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AUTORITA EVANGELIA (GA 2,11-14) 

Evangelium je mocí pravdy 
 

Ve čtyřech verších, které dnes máme před sebou, vidíme, že Petr začal 

jednat pokrytecky, když se oddělil od pohanů kvůli tomu, že 

nezachovávají zákon a jeho pokrytectvím se dali strhnout i ostatní Židé, 

včetně Barnabáše. Ale evangelium Kristovo dává autoritu jednat podle 

pravdy, rozsuzovat podle pravdy a napomínat každou nepravost a hřích. 
 

Text (Ga 2,11-14): 

11Ale když přišel Kéfas do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl 
hoden odsouzení. 12Před tím, než přišli někteří od Jakuba, jídal spolu s pohany, ale když 

přišli, couvl a odděloval se, protože se bál těch z obřízky. 13A spolu s ním takto 
pokrytecky jednali i ostatní Židé, takže se jejich pokrytectvím nechal strhnout i 

Barnabáš. 14Ale když jsem viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem 
Kéfovi přede všemi: „Jestliže ty, ačkoliv jsi Žid, žiješ pohansky a ne židovsky, jak to, že 

nutíš pohany žít židovsky?“ 
 

 

Otázky ke kázání:  

1. K čemu vede strach z lidí? O co se nejvíc obáváme? 

2. Proč se tak snadno necháme strhnout příkladem druhých? 

3. Proč je evangelium mocí, která dává odvahu? 
 

 

 

 

ÚVOD  

• Pavel obhajuje evangelium, které kázal Galatským 
 

 

 

   

 
 

Biblické odkazy:  

  1K 15,56; 2K 5,17; Ga 3,3; Sk 11,27-30 



 

 

I. PETROVO POKRYTECTVÍ (V. 11-12) 

• Strach z lidí vede k hříchu 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 10,15; Sk 11,3; Sk 4,19;  
 

II. BARNABÁŠŮV KOMPROMIS (V. 13) 

• Špatná společnost kazí dobré mravy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  2Te 3,6.14-15; Ga 5,9; Př 13,10; 1K 15,33 
 



 

 

III. PAVLŮV ZÁSAH (V. 14) 

• Evangelium dává odvahu ke konfrontaci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 2,5; Sk 15,7-11 

 

   

 

 
   VSTUPY, ZKOSENÍ, ADAT, NAHÁ, 

CELTA, AUSTRÁLIE, APELY, OVÁLY, 

ODIV, ROJE, ROLE, RDESNO, ALKA, 

LÍVANEC, REOSTATY, IDEA, 

ZBYTEK, VLÁT, DARY, ELSA, ÚSEKY, 

HOLOHLAVOST, RÁZY, NOTA, 

MOBIL, HEROIN, NIOB, ÚŽEH, 

OTKA, MAPA, MRAKY, OPÁLY, ŽERT, 

VETO, VYSLOUŽILEC, VRAT, MŘÍŽE, 

CHAOS, VÁDÍ, VYZVÍDAT, TRHÁK, 

ŠNYCAR, VULKÁNY, ÚTES 

Osmisměrka 

Tajenka Ř 1,16: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 2,11-14). 

Sobota 900 vyučování pro muže, 1300 vyučování pro ženy (v kanceláři). 

Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen. 

930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání P. Steiger, vedení R. 

Hynek, památka A. Vondruška, chvály ?.  

Neděle 17. 6. – po shromáždění budeme mít sborové pracovní shromáždění.  

 
 

Čína: Sílící tlak na domácí společenství 

Čínské orgány pokračují ve vedení systematické kampaně, zaměřené na 

neregistrovaná domácí křesťanská společenství. V uplynulých dnech policisté v 

Pekingu uskutečnili razii nejméně ve dvou sborech a vyvíjeli nátlak na majitele 

objektů, aby křesťanům vypověděli nájemní smlouvy. 

6. května vtrhlo na bohoslužbu několik desítek policistů z Úřadu veřejné 

bezpečnosti. Shromáždění sice neukončili, ale vyfotografovali si několik 

účastníků. O dva dny později jim pronajímatel vypověděl smlouvu. 

20. dubna policisté narušili průběh pravidelné biblické hodiny společenství 

„Svatá láska“ a účastníky podrobili výslechu. Sü Jung-chaj, sborový starší, uvedl, 

že kvůli uvedenému tlaku vyvíjenému na majitele nemovitostí je stále obtížnější 

nalézt objekt k pronájmu. 

Aktivity namířené proti čínským křesťanům mají také řadu dalších podob. 8. 

května se představitelé režimu setkali s devíti členy společenství Chua-čchiou v 

Kuej-čou. Zástupce Úřadu pro náboženské záležitosti členy společenství varoval 

před navazováním styků se zahraničím a vyzval je, aby se připojili ke státem 

schválené Církvi trojí soběstačnosti – v opačném případě ať počítají s následky. 

 
 

Nestydím se za evangelium; je to Boží moc … zjevuje se v něm Boží 

spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. 

Římanům 1,16-17 


