BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
NEMÁTE S KRISTEM NIC SPOLEČNÉHO! (GA 5,1-6)
Jste povinni zachovávat celý zákon …
Všichni, kdo uvěřili v Pána Ježíše Krista, stali se Božími dětmi, jsou
skutečnými potomky Abrahama, a jsou dědici Božích zaslíbení, především
věčného života. Už nejsou ani v otroctví hříchu, ani v otroctví zákona.
Text (Ga 5,1-6):
1K té svobodě

nás vysvobodil Kristus. Stůjte tedy pevně a nenechte se znovu sevřít jhem
otroctví. 2Hle, já, Pavel, vám říkám, že jestliže se necháváte obřezat, Kristus vám nic
neprospěje. 3Dosvědčuji tedy znovu každému člověku, který se nechá obřezat, že je
dlužníkem zákona a musí ho celý zachovávat. 4Nemáte nic společného s Kristem vy
všichni, kteří se ospravedlňujete ze zákona. Pozbýváte milosti! 5My tedy Duchem z víry
očekáváme naději spravedlnosti. 6Takže v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani
neobřízka, ale víra, která působí skrze lásku.
Otázky ke kázání:
1. Co je svoboda křesťana?
2. Jak je možné odpadnout od milosti?
3. Jaké skutky lásky můžeš prokázat svým bratrům a sestrám v Kristu?

ÚVOD – KONTEXT
•

Biblické odkazy:
 Ga 4,21-31

I. KRISTUS NÁS VYSVOBOZUJE (V. 1)
• K čemu nás Kristus vysvobodil?

Biblické odkazy:
 Žd 12,10; J 17,22; Ga 5,13; Ř 6,20.22; Ř 6,12-14

II. KRISTUS VÁM NEPROSPĚJE (V. 2-4)
• Komu Kristus nemůže prospět?

Biblické odkazy:
 Sk 15,10; Ko 2,14; Fp 1,6; Lk 8,18; Ř 14,17-18

III. KRISTUS SKRZE NÁS PŮSOBÍ (V. 5-6)
• Jak se projevuje práce Ducha svatého?

Biblické odkazy:
 Ef 1,4-6; 1Te 1,3; 1J 3,16-18; Ga 6,2.10; J 13,34-35, Mt 5,16

Osmisměrka
PSTRUZI, AKVADUKTY, APAČ, TAKT,
STEP, NÁSTAVEK, STAR, TEST,
ASIATÉ, LILIE, MENU, REKLAMA,
MLHA, VLACH, SPICH, ORBA,
ODLIV, KRAJ, LANZA, KOMTESA,
ATOL, PIVOVARY, MEGAFONY,
RYNK, LSTI, TAJE, ELÁN, BLOK,
ŠAVLE, OLIVKA, SKOT, OSLE, KREP,
KRAVATA, VELRYBA, JEANS, VLNA,
PYSK, CHOTI, CHOLE, ŠPEH, CUKR,
OBKLOPIT, ÚTES, VNITŘEK

Tajenka 1K 1,30:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 5,1-6).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal (Ga 5,7-12),
vedení K. Trnka, památka P. Růžička, chvály B. Šedivá.
V neděli 9. 12. budeme mít po shromáždění pracovní shromáždění sboru
(cca 20 minut).

Uzbekistán: Razie ve společenství, zabavování majetku
Skupina přibližně dvaceti policistů uskutečnila 30. září razii v modlitebně
křesťanského společenství v Kyzyl-Suu. Policisté budovu prohledali a přítomné si
natočili na video. S policisty dorazily také čtyři neznámé ženy, které do přítomných
úmyslně vrážely, křesťankám prohledávaly kabelky a přivlastňovaly si všechno, co
se jim zlíbilo. Navzdory protestům proti nim policisté nezakročili.
Po celou dobu razie policisté nepředložili žádné povolení. Přesto křesťanům
zabavili celou řadu věcí – včetně ozvučovací techniky, knih a počítače. Po více než
dvou hodinách byli účastníci shromáždění přinuceni nastoupit do autobusu a
převezeni na policejní stanici k výslechu.
V důsledku psychologického nátlaku musely být dvě účastnice (dospělá žena a
pětiletá holčička) převezeny do nemocnice. Všechny ostatní policisté propustili až
po více než 12 hodinách, poté co si je vyfotili a zaznamenali jejich výpovědi.
Kontaktovali jsme policistu na okresní policejní stanici ve městě Bostanlyk.
Policista prohlásil, že k žádné razii nedošlo a na další dotazy odmítl odpovídat.

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali
slávu vašemu Otci v nebesích.
Matouš 5,16
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