku sboru (cca 20
min. – fin. přehled, služby, výhled do budoucnosti, atd.).
V sobotu 13. 10. od 930 – sborové vyučování „Požehnání nové smlouvy“
(Geoff Volker) v hotelu Čechie Praha (vedle divadla Kámen).
Nigérie: Audionahrávka od Leah
Zatímco se šíří různé spekulace o osudu Leah Sharibu, nedávno se na internetu
objevila nová fotografie a audionahrávka namluvená jejím hlasem, ve které prosí
vedoucí představitele země o pomoc. Rodinní příslušníci potvrdili, že se skutečně
jedná o její hlas. V nahrávce Leah říká: „Jsem Leah Sharibu, dívka unesená v GGSS
Dapchi. Prosím vládu a všechny lidi dobré vůle, aby zakročili a pomohli mě dostat z
mé současné situace. Obracím se také na veřejnost s prosbou, abyste pomáhali mé
matce, otci, mladšímu bratrovi a příbuzným. Pomozte mi prosím v mé nelehké
situaci. Prosím vás, mějte se mnou slitování. Prosím vládu, zejména prezidenta, aby
se nade mnou slitoval a dostal mě z této nebezpečné situace. Děkuji vám.“
Jak se ukázalo, patnáctiletá studentka byla jedinou křesťankou ze skupiny 110
školaček unesených oddílem Boko Haram letos v únoru. Ostatní dívky byly po
vyjednávání propuštěny. Leah zůstala v zajetí, protože odmítala výměnou za
svobodu konvertovat k islámu. Pevnost jejího hlasu a obavy o rodinu dokazují její
neochvějnou víru a charakter.

V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém
spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého.
Efezským 1,13
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