BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
KVAS FALEŠNÉHO UČENÍ (GA 5,7-12)
Kdo vám zabránil poslouchat pravdu?
Pavel znovu povzbuzuje Galatské a vyjadřuje svou důvěru, že nesejdou
z cesty, a zároveň znovu vynáší velmi ostrý soud nad těmi, kteří je svým
učením zneklidňují a matou.
Text (Ga 5,7-12):
7Běželi jste

dobře! Kdo vás zadržel, abyste neposlouchali pravdu? 8To přesvědčování
nevzešlo od toho, který vás povolává. 9Maličko kvasu prokvasí celé těsto. 10Já jsem o
vás v Pánu přesvědčil, že nebudete smýšlet nijak jinak. Ale ten, kdo vás mate, neujde
soudu, ať je to kdokoliv. 11Já však, bratří, kdybych ještě kázal obřízku, proč bych byl
ještě pronásledován? Vždyť by tím bylo odstraněno pohoršení kříže! 12Ať se ti, kdo vás
zneklidňují, sami odříznou!
Otázky ke kázání:
1. Proč je důležité, aby služebník byl dobře zakotven v místní církvi?
2. Proč je evangelium nejlepším lékem na falešné učení?
3. Co je obsahem křesťanovy naděje?

ÚVOD – KONTEXT
• Proč je soustředění na sebe Bohu nepřátelské?

Biblické odkazy:
 Ga 4,11; Ga 4,20; Ga 3,1; Mt 11,28; Lk 19,10; Ř 11,6

I. VAROVÁNÍ PŘED NÁKAZOU (V. 7-9)
• Jak můžeme uchránit těsto před kvasem?

Biblické odkazy:
 2Kr 18,5; Ez 18,21.24; Mt 13,21; Ga 4,30; 2Te 3,6.14; 2Te 2,11

II. LÉK NA NÁKAZU (V. 10-11)
• Na co se může křesťan vždycky spolehnout?

Biblické odkazy:
 Žd 7,25; Žd 10,14; J 18,37; J 10,27-28; Ga 1,10; Ko 2,14; Ef 2,14-15;

III. ODSOUZENÍ NÁKAZY (V. 12)
• Proč musíme být k falešným učitelům nekompromisní?

Biblické odkazy:
 Ga 3,3; Sk 17,6; Sk 21,38; Mk 9,43.45; Dt 23,2; Ř 2,28-29

Osmisměrka
REÁLNO, OČKO, KOULE,
INTERNUNCIUS, PAŽE, OKNO,
MOLI, VLIVY, VINA, TOPŮRKO,
ŽLOUTENKA, OTEP, IRSKO, UDIVIT,
RISKUJ, ČINKA, ORLI, TEST, KLUK,
OKOL, PAKL, SNAŽIVKA, KOUT,
MYŠIČKA, VIRY, ATAŠÉ, ŽLUČ,
NOVOLUNÍ, VYSOČINA, OČKA,
SKALNIČKA, SOUD, VETO, RÁŽE,
NOVOTVARY, AHOJ, PLOT, BOUREC,
PUDR, RVÁČ, BEAT, FREE, NORA

Tajenka Ga 6,14:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 5,7-12).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal (Ga 5,13-16),
vedení P. Růžička, památka A. Vondruška, chvály J. & M. Petrecké.
Poslední neděli v listopadu (25. 11.) budeme mít po shromáždění společně
oběd – každý si přinese svůj oběd a nemusíme spěchat domů, ale
můžeme strávit čas ve společenství.
V neděli 9. 12. budeme mít po shromáždění pracovní shromáždění sboru
(cca 20 minut).

Indonésie: Návrh zákona o náboženském vzdělávání
Představitele křesťanských organizací v Indonésii znepokojuje návrh nového
zákona o náboženském vzdělávání, který vyžaduje získání úředního povolení pro
každé vyučování náboženského charakteru, včetně nedělních škol, výkladů
katechismu nebo biblických hodin. Pokud bude zákon schválen, bude každé
vyučování vyžadovat minimálně 15 účastníků a předchozí souhlas zástupce
ministerstva pro náboženské záležitosti.
Místní církevní vedoucí se obává zneužívání zákona radikálními skupinami, které
se budou snažit prosazovat zákazy církevních akcí a křesťanům všemožně
komplikovat život. „Omezuje věřící ve vykonávání důležitých aktivit, které jsou
nedílnou součástí náboženského života,“ poznamenal vedoucí. V současné době
křesťané podepisují petici s požadavkem, aby bylo alespoň pořádání neformálních
akcí typu nedělních škol ponecháno v kompetenci jednotlivých náboženských
uskupení.

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť
Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘
Římanům 10,10-11
Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz
11. listopadu 2018 © BCP

