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ZACHOVÁNÍ PRAVDY EVANGELIA (GA 2,1-5) 
Zpráva, za kterou je třeba bojovat 

 

Pavel pokračuje ve svém argumentu a ukazuje, že nakonec se vypravil do 

Jeruzaléma a předložil evangelium apoštolům, aby se ujistil, že jeho 

dosavadní úsilí, nebylo marné. Při té příležitosti došlo k vážnému útoku na 

evangelium, který byl věrnou kopií toho, co se dělo v církvích v Galacii. 
 

Text (Ga 2,1-5): 

1Potom jsem po čtrnácti letech opět vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem 
s sebou i Tita. 2Vystoupil jsem tam kvůli zjevení a v soukromí jsem těm, kteří jsou 
uznáváni, sdělil evangelium, které kážu pohanským národům, abych snad neběžel 
naprázdno. 3Ale ani Titus, který byl se mnou a je pohan, nebyl donucen se obřezat, 

4kvůli vetřelým falešným bratrům, kteří se vloudili, aby slídili po naší svobodě v Kristu 
Ježíši, aby nás zotročili. 5Těm jsme ani na okamžik neustoupili poslušností, aby pravda 

evangelia byla zachována pro vás. 
 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč Pavel předložil své evangelium apoštolům v Jeruzalémě? 

2. Proč chtěli falešní bratři, aby se Titus obřezal? 

3. Proč je důležité, aby křesťané bránili evangelium? 
 

 

 

 

ÚVOD  

• Evangelium není lidským výmyslem 
 

 

 

 

   

 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 1,10-24 



 

 

I. EVANGELIUM PROJEDNANÉ (v. 1-2) 

• Předložil jsem apoštolům své evangelium 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 11,27-30; Ga 1,8-9; Sk 11,19; Sk 10,15; Sk 11,2-3; Sk 21,21; Ef 2,13-15; Ga 4,8-9 
 

II. EVANGELIUM NAPADANÉ (v. 3-4) 

• Neustoupili jsme ani o krok a hájili pravdu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  1J 2,19; Ez 34; Jr 23; Ju 12; 2Tm 3,5; Gn 17,10; Lv 12,3; Ř 7,4; Ga 2,19; Ga 5,1-3; Ga 3,1 
 



 

 

III. EVANGELIUM OBHÁJENÉ (v. 5) 

• Aby vám byla zachována pravda evangelia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 15,10.28; Sk 16,1-4; Sk 15,5; Mt 25,21 

 

   

 

 
   POUTAČ, DEGU, KYPR, ZEUS, SÍNĚ, 

STRES, KÓTY, OVĚS, VZKAZ, 

DOZADU, PRYŽ, BUŘT, LIKR, 

ARCHEOLOG, BUGL, ŠMAK, GANG, 

PĚŠEC, NEGR, NAIVA, KOKAIN, 

IDEA, GRAF, ORÁLA, SATAN, 

SKVRNKA, VTIP, ŠATY, SVRCH, 

VZRUCHY, TRUS, ANOA, GRIMASA, 

STACH, TRANSPORT, MELY, PAUSA, 

DUPLIKÁT, PEVNŮSTKA, POKLES, 

TVRZ, ZNIK, PRŮPLAVY, GESTO, 

KREDITOR 

Osmisměrka 

Tajenka Mt 25,23: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 2,1-5) – 

Bělohorská 161, zast. „Břevnovský klášter“.  

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 K. 

Trnka, památka P. Petrecký, chvály B. Pípalová.  
 

Indie: Snahy o přepsání historie vzbuzují mezi místními křesťany obavy 

Před několika měsíci indický ministerský předseda Naréndra Módí jmenoval komisi 

historiků, kteří mají za úkol studovat indické dějiny s důrazem na úlohu hinduismu. 

Soubor doporučení vydaný touto komisí se nedávno dostal na veřejnost a vyvolal mezi 

místními křesťany i muslimy značné obavy. Největší vliv v zemi má hinduistická 

nacionalistická strana BJP, která dlouhodobě usiluje o posílení role tohoto náboženství. 

Předseda komise v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl: „Byl jsem vyzván, abych 

předložil zprávu, která vedoucím představitelům umožní v určitých aspektech přepsat 

starověké dějiny.“ Součástí tohoto „přepisu“ by mělo být tvrzení, že dnešní hinduisté 

jsou přímými potomky původních obyvatel Indie z doby před 12 000 lety. Zadání 

obsahuje také požadavek na zapracování řady příběhů z posvátných hinduistických 

spisů do dějin země, aby se následně vyučovaly ve školách jako historické skutečnosti. 

Indičtí křesťané mají z těchto snah obavy a spatřují v nich zjevný úmysl 

prokázat, že Indie je hinduistickou zemí, která patří hinduistům. Značná část 

obyvatel se však k hinduismu nehlásí – tito příslušníci náboženských menšin by 

se následně mohli stát občany druhé kategorie. Školní osnovy již dnes mlčí o 

přispění křesťanů k rozvoji indické společnosti, přestože křesťanství je nedílnou 

součástí indické historie od prvního století našeho letopočtu. Podobné iniciativy 

jen prohlubují náboženské rozdělení. 
 

Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu 

Davidova; to je moje evangelium. 

2 Timoteovi 2:8 


