BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
JAK JE TO SE ZÁKONEM? (GA 3,19-25)
Zákon neruší zaslíbení
V našem dnešním textu uvidíme, jakou roli hraje zákon v dějinách
spasení. Minule jsme se více zabývali smlouvami a tím, co znamenají a jak
spolu souvisí nebo nesouvisí. Dnes budeme mluvit o zákoně a jeho roli
v otázce spasení.
Text (Ga 3,19-25):
19K čemu je tedy zákon?

Byl přidán kvůli přestoupení, dokud nepřijde zaslíbený
potomek, vydán anděly do rukou prostředníka. 20Ale prostředník není potřeba, kde je
jen jeden, a Bůh je jeden. 21Je tedy zákon proti Božím zaslíbením? Naprosto ne! Kdyby
však byl dán zákon, který by mohl přinést život, byla by spravedlnost ze zákona. 22Ale
Písmo všechno uzavřelo pod hřích, aby zaslíbení víry v Ježíše Krista bylo dané těm, kdo
věří. 23Než přišla víra, byli jsme zákonem střeženi a uzavřeni až do víry, která měla být
zjevena. 24Tak se stal zákon naším dozorcem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni
z víry. 25Ale když přišla víra, už nejsme pod dozorcem.
Otázky ke kázání:
1. Jaký je rozdíl mezi zákonem a zaslíbením?
2. Jak zákon potvrzuje zaslíbení?
3. Proč byl dán zákon?

ÚVOD
• Spolehněte se na milost

Biblické odkazy:
 Žd 13,9; Ga 5,2; Ga 3,10; Ga 3,8

I.

DOČASNOST ZÁKONA (V. 19-20)

• Základní fakta o zákonu
Zákon byl přidán
Byl přidán kvůli proviněním
Byl přidán jen do doby, než přijde zaslíbený potomek
Byl vyhlášen anděly
Byl svěřen lidskému prostředníku

Biblické odkazy:
 Sk 21,21; Ř 5,13.20; Dt 33,2; Ž 67,18; 1Tm 2,5; Tt 2,13; 2K 5,18

II. POTVRZENÍ ZE ZÁKONA (V. 21-22)
• Zákon dosvědčuje ospravedlnění z víry

Biblické odkazy:
 1Tm 1,7; 1K 15,56; Ga 3,12; Ř 3,19-22;

III. FUNKCE ZÁKONA (V. 23-25)
• Historický úkol zákona

Biblické odkazy:
 J 3,16, Ef 2,9; Ř 9,18; Ko 2,13-14; Ga 5,23

Osmisměrka
ISOTOP, VEKTOR, PEŠEK, ALONŽ,
OHIO, EURO, POSTUPOVAT,
PROMRSKAT, LIFT, HOROR,
LEVHART, ODDANÝ, ODPOROVAT,
PĚNKAVA, KOUSATI, SAPO, FOTO,
KONTROLOR, DISKUTOVAT, STYL,
NIOB, DEMENTI, ČTVRTEK,
KLADIVO, BUBNOVAT, ŠIFRY,
HUSA, FREE, LEST, GRIFY,
REFLEKTOR, PUŠKVOREC, ROPA,
UPUSTIT, VLNA, TVÁŘ, KOFLÍK,
RÝŽE, SETY, ZOEA, EXIL, SEDM

Tajenka Ř 3,20:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 3,19-25).
Neděle 700 Modlitby v divadle Kámen. Kdykoliv mezi sedmou a devátou
můžete přijít a připojit se.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání A. Novotný (Ef 4,11-16),
vedení P. Petrecký, památka P. Růžička, chvály B. Šedivá.
V sobotu 13. 10. od 930 – sborové vyučování „Požehnání nové smlouvy“
(Geoff Volker) v hotelu Čechie Praha (vedle divadla Kámen).
Indie: Pokles návštěvnosti bohoslužeb kvůli výhrůžkám
Až do května letošního roku navštěvovalo společenství pastora Singha v osadě
Džabua v indickém Madhjapradéši více než 200 křesťanů. Kvůli stále intenzivnějším
výhrůžkám radikálních hinduistů v uplynulých měsících některé rodiny přestaly do
sboru chodit. V současné době se bohoslužeb účastní 50 až 60 lidí.
Šankar, jeden z vesničanů, v rozhovoru poznamenal, že je křesťanem po celý svůj
život. Přestože byl vychováván v křesťanské rodině, opakovaně se setkává s
nařčením, že „konvertoval k cizí víře a opustil hinduistické náboženství“. V osadě
Kardubádí proběhlo v květnu setkání se zastupiteli, na kterém bylo křesťanům
sděleno, že by měli do společenství přestat chodit, dokonce by se neměli modlit ani
doma. Křesťané se proti tomu ohradili, načež se jich místní obyvatelé začali stranit,
až je prakticky úplně vyloučili ze společnosti.
Koncem května se Šankar s příbuznými modlil ve svém bytě, když na ně někdo
zavolal policii. Policisté Šankara odvedli na stanici, kde ho zbili a vyhrožovali mu.
Následně se musel i s rodinou odstěhovat a nalézt si novou práci, aby rodinu uživil.
V reakci na podobné násilnosti se mnoho křesťanů rozhodlo, že bohoslužby
opravdu přestanou navštěvovat. Jeden z nich vyprávěl, jak se ho sousedé snažili
přinutit, aby žili stejně jako všichni hinduisté. Jiný vesničan jménem Babu rezolutně
prohlásil: „Ježíše neopustíme; nikdo nedokáže Ježíše vyrvat z našich srdcí!“

Milostí jste spaseni skrze víru!
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