BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ZÁKON NERUŠÍ ZASLÍBENÍ (GA 3,15-18)
Smlouva s Abrahamem
Pavel přichází s dalším argumentem, který začíná ilustrací z běžného
života, ale potom jde k hlubokým teologickým věcem – k Božím
smlouvám, k Božímu záměru a nakonec k Božímu dědictví, které Bůh
zaslíbil Abrahamovi.
Text (Ga 3,15-18):
15Bratři, mluvím

názorně: Už potvrzenou lidskou smlouvu nikdo nezruší ani k ní nic
nepřidá. 16Abrahamovi však byla řečena zaslíbení, i jeho potomku. Není řečeno mnoha
potomkům, ale jednomu. A ten potomek je Kristus. 17Říkám tedy toto: Smlouvu už dříve
potvrzenou Bohem, nezruší zákon vydaný po čtyřech stech třiceti letech, takže by zrušil
zaslíbení. 18Jestliže by tedy bylo dědictví ze zákona, nebylo by ze zaslíbení. Ale
Abrahamovi ho Bůh z milosti dal skrze zaslíbení.
Otázky ke kázání:
1. Jaké smlouvy přímo ukazují na spasení člověka?
2. Jak se všechna zaslíbení Písma naplnila?
3. Co je důkazem toho, že jsme spoludědici Abrahama?

ÚVOD
• Zodpovědnost za církev leží na každém křesťanovi

Biblické odkazy:
 Sk 14,23

I.

BOŽÍ SMLOUVY

• Bůh dal Abrahamovi slib
Smlouva s Noem (Gn 9,8-17)
Smlouva s Abrahamem (Gn 12,1-3; Gn 15; Gn 17)
Stará smlouva, Mojžíšova (Ex 20-23)
Smlouva s Davidem (2S 7,12-13)
Nová smlouva (Jr 31,31-34; Žd 7-8; Žd 10,1-18)

Biblické odkazy:
 Ga 3,19; Mt 1,1; Mt 26,26-28; Žd 10,1.12-18;

II. BOŽÍ ZÁMĚR
• Slib se týkal Abrahamova potomka, Krista

Biblické odkazy:
 Žd 11,4; Ga 3,1; J 5,46; J 8,56;

III. BOŽÍ DĚDICTVÍ
• Naplnění slibu je potvrzeno přijetím Ducha svatého

Biblické odkazy:
 Ga 3,2; Žd 11,9-10; Ez 36,26-27; Ef 2,10

Osmisměrka
SPOJ, PUDR, RYTO, ROZVRHNOUT,
PŘES, ÚČES, ŠOSÁK, CHRIE, ÁMOS,
ADOLESCENTI, ROVNÉ, ZENIT,
BRUSLE, TVOR, ÚČIN, ÚPADEK,
LEPTY, ZPŘED, REFEKTÁŘE, LOOK,
ROŠT, KARMA, PSANÍ, RING,
KANIBAL, AURA, LUPA, LYMFOCIT,
APAČ, STOUPAT, AREST, JABLKA,
SAXOFONISTKY, POŘEZAT, SAVO,
SRAZ, UTOPIE, SATIRA, LEGO,
SVETRY, LÍSTKY

Tajenka 1K 6,19:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 3,15-18).
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 3,19-22),
vedení R. Hynek, památka A. Vondruška, chvály J. & M. Petrecké. Po
shromáždění budeme mít 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).
Čína: Opatření namířená proti křesťanským společenstvím
Se zaváděním nových směrnic regulujících fungování náboženských institucí čelí
křesťanská společenství po celé zemi závažným problémům, které jim působí orgány
na místní, provinciální i celostátní úrovni. Opatření se snaží křesťany přinutit, aby
se přizpůsobili státním ideologiím v rámci „sjednocování národního myšlení“.
Z budov jsou odstraňovány kříže a úřady nařizují společenstvím zpívat
vlastenecké písně a vyvěšovat státní vlajky. Na neregistrovaná „domácí“
společenství je vyvíjen nátlak, aby se připojila k registrovaným hnutím, což by pro
ně znamenalo větší míru ovlivňování státem. Ušetřena však nejsou ani registrovaná
společenství. Od začátku letošního roku muselo v provincii Čching-chaj ukončit
činnost více než 20 křesťanských uskupení, včetně několika registrovaných.
Nejtvrdší opozici však čelí společenství, která se k oficiálním strukturám odmítají
připojit. Orgány například nutí majitele nemovitostí, aby křesťanům přestali
pronajímat budovy. Šesti pobočkám církve „Sión“ byl nedávno vydán zákaz činnosti
se zdůvodněním, že se společenství odmítala registrovat.

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali
dobré skutky, které nám Bůh připravil.
Efezským 2,10
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