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NÁDHERA BOŽÍ MILOSTI (GA 1,13-16) 
Horlivost bez pravého poznání 

 

Pavel na svém vlastním životě ukazuje, že evangelium, které zvěstoval 

křesťanům v Galacii, není lidským výmyslem, ale je to Kristovo 

evangelium, zjevené evangelium, pravdivé a pravé evangelium. A to je 

důvod, proč mu mají křesťané věřit. 
 

Text (Ga 1,11-16): 

10Copak mi nyní jde o přízeň u lidí? Nebo spíše u Boha? Snažím se líbit lidem? Kdybych 
se ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych otrokem Kristovým. 11Neboť vám oznamuji, bratři, 
že evangelium, které mnou bylo kázáno, není z člověka, 12neboť jsem ho ani nepřijal od 
člověka ani se mu nenaučil, ale [přijal jsem ho] skrze zjevení Ježíše Krista. 13Slyšeli jste 
přece o mém způsobu života v židovském náboženství, že jsem nadmíru pronásledoval 
církev Boží a snažil se jí vyhubit. 14Vynikal jsem v židovství nad mnohé vrstevníky 

svého rodu a byl jsem mnohem horlivější v otcovských tradicích než oni. 15Když se však 
zalíbilo Bohu, který mě oddělil v lůně mé matky a povolal mě svou milostí, 16zjevit mi 

svého Syna, abych zprávu o něm nesl pohanům, neradil jsem se tělem a krví. 
 
 

Otázky ke kázání:  

1. V čem se každý křesťan podobá Pavlovi před jeho obrácením? 

2. Co bylo hlavní příčinou obrácení u každého křesťana? 

3. V čem se každý křesťan podobá Pavlovi po jeho obrácení? 
 

 

 

 

ÚVOD  

• Evangelium Kristovo je pod trvalým útokem 
 

Dnes je evangelium překrucováno úplně stejně a možná ještě více, než tomu 

bylo v době apoštola Pavla.   

 
 

Biblické odkazy:  

  Ga 1,9 



 

 

I. TEMNOTA HŘÍCHU 

• Propadlý hříchu a zkaženosti 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ga 1,10; Nu 31,16; Nu 25,6-8.13 1S 15,24; 1Kr 18,40; Sk 8,3; 1Tm 1,13; Ř 10,2; Sk 26,11 
 

II. NEPODMÍNĚNÁ MILOST 

• Vyvolený ke spasení před stvořením světa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,4; Ef 1,4; 1Pt 1,19-20; Sk 18,9-10.11; Ř 8,28-30;  
 



 

 

III. ÚČINNÉ POVOLÁNÍ 

• Z Božího nepřítele Božím dítětem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 9,3-6; Sk 26,16; Jk 1,18; 1Pt 1,23; Ř 9,15-16; Ř 15,18-19; 1K 15,10; 1Pt 2,9; Ko 2,6-7 

 

   

 

 
   TRUDOVITOST, ANIMALITA, 

HLASATEL, KUPA, FIAKR, 

ABSOLUTISMUS, VÝTVOR, PARD, 

AVIA, DRÁB, PÁKA, OMASTEK, LOSI, 

KŮZLE, STOPKA, BOTA, MUŠKETA, 

VOLTY, KOVADLINKA, KAMERY, 

OPAR, ÚSTŘEDNA, AKTA, ÚKOL, 

LAKY, KOŠLER, DORKAS, KINO, 

ŠTĚTEC, BASE, OBĚD, KORA, ESEJ, 

KOLEM, TÚRY, ÚPAL, POTRUBÍ, 

ODKAL, ASTEROIDY, LOOK, 

STŘELBA, BAROŠ, ATOL 

Osmisměrka 

Tajenka Ef 2,8-9: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 1,11-16) – 

Bělohorská 161, zast. „Břevnovský klášter“.  

Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen. 

930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání D. Adamovský (Ž 15), 

vedení K. Trnka, památka R. Krejčík, chvály Karolína Krejčíková & 

Lotsi Kornuta.  

 
 

Kazachstán: Pastor vyšetřován v návaznosti na razii ve společenství 

25. února se křesťané ze společenství Nový život ve městě Kyzylorda sešli ke společné 

bohoslužbě. Během shromáždění vtrhli do budovy příslušníci „protiextrémistické“ 

jednotky – údajně obdrželi avízo, že se na shromáždění nachází nezletilé dítě, a tak 

museli situaci prošetřit. 

Policisté se přítomných vyptávali, proč do shromáždění přišli a vysmívali se jejich 

víře. Také si účastníky natáčeli na video a zabavili jim křesťanské knihy za účelem 

„odborného posouzení“, přestože neměli ani povolení k domovní prohlídce. Pastor Serik 

Besembajev je vyšetřován na základě nařčení z „podněcování konfliktů“. Pokud bude 

obviněn a usvědčen, hrozí mu až deset let odnětí svobody. 

Paragraf 174 trestního řádu, ze kterého nařčení vychází, je často zneužíván proti 

lidem, s jejichž aktivitami a názory představitelé režimu nesouhlasí, ať už se jedná o 

politiky, odborové předáky nebo duchovní. Komise OSN pro lidská práva a další 

mezinárodní instituce již v minulosti vyjádřily své znepokojení z příliš všeobjímajících 

a vágních formulací v této legislativní úpravě. 

 

Modlete se za bratra Bachytžana Mukaševa, který vede sbor v Almaty. 
 

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte 

kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní 

byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. 

Koloským 2:6-7 


