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ZJEVENÉ EVANGELIUM (GA 1,10-12) 
Věrný otrok Kristův 

 

Z našeho dnešního textu si ukážeme, co je to evangelium, nikoliv však až 

tak z hlediska obsahu, ale z hlediska způsobu, jak se k nám evangelium 

dostává, s tím je úzce spojené také to, odkud evangelium pochází a jaké 

jsou jeho důsledky. 
 

Text (Ga 1,10-12): 

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. 
 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč nemůže být otrokem Kristovým, kdo se chce zalíbit lidem? 

2. Proč je nezbytné kázat evangelium Kristovo? 

3. Proč ke spasení nestačí pouhá znalost správných odpovědí? 
 

 

 

 

ÚVOD  

• Evangelium a Kristus jsou dvě strany téže mince 
 

Evangelium není oblíbené, protože: 

1. Vede ke svatosti. 

2. Je zahalené tajemstvím – je světlem věřícím, soudem pro nevěřící. 

3. Je exkluzivní – vylučuje všechny ostatní cesty. 

4. Je zadarmo a bez skutků. 

5. Protože je agresivní – vyžaduje bezpodmínečnou podřízenost.  

 

 

Biblické odkazy:  

   



 

 

I. OTROK KRISTA, NIKOLIV LIDÍ 

• Evangelium vede ke službě Kristu 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 3,36; J 16,9; 1K 9,19-23; Zj 3,8; Ga 6,12; Mt 7,22;  
 

II. HLASATEL KRISTA, NE SEBE 

• Evangelium vede k zapření sebe sama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 3,13; Ga 2,19-20; Sk 17,32; 1K 1,23; 1Te 1,9-10;  
 



 

 

III. PŘÍJEMCE ZJEVENÍ OD KRISTA, NE OD LIDÍ 

• Evangelium je mocí Boží ke spasení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1K 15,3-9; 1K 12,28; Ef 2,20; Ef 3,5; Ř 10,17; Ef 2,8-9;  

 

   

 

 
   TELATA, RODIT, SUMA, 

AMAROUNY, IRMA, DOBRO, 

VDOVCI, OMASTA, NIOB, ŠITÁ, 

SOUKROMNÍK, PREDIKÁT, 

INDIKÁTOR, KLADKOSTROJ, 

DONÁTORKA, DOKONAT, OSMA, 

KOVO, SPLATNOST, ABOLITION, 

PLANDA, ZOEA, PRSO, OKUS, 

PERIODIKUM, NUDA, KLÁRA, 

MORD, RISK, NIVA, PRKNA, INKA, 

PROVINILCI, OBYVATELSTVO, 

NEMORÁLNOST, OKOP, CELNICE, 

VTIP 

Osmisměrka 

Tajenka 2Tm 2,13: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 1,10-12) – 

Bělohorská 161, zast. „Břevnovský klášter“.  

Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen. 

930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (Ga 1,13-24 I.), 

vedení R. Hynek, památka P. Růžička, chvály Karolína Krejčíková & 

Lotsi Kornuta.  

 
 

Nigérie: Unesená školačka odmítá zapřít víru 

Zpráva o tom, že 21. března radikálové z Boko 

Haram propustili na svobodu více než 100 unesených 

školaček, rozradostnila znepokojené rodiče a širokou 

veřejnost v Nigérii i po celém světě. 

Dívky byly uneseny ze školy ve městě Dapchi 19. 

února a odvezeny na neznámé místo. Podle výpovědí 

propuštěných dívek pět spolužaček v zajetí zemřelo v 

důsledku stresu a způsobených traumat. Mezi 

unesenými se nacházela také jistá Leah Sharibu, která 

stále zůstává v zajetí. Důvod je jediný – odmítá konvertovat k islámu. 

Všechny propuštěné dívky se k islámu přihlásily, a únosci se nechali slyšet, že 

propustí i Leah, pokud odříká šahádu (islámské vyznání víry). Leah však jako křesťanka 

odmítla, navzdory ceně, kterou ji toto rozhodnutí může stát. Rodiče Nathan a Rebecca 

o ni mají strach. Nathan přesto prohlásil: „Jsem nesmírně zkroušený; současně se však 

raduji, protože moje dcera nezapřela Krista.“ 

 

 

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo 

nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne 

jej. 

Matouš 10:38-39 


