BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
SPOLEČENSTVÍ DUCHA (GA 6,6-10)
Co budeš sklízet?

V dnešním textu půjdeme k tomu, co většinou chápeme jako nesení
břemen druhých, tedy k praktické pomoci. A je nesmírně zajímavé
všimnout, kde podle Pavla tato praktická pomoc začíná – začíná u těch,
kteří vyučují.
Text (Ga 6,6-10):
6Kdo je vyučován v slovu, ať se sdílí s

vyučujícím ve všem dobrém. 7Neklamte se, Bůh
nebude vysmíván. Co by však člověk rozséval, to bude také sklízet. 8Neboť kdo rozsévá
pro své tělo, bude z těla sklízet záhubu, kdo však rozsévá pro Ducha, bude z Ducha
sklízet život věčný. 9Neochabneme-li v konání správného, když nezemdlíme, budeme
sklízet v pravý čas. 10Takže dokud tedy máme čas, čiňme dobře všem, obzvláště
domácím víry.
Otázky ke kázání:
1. Proč se má církev materiálně starat o své starší?
2. Jak se mohou lidé posmívat Bohu?
3. Proč se musíme učit vynikat v dobrých skutcích?

KONTEXT
• K čemu vede svoboda v Kristu?

Biblické odkazy:
 Ga 2,16; Ef 4,15-16;

I. SDÍLEJTE SE (v. 6)
• Jak máme naplňovat zákon Kristův?

Biblické odkazy:
 1J 2,27; J 17,3; Ef 4,11; 1Pt 5,2; 1Tm 5,17-18; 2K 8,6-13;

II. ROZSÉVEJTE (v. 7-8)
• Co byste chtěli sklízet? Co rozséváte?

Biblické odkazy:
 1K 9,14; Ga 5,26; Ř 8,5-7;

III. ČIŇTE DOBŘE (v. 9-10)
• Vůči komu máme činit správné věci?

Biblické odkazy:
 Tt 2,14; 1Te 1,3; Tt 3,14; Ef 2,10; Fp 2,13; Dn 12,3; Ž 126, 5-6; J 12,24-25
Osmisměrka
OTKA, SVÍTILNA, PTÁČE, KMET,
PYRÉ, ZÁŘE, HLTY, VYPUSTIT, ŠPRT,
AZYL, UŠÁK, OLIGARCHIE, KOALY,
EMILKA, OTKY, KÝLA, TUHÝ,
TVRZKA, ŠTYK, PROHLÍŽEČI, TÍŽE,
TISKÁRNA, POŘEZ, KYPR, LIKÉRY,
PUPEN, BÝLÍ, LIPA, LAICIZACE,
JEDNOČLEN, PŘÍVYK,
POŠETILOSTI, KEŘÍČEK, ČEPY,
KREV, STOA, LEČA, ÉTER, RÉVA,
RYBA, KTERÁ

Tajenka Tt 2,14:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 6,6-10).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Suchý, vedení P.
Růžička, památka R. Krejčík, chvály J. & M. Petrecké.
Sborová dovolená: 27. 7. – 2. 8. 2019 v Rokytnici nad Jizerou (Juniorhotel
Roxana).
Vietnam: Křesťané opakovaně biti a zatýkáni
Již mnoho let jsou křesťané žijící ve vietnamských horách pronásledováni a
všemožně šikanováni představiteli státních orgánů i lidmi ve svém okolí. V této
komunistické zemi, kde je křesťanství vnímáno jako fenomén ohrožující státní
zřízení, nabývá pronásledování hmongských věřících různých podob – od
nejrůznějších forem diskriminace až po věznění a mučení.
Skupině 33 protestantských věřících v osadě Phá Lóm v posledních měsících
vyhrožují místní úřady. Podle informací pastora Hoang Van Pa byli vyzváni, ať se
zřeknou své víry, jinak budou čelit následkům. Křesťané odmítli, načež následovalo
několik razií. Čtyři křesťané byli zadrženi a zbiti.
Na jiném místě byli křesťané veřejně souzeni v přítomnosti ostatních obyvatel
osady. Na shromáždění byla také přinesena socha Buddhy, před kterou se křesťané
měli poklonit. Jistý představitel režimu dokonce prohlásil, že ve Vietnamu žádné
protestantské náboženství neexistuje, a tak se musejí obrátit k buddhismu nebo
budou vyhoštěni ze země. Nejedná se o novou hrozbu. V roce 2018 bylo více než 100
hmongských věřících skutečně vyhoštěno. Odešli do Thajska, kde požádali o
uprchlický status.

Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou
lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista.
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