BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BUDIŽ PROKLET! (GA 1,8-9)
Spolehlivá autorita každého křesťana
Pavel v těchto dvou verších mluví o autoritě křesťanů. Mluví o autoritě,
na které stavíme, mluví o tom, jak a na základě čeho rozlišujeme a
nakonec mluví také o tom, že tuto autoritu máme, nebo lépe řečeno
musíme uplatňovat, tedy uvádět do praxe.
Text (Ga 1,8-9):

Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které
jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám
někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!
Otázky ke kázání:
1. Kdo všechno je podřízen Božímu slovu?
2. Jak máme rozlišovat Božím slovem?
3. Jak máme uplatňovat autoritu Písma?

ÚVOD
• Evangelium dělá křesťana křesťanem
Když je v sázce evangelium, je v sázce:
1. Kristova sláva.
2. Spasení duší.
3. Zdraví Kristovy církve

Biblické odkazy:


I.

AUTORITA, NA KTERÉ STAVÍME

• Pavel se podřizuje autoritě Božího slova

Biblické odkazy:
 Fp 1,15-18; J 14,23.24

II. AUTORITA, SKRZE KTEROU ROZLIŠUJEME
• Písmo ukáže, co je falešné evangelium

Biblické odkazy:
 Ef 2,8-9; Ř 5,18; Lk 23,42; Ko 2,13; Ga 5,2;

III. AUTORITA, KTEROU UPLATŇUJEME
• Písmo vyhlašuje soud nad falešným evangeliem

Biblické odkazy:
 Ga 1,10; Ef 5,11-14; Est 4,14; Ga 4,20; 1J 3,16; Sk 21,13; Mk 8,35-38

Osmisměrka
BĚLOCH, ŠPRT, ÚČIN, POŘAD, LIDÉ,
LOOK, DEPORTACE, ONDŘEJOV,
VSYP, BOTA, COMA, HRON,
REDAKTORKA, TŘPYT, JISKRA,
KONCENTRÁTOR, PENALTA,
DURMAN, VÝMOL, PYRÉ, VYMĚŘIT,
OSMAŽIT, COPY, VRTY, KNIHOMOL,
RECEPTÁŘ, VROD, SRKY, TAVY,
TESAŘ, LYCRA, MEKY, ARCHANDĚL,
HANÁ, ÚŠTĚP, TRIK, DISKUZE,
DRTIČ, PACHT, MYSLET, CVIK

Tajenka 1Pt 1,18-20:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 1,8-9) –
Bělohorská 161, přímo u zastávky tramvaje „Břevnovský klášter“.
Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen.
930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání P. Steiger, vedení P.
Růžička, památka P. Petrecký, chvály J. & M. Petrecké. Jarda bude
kázat v BSK Kladno.

Uganda: Vysoká cena následování Krista
Munabi Abudallah letos v lednu poznal ‚Boha Bible‘, který miluje lidi a komunikuje
s nimi způsobem, kterému mohou rozumět. Poté co uvěřil v Krista, spěchal domů, aby
se o svou radost podělil s manželkou Aišou. Aiša však na něj v přítomnosti sedmi dětí
vykřikla „kafíre!“ („odpadlíku!“) a se znechucením dodala, že je ostudou celé rodiny.
Nějakou dobu ho zahrnovala nadávkami a nakonec ho donutila odejít z domu. Když se
Munabi druhý den vrátil, čekal na něj otec a skupinka místních muslimů. Rozlícený
otec se svého čerstvě obráceného syna veřejně zřekl a poté ho udeřil holí. V obavách o
svůj život Munabi uprchl do pastorova domu. „Muslimové se mě snaží zabít,“ řekl mu.
V jiném případě soused přinesl jistému Nafambovi Bongo Madinovi vánoční
pohoštění. Když Nafamba jídlo ochutnal, udělalo se mu špatně a musel být urychleně
převezen do nemocnice. V nemocnici zjistili, že do oleje použitého na smažení někdo
přimíchal jed. Soused se bez okolků přiznal, že se pokusil rodinu zabít. Navzdory
důkazům a přiznání proti němu členové zastupitelstva nepodnikli žádné kroky.
Přestože podle oficiálních statistik tvoří křesťané v Ugandě 85 procent z celkového
počtu obyvatel a sekulární ústava všem zajišťuje náboženskou svobodu, ve Východní
oblasti dochází stále častěji k násilnostem namířeným proti Kristovým
následovníkům. Mnohé z těchto útoků zůstávají nepotrestané.

Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn
člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.
Lukáš 9:26
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