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… A DĚKOVALI ZA MNE BOHU (GA 1,16-24) 
Nadpřirozená zpráva, nadpřirozené náboženství 

 

Jádrem tohoto textu je vysvětlení, že Pavel nepřevzal evangelium od 

žádného člověka, ani se mu nenaučil od lidí, ani není podřízený apoštolů 

v Jeruzalémě, ale evangelium, které hlásá, je evangelium samotným 

Kristem Pavlovi nadpřirozeně zjevené. 
 

Text (Ga 1,16-24): 

15Když se však zalíbilo Bohu … 16zjevit mi svého Syna … neradil jsem se tělem a krví, 
17ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já, ale 

sestoupil jsem do Arábie a opět jsem se vrátil do Damašku. 18Potom, po třech letech, 
jsem vystoupil do Jeruzaléma, abych navštívil Kéfu a zůstal jsem u něj patnáct dní. 

19Jiného z apoštolů jsem neviděl, kromě Jakuba, bratra Páně. 20Toto vám píšu 
v přítomnosti Boží, že nelžu. 21Potom jsem šel na území Sýrie a Kilikie. 22Církve 

v Judsku, které jsou v Kristu, mě osobně neznaly. 23Pouze slyšely, že ten, který nás dříve 
pronásledoval, nyní zvěstuje dobrou zprávu o víře, kterou chtěl dříve zničit 24a chválily 

ve mně Boha.  
 

Otázky ke kázání:  

1. Kdo může svědčit o Kristu a kázat evangelium? 

2. Proč je důležité kázat evangelium? 

3. Co je největším svědectvím o moci evangelia pro lidi kolem nás? 
 

 

 

 

ÚVOD  

• Kristus sám je dobrou zprávou 
 

 

 

   

 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 1,16-17; Ga 3,1-3;  



 

 

I. PŘIJATÉ EVANGELIUM (v. 16b-17a) 

• Není z člověka 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 1,12; Sk 9,17-20; Sk 21,21; 1K 9,20; Ga 3,1; Žd 10,10.14 
 

II. PROKLAMOVANÉ EVANGELIUM (v. 17b-21) 

• Je pro člověka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Fp 3,8; Sk 9,22; Sk 9,26-27; 1K 15,7; Sk 9,28-31; Ga 1,7; 
 



 

 

III. PROMĚŇUJÍCÍ EVANGELIUM (v. 22-24) 

• Mění člověka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 15,1; Ga 2,12; Ga 2,19-20; Žd 13,5; 2K 11,24-27; Tt 2,11-14; 

 

   

 

 
   ILJA, PÓVL, BUNKRY, BŮHMOŘE, 

LEICH, OSLE, VZPOR, REPTÁLEK, 

SAKA, BRATR, FRÉZA, AVIONY, 

VRAH, KRYL, KOLOVRÁTEK, EFOR, 

STOCKHOLM, JARO, MNOHDY, 

VOSK, ČAKAN, ETEN, ORÁLA, 

TRABLE, FARAO, SVRCH, 

SVÉRÁZNOST, SLON, PŘÍSAHA, 

OSVITY, VDOVCI, OSMA, PAPÁ, 

VEKY, ORLI, CHAOS, CUKR, ŠPRT, 

ODRŮDA, RENA, SULC, ODVAL, 

ODĚV 

Osmisměrka 

Tajenka Ř 4,4: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 1,16-24) – 

Bělohorská 161, zast. „Břevnovský klášter“.  

Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen. 

930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (Ga 2,1-5), 

vedení P. Růžička, památka A. Vondruška, chvály J. & M. Petrecké.  

 
 

Sýrie: Křesťané v krizové situaci 

Stovky tisíc Kurdů ze severní Sýrie prchají před útoky islámských radikálů 

podporovaných tureckou armádou. Lidé, kteří původně žili na venkově v okolí Afrinu 

(město v oblasti, která je považována za kurdské území) na nějakou dobu nalezli 

útočiště právě v tomto městě. 18. března se však kurdští vojáci museli z Afrinu stáhnout 

a přenechat město islamistům. Turecký prezident Recep Erdogan přislíbil, že do města 

nastěhuje arabské (ne-kurdské) obyvatele Sýrie, kteří v současné době pobývají v 

Turecku jako uprchlíci. 

Kurdští obyvatelé se tedy opět rozprchli do okolí jen s tím, co unesli na zádech. 

Krizová situace postihla také 300 Kristových následovníků z jejich řad, kteří v Afrinu 

spolupracovali na humanitárním projektu. Zatímco humanitární pomoc novým 

uprchlíkům nyní poskytuje řada jiných organizací, modlete se, aby křesťané nebyli při 

distribuci pomoci přehlíženi. 

 

 

 

 

 
 

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává 

nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili 

rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. 

Titovi 2:11-12 


