BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ZÁKON NEMŮŽE DÁT SPRAVEDLNOST (GA 2,21)
Nepohrdám Boží milostí!
Ve dvacátém prvním verši je shrnuto všechno, co Pavel dosud řekl. Hned
na začátku se ohrazuje proti případným námitkám, které by mohl někdo
vydedukovat z učení o ospravedlnění z pouhé milosti jedině skrze víru. A
následně opakuje, že milost je nezbytná a touto milostí jsme vykoupeni.
Text (Ga 2,15-21):
15My, přirozeností

Židé, a ne z hříšných pohanů, 16totiž víme, že člověk není
ospravedlněn ze skutků zákona, pouze skrze víru v Ježíše Krista. A my jsme v Krista
Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlnění z víry v Krista, a ne ze skutků zákon, neboť
ze skutků zákona nebude ospravedlněno žádné tělo. 17Jestliže tedy usilujeme o to,
abychom byli ospravedlněni v Kristu, byli jsme sami nalezeni jako hříšníci. Je tedy
Kristus služebník hříchu? Naprosto ne! 18Jestliže však znovu stavím, co jsem dříve
zbořil, prokazuji, že jsem sám přestupník. 19Já však skrze zákon zákonu zemřel, abych
živ byl Bohu ukřižován spolu s Kristem. 20Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Nyní
však žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe za mne.
21Nepohrdám Boží milostí. Jestliže je spravedlnost skrze zákon, tedy Kristus

nadarmo zemřel.
Otázky ke kázání:
1. Jaká je role zákona v životě křesťana?
2. Jak může křesťan získat spravedlnost?
3. Proč byla Kristova smrt nevyhnutelná?

ÚVOD
• Kontext – zákon a milost

Biblické odkazy:
 Ga 2,18; Ga 4,4;

I.

LACINÁ MILOST

• Jak může někdo pohrdat Boží milostí?

Biblické odkazy:
 Ř 5,18.21; Ř 6,1-2; Ga 6,13; Ga 1,14;

II. NEZBYTNÁ MILOST
• Proč nikdo nemůže být ospravedlněn skrze zákon?

Biblické odkazy:
 Lv 18,5; Ga 3,12; Ř 10,3; Fp 3,6; Mk 10,17-21; Mt 5,20.48; Ř 5,20; Ga 3,21; 2K 3,7; 1K
15,56; Gn 15,6; Gn 6,8-9; Ž 32,1-2;

III. VYKUPUJÍCÍ MILOST
• Proč nebyla Kristova smrt zbytečná?

Biblické odkazy:
 1Pt 1,19-20; J 17,2; Lk 17,10; Ko 2,13-14; J 6,29;

Osmisměrka
PERIFRÁZE, PRVOTISKY, VADA,
TUŠE, ŘVÁČ, BANČAR, VLYS, ROLE,
APLAUS, PUDR, GUDRONÁTOR,
TMÁŘ, VILA, ČETA, OKLAHOMA,
PTÁCI, BAČA, SRAB, SPOR, ZÁBAVA,
KAPÁTKO, FARAO, DRAK, PATKA,
BŘIT, FANTASTA, FIAKRY, DBÁT,
RYTO, PÉČE, ÚVRAŤ, REPUTACE,
PŘETVÁŘENÍ, HATĚ, VSYP, UBRUSY,
PAKT, PLAT, ŠKVOR, ŘADY, TATRY,
NAHÁ

Tajenka Mt 6,33:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 2,21).
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, vedení K.
Trnka, památka J. Jindra, chvály J. Petrecká.

Kyrgyzstán: Zákaz
konvertity od islámu

činnosti

společenství

tvořeného

převážně

Představitelé křesťanského společenství v Kyrgyzstánu, které navštěvuje
mnoho bývalých muslimů, obdrželi výzvu, aby ukončili veškeré aktivity. V
uplynulých několika měsících nedělní bohoslužby dvakrát přerušila skupina
tvořená místními policisty, zástupci ministerstva vnitra a dalšími osobami. Když
se vedení společenství pokusilo konflikt vyřešit, vetřelci je uráželi a vyhrožovali
jim. „Nedovolíme vám zde žít a pořádat bohoslužby,“ vyslechli si křesťané.
Pastor „Miran“ (jméno změněno z bezpečnostních důvodů), který společenství
vede již více než deset let, je sám také konvertitou od islámu. Pracoval jako učitel
a od po obrácení ke Kristu mu bylo vyhrožováno propuštěním. Celé roky čelil
nepravdivým obviněním a nakonec se dostal do situace, kdy nemůže sehnat
žádnou placenou práci.
Z bezpečnostních důvodů není možné zveřejnit ani místo, kde společenství
působí, ani žádné další podrobnosti.

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte
kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní
byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Koloským 2,6-7
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