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POŽEHNANÉ DŮSLEDKY VÍRY (GA 3,26-29) 
Boží synové nad sebou nemají dozorce 

 

Když přišla víra, nemáme už nad sebou dozorce. Jaké jsou požehnané 

důsledky víry? Je zde řada důležitých věcí, z nichž se dnes zaměříme na tři 

– s kým se ztotožňujeme, tedy identifikujeme, jaká je naše nová identita a 

co z toho všeho vyplývá. 
 

Text (Ga 3,26-29): 

26Všichni jste tedy syny Božími skrze víru v Krista Ježíše. 27Kteříkoliv jste byli do Krista 
ponořeni, Krista jste se oblékli. 28Není Žid ani pohan, není otrok ani svobodný, není 
muž ani žena, vy všichni jste jeden v Kristu Ježíši. 29Jestliže jste v Kristu, jste tedy 

potomci Abrahamovi a dědicové zaslíbení.  
 

Otázky ke kázání:  

1. Jaká je nejlepší definice toho, kdo je to křesťan? 

2. Proč je lepší používat slovo ponoření než slovo křest? 

3. Co všechno zdědí křesťané a od koho? 
 

 

ÚVOD – KONTEXT  

• Zákon byl dozorcem Izraelců do příchodu Krista 
 

Zákon (Písma Staré smlouvy) mimo jiné: 

1. Odhaluje Boží plán spasení a potvrzuje spasení z milosti skrze víru. 
 

2. Sám potvrzuje svou dočasnost do příchodu Krista. 
 

3. Ukazuje na Boží spravedlnost a na to, že tato spravedlnost není ze zákona, 

ale z víry. 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,16-17; Ř 3,21; Ga 3,24;  



 

 

I. IDENTIFIKACE – SJEDNOCENÍ S KRISTEM (V. 26-27) 

• Jaký je rozdíl mezi „pod zákonem“ a „v Kristu“? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 17,29-30; Jb 38,7; Jb 1,6; Ef 3,15; Sk 8,39; Mt 3,11; 1K 10,2; Ga 2,19-20;  
 

II. IDENTITA – BOŽÍ DĚTI (V. 28) 

• Kdy Bible dělá a kdy nedělá rozdíl mezi lidmi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Dt 23,9; Ef 2,15; 1K 7,20-23; 1Pt 2,13; Ef 5,30; 



 

 

 

III. IMPLIKACE – DĚDICOVÉ ZASLÍBENÍ (V. 29) 

• Kdo je dědicem Abrahamovým a co zdědí? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 9,6-8; Zj 7,9-10; Ř 4,13; Ez 48,35; Ř 10,11; 

 

   

 

 
   ORLI, KOČKA, LAKY, OŠETŘOVATEL, 

BAGR, TADEÁŠ, TRUC, ÚPRAVA, 

FREE, SRKY, REVAKCINACE, 

SLOUPEK, CELA, BROK, ODKOPY, 

RTUŤ, LAPTOP, CENTIMETRY, 

SVOD, TUHA, HOLOCÉN, URNA, 

ODKRYTÝ, BARVY, STROPY, LSTI, 

ERBY, ŠTEMPLY, KAFR, MAST, 

EPOS, BŘEH, ODBORÁŘ, DÍLO, 

NAHÁ, DVOJKA, OCET, ŠKARPA, 

DVŮR, SOUDCE, ROTA, LEŠI, HABR 

Osmisměrka 

Tajenka 2K 5,17: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 3,26-29). 

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

Neděle 700 Modlitby v divadle Kámen. Kdykoliv mezi sedmou a devátou 

můžete přijít a připojit se.  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání M. Denny (Mt 5,13-14), 

vedení P. Růžička, památka R. Hynek, chvály J. & M. Petrecké.  

V sobotu 13. 10. od 930 – sborové vyučování „Požehnání nové smlouvy“ 

(Geoff Volker) v hotelu Čechie Praha (vedle divadla Kámen).  

 
 

 

Bangladéš: Konvertita ke křesťanství propuštěn z vězení 

Po více než dvou letech strávených za mřížemi byl nedávno propuštěn na kauci 

místní konvertita od islámu ke křesťanství. 

Jakmile Sisir Islam v roce 2012 uvěřil, začal vydávat svědectví lidem ve svém okolí. 

K Ježíši přivedl celkem 17 přátel. 23. září 2014, krátce po návratu z křesťanského 

přípravného kempu pořádaného Hlasem mučedníků, obvinil Sisira místní podnikatel 

z vraždy. (Později se dozvěděl, že obvinění iniciovali místní muslimští vůdci, kteří se 

mu tak chtěli pomstít za jeho obrácení ke křesťanství.) 

Ve vězení byl Sisir vystaven nevybíravému zacházení ze strany dozorců i 

spoluvězňů a byl často nemocný. Nakonec byl tento pronásledovaný křesťan 

propuštěn na kauci a vrátil se domů, aby se uzdravil. Děkujte Bohu za Sisirovo věrné 

svědectví a za jeho propuštění na svobodu. Modlete se také za jeho úplné zotavení. 

 

 

 

 

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť 

Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ 

Římanům 10,10-11 


