BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
NESMIŘITELNÍ NEPŘÁTELÉ (GA 5,16-21)
Realita duchovního boje v životě křesťana

Dnešní text začíná tím, že nám ukazuje realitu a trvalost duchovního boje
v životě křesťana. Ukazuje nám demarkační linii tohoto boje – skutky těla,
které zjevují, že chybí život z Ducha. A nakonec nás vede k důsledkům
tělesnosti – a to je věčné odsouzení daleko od Pána a jeho slávy.
Text (Ga 5,16-21):
16Ale

říkám: „Duchem žijte a žádost těla nedokonáte.“ 17Vždyť tělo žádá proti Duchu a
Duch proti tělu. Jsou navzájem v protikladu, takže děláte, co byste dělat nechtěli.
18Jestliže se ale dáte vést Duchem, nejste pod zákonem. 19Skutky těla jsou zjevné. Je to
smilstvo, nečistota, bezuzdnost, 20modlářství, čarodějství, nepřátelství, hádka, žárlivost,
vášně, řevnivost, roztržky, sektářství, 21závisti, opilství, hýření a podobné věci. Říkám
vám to předem, jak už jsem to řekl dříve, že ti, kdo takové věci činí, nezdědí království
Boží.
Otázky ke kázání:
1. Jakými slovy můžete popsat boj mezi tělem a Duchem?
2. Jaké jsou další skutky těla kromě zde vyjmenovaných?
3. Co je hlavním důvodem, proč lidé nevstoupí do Božího království?

ÚVOD – SVOBODA V KRISTU
• K čemu má vést svoboda v Kristu?

Biblické odkazy:
 Ga 5,1; Ga 5,13; 1K 9,21;

I. BOJ TĚLESNOSTI (V. 16-18)
• Proč je boj mezi tělem a Duchem nevyhnutelný?

Biblické odkazy:
 Ef 4,18-19; J 3,6; Ř 6,20; Ř 8,16

II. SKUTKY TĚLESNOSTI (V. 19-21a)
• Na co ukazuje život naplněný skutky těla?

Biblické odkazy:
 Ř 13,10; 1J 4,19-21; Ř 1,18-32; Ko 3,5; Ko 3,1

III. DŮSLEDKY TĚLESNOSTI (V. 21b)
• Proč tito lidé nemohou být dědici Božího království?

Biblické odkazy:
 Ga 5,16; J 3,30
Osmisměrka
EPITAFY, GRIF, GRAF, OKNO,
ANNONCE, PROLOG, PLACHTĚNÍ,
HLOUBATI, JUDO, SCHOD, HLTY,
CHAOS, YZOP, APAČ, PARDUBICE,
KÁNĚ, FÁRO, ABSOLUTISMUS,
OLPRAN, KAROSA, STRK, KLOVATI,
PARAVAN, ANTI, ŽULA,
OHŇOSTROJ, STUPY, VĚNO,
ANKETA, CALX, TONER, ÚNOS,
KŇOUR, HALUCINOGEN, POUPĚ,
EURO, LOOK, NEÚCTA, MOŠT,
PRAŠULE, AKANTY

Tajenka Ga 5,13:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 5,16-21).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení A.
Vondruška, památka R. Hynek, chvály . Po shromáždění budeme
mít pracovní shromáždění sboru (cca 20 minut).

Eritrea: Křesťanská vězeňkyně má jedinou prosbu
Twen Theodrosová z Eritreje strávila za mřížemi již 13 let. Navzdory brutálnímu
zacházení se tato mladá žena – kterou známí popisují jako „vzácnou, laskavou
křesťanku“ – vždy zajímá více o druhé než o sebe. Lidé, kteří znají Helen
Berhanovou, mohou Twen znát pod pseudonymem „Ester“.
Twen byla uvězněna ve stejném přepravním kontejneru jako Helen. Starala se o
ni, omývala jí rány, krmila ji a dokonce se místo ní nechávala zbít. Release
International, partnerská organizace Hlasu mučedníků, nedávno od svých místních
kontaktů zjišťovala, jak se Twen daří a jak konkrétně bychom se za ni mohli modlit.
Odpověď Twen byla jednoduchá, ale naplněná hlubokou pokorou. Prosí o modlitby
za jedinou věc – aby byl Bůh v Eritreji oslaven.
Twen je třicet sedm let. Stejně jako další eritrejští křesťanští vězni potřebuje naše
modlitby. Modlete se nejen za jejich propuštění, ale vyprošujte jim také jednotu.
Občas mezi nimi dochází ke konfliktům, jednoduše proto, že spolu tráví 24 hodin
denně v omezeném prostoru, a den za dnem trpí v nelidských podmínkách.
Pokud chcete o Twen získat více informací, případně jí napsat dopis (v angličtině),
navštivte stránky Prisoner Alert. Případně si můžete koupit knihu Song of the
Nightingale, obsahující příběh Helen Berhanové.

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
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