BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
SYNOVÉ A DĚDICOVÉ (GA 4,1-11)
Neobracejte se k ubohým a bezmocným mocnostem!
Ve čtvrté kapitole Pavel dál vysvětluje, co vyplývá z toho, být pod
zákonem a na druhé straně ukazuje, co to znamená být v Kristu. Spolu
s varováním před návratem k zákonu je toto obsahem našeho dnešního
textu.
Text (Ga 4,1-11):
1Říkám

tedy, že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho.
2Ale je pod dozorcem a správcem až do dne určeného otcem. 3Právě tak i my, když jsme
byli nedospělí, byli jsme pod živly světa, jimž jsme otročili. 4Když však přišla plnost
času, poslal Bůh svého Syna narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, 5aby ty, kdo
jsou pod zákonem, vykoupil, aby byli přijati za syny. 6Jestliže jste synové, poslal Bůh
Ducha svého Syna do našich srdcí, který volá: „Abba, Otče.“ 7Proto už ne otrok, ale syn,
a pokud syn, tedy i dědic skrze Boha.
8Ale kdysi jste Boha neznali a otročili jste těm, kteří přirozeností nejsou bohové. 9Nyní
však Boha znáte, lépe, byli jste poznáni od Boha. Jak to, že opět odvracíte k těm slabým
a ubohým živlům, kterým opět chcete znovu otročit? 10Zachováváte dny, měsíce,
období a roky! 11Bojím se o vás, zda jsem se kvůli vám nenamáhal nadarmo.
Otázky ke kázání:
1. Proč byl zákon časově omezený?
2. Jaké můžeme najít důkazy přebývání Ducha svatého v člověku?
3. Proč je pošetilé snažit se žít podle Mojžíšova zákona?

ÚVOD – KONTEXT
• Jaká je hlavní myšlenka 3. a 4. kapitoly?

Biblické odkazy:
 Ga 3,16; Ga 3,27

I. NEDOSPĚLÍ – OTROCI
• Kdo jsou ti nedospělí, kteří se podobají otrokům?

Biblické odkazy:
 Ga 3,24-25; Ga 2,15; Ga 4,9-10; Ga 3,19; J 8,34-36;

II. DOSPĚLÍ – SYNOVÉ
• V čem spočívá podstata našeho synovství?

Biblické odkazy:
 Fp 2,13; Ř 8,14-16; Ef 1,13-14; J 14,16;

III. POŠETILÍ „DĚDICOVÉ“ (?)
• Co může křesťan získat ze zákona?

Biblické odkazy:
 Mt 7,37; 2Tm 2,19; Ga 5,2; Žd 13,9

Osmisměrka
OVÁLNÁ, SVIT, NEBE, METY, KYPR,
POSOLIT, HYDROTERAPIE,
PARAŠUTISTKA, SNÍMEK,
GEOMETRIE, SOUPIS, HENA, NERV,
PROPLETENINY, SLUCH, VRAZIT,
UPÍT, FILMY, NOTY, PAST, EBON,
EPIŠTOLA, KILO, ZKOMOLIT, TYGR,
SNĚMY, GYPS, PLNO, OKNO,
EUKALYPT, VRYP, IONT, ŠPUNTY,
CHYTY, TEEPEE, DROB, PAKT,
LINOLEUM, OTÁZKY, DOGA, PTÁK

Tajenka Ř 5,18:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 4,1-11).
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 4,12-20),
vedení P. Petrecký, památka P. Růžička, chvály B. Šedivá.
Střední Asie: Snahy o umlčení křesťanství
Zatímco islámský nacionalismus ve Střední Asii upevňuje své postavení, potýkají
se místní křesťané se zákazy bohoslužeb, často jsou také zatýkáni a mučeni. Koncem
srpna jsme informovali o skupině tádžických křesťanů, kteří byli zadrženi kvůli
distribuci křesťanské literatury. K podobným incidentům dochází pravidelně i v
dalších středoasijských zemích. Podle nedávného průzkumu bylo v roce 2017 v
Kazachstánu celkem 263 lidí nějakým způsobem potrestáno za organizaci
náboženských shromáždění, distribuci náboženské literatury nebo jiné „trestné činy
náboženské povahy“. Většinu obětí tvořili protestantští křesťané. Protikřesťanská
kampaň pokračovala i v roce 2018, v první polovině roku bylo stíháno téměř 80 lidí.
Členové křesťanských společenství v Tádžikistánu a Uzbekistánu jsou pravidelně
postihováni za to, že se scházejí bez povolení – představiteli stejných orgánů, které
jim odmítají potřebná povolení vydat. Ve zmíněném Kazachstánu jsou křesťané
vnímáni jako hrozba pro místní režim. Policisté pravidelně prohledávají soukromé
domy i církevní budovy. Jako nelegální mohou být posouzeny i společné modlitby.
Nejintenzivnějšímu pronásledování v celé oblasti čelí křesťané pocházející z
muslimského prostředí. Jeden místní církevní vedoucí, pastor Batyr, k situaci
poznamenává: „Pokud se muslim rozhodne následovat Krista, je považován za
zrádce – zrádce našeho lidu, naší kultury a naší země. Všichni bývalí muslimové,
kteří uvěřili v Krista, zachovávají svou víru v tajnosti a jsou součástí podzemní
církve. Nikdy nedostanou žádné oficiální povolení.“

Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje.
Galatským 5,2
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