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KAM SE PODĚLO VAŠE NADŠENÍ? (GA 4,12-20) 
… abyste byli dotvořeni do podoby Kristovy 

 

Dobré porozumění evangeliu přináší dobrý způsob života, proto Pavel 

vzpomíná na nadšení Galatských křesťanů, když poprvé slyšeli 

evangelium. Ovšem horlivost a nadšení mohou mít také špatný základ. 
 

Text (Ga 4,12-20): 

12Buďte jako já, neboť já jsem jako vy! Bratři, prosím vás, nijak jste mi neublížili. 13Víte, 
že když jsem k vám poprvé přišel hlásat evangelium ve slabosti těla, 14byli jste kvůli 
mému tělu v pokušení mnou pohrdnout a odvrátit se ode mne. Ale vy jste mě přijali 
jako anděla Božího, jako Krista Ježíše. 15Kde je tedy toto vaše blahoslavenství? 

Dosvědčuji vám, že kdybyste mohli, vyloupli byste si své oči a dali mi je. 16Stal jsem se 
vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? 17Oni pro vás nehorlí dobře, ale chtějí vás 
odloučit, abyste horlili pro ně. 18Vždycky je správné horlit pro dobré, a ne jen, když 
jsem s vámi. 19Děti moje, které znovu rodím, dokud ve vás nebude dotvořen Kristus, 

20chtěl bych být zase u vás a změnit svůj hlas, neboť si s vámi nevím rady.   
 

Otázky ke kázání:  

1. Komu mají křesťané sloužit? 

2. Proč by křesťan neměl být vlažný? 

3. Kde najdeme cílový obraz křesťana? 
 

 

ÚVOD – KONTEXT  

• Obhajoba evangelia 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   



 

 

I. OCHOTNÁ SLUŽBA (V. 12-15) 

• K čemu vede evangelium v životě člověka? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1K 1,11; Fp 3,15; 1K 9,21; Ř 7,4; Sk 13,48; Ga 5,6;  
 

II. ŠPATNÁ HORLIVOST (V. 16-18) 

• Z čeho musí vycházet horlivost křesťana? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  J 14,6; Ef 1,13; J 18,37; 1J 4,5-6; Ga 1,10; 2Pt 2,3;  



 

 

 

III. BOLESTNÝ RŮST (V. 19-20) 

• Co musí být cílem života křesťana? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ko 1,28; Ko 2,6-7; Ef 4,15; Fp 3,12; Lk 7,47 

 

   

 

 
   ZISK, ŠTÁB, FIAT, FOTKA, 

OPUCHLINY, PĚST, PRTĚ, OTOK, 

ABSINT, MALCHIT, SKLADATELÉ, 

BOUCHAT, TKÁT, OŠUNTĚLEC, 

PÉRO, ARŠÍK, CHROMOZOM, 

RUBACHA, LSTI, PAVÉ, KOŠTÝŘ, 

OKOP, LEKY, TREZORY, SMALTY, 

NONSTOP, TROJSPŘEŽÍ, PŘEKÁŽKA, 

OLEÁT, AUDIOMETRY, ALDA, 

MAKLÉŘI, SPROPITNÉ, ŠEBEKA, 

BZUKOT, ŠLÉPĚJE, CHTÍT, ASESOR, 

UZDA 

Osmisměrka 

Tajenka Ř 12,11: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 4,12-20). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal (Ga 4,21-31), 

vedení A. Vondruška, památka R. Krejčík, chvály J. & M. Petrecké. 

Sobota 3. 11. 900 Setkání mužů v kanceláři, 1300 Setkání žen tamtéž.   
 

Střední Asie: Snahy o umlčení křesťanství 

8. října si pákistánský Nejvyšší soud vyslechl poslední odvolání proti trestu smrti, 

ke kterému byla před lety odsouzena Asia Bibi. Soudci již sice dospěli k rozhodnutí, 

ale rozhodli se jej zatím neoznamovat. Současně vyzvali zástupce tisku, aby až do 

oficiálního vyhlášení rozsudku nezveřejňovali žádné související informace. 

Na základě obvinění, která jsou obecně vnímána jako nepravdivá, strávila Asia 

Bibi ve vězení již devět let. Většina lidí zastává přesvědčení, že hlavním důvodem, 

proč křesťanka dosud nebyla propuštěna, jsou obavy z dalších násilností islámských 

radikálů. Konkrétní důvod odkladu není znám, nicméně s přihlédnutím k místní 

situaci se dají očekávat značné problémy, ať bude rozsudek nakonec jakýkoli. 

Soud může trest smrti potvrdit. V takovém případě by Asia měla poslední možnost 

– obrátit se přímo na prezidenta. V této situaci by hrál klíčovou úlohu mezinárodní 

tlak na Pákistán, neboť převážná většina mezinárodní veřejnosti je přesvědčena, že 

byla křesťanka odsouzena neprávem. Pokud by Asia byla zproštěna viny a 

propuštěna, ona sama i všichni její podporovatelé by se ocitli v ohrožení života. V 

roce 2011 byli zavražděni paňdžábský guvernér Salmán Tásír a ministr federální 

vlády Šahbáz Bhattí, poté co se veřejně postavili na její stranu. Zástupce jisté 

radikální skupiny již pohrozil: „Pokud dojde k pokusu o její vydání do zahraničí, 

následky budou děsivé.“ Třetí variantou by mohlo být pozastavení výkonu trestu 

smrti, respektive jeho změna na doživotí, což v Pákistánu znamená 14 let odnětí 

svobody. To by pro Asiu představovalo dalších pět let nespravedlivě strávených za 

mřížemi, zatímco by stále pokračovaly protesty radikálů, dožadujících se její smrti. 
 

… abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu! 

Koloským 1,28 


