
  BBIIBBLLIICCKKÉÉ  SSPP

ZZZZVĚSTUJEME EVANGELIUMVĚSTUJEME EVANGELIUMVĚSTUJEME EVANGELIUMVĚSTUJEME EVANGELIUM

13Rád bych, abyste věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi 

vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy; ale až dosud mi v tom bylo 

vždy zabráněno. 14Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných.
15Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě.

evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale 

také pro Řeka. 17Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a 

vede k víře; stojí přece psáno: `Spravedlivý z víry bude živ.´
 

Shrnutí:   

Evangelium znamená dobrá zpráva a evangelium také skutečně je 

dobrá zpráva. Minule jsme mluvili o tom, že evang

zahanbující zpráva. Je to zpráva, která pokořuje lidskou pýchu a 

nezávislost. Je to zpráva, která nás vrhá do prachu k

Stvořitele a nutí nás prosit ho milost a slitování. Ale vedle toho je 

evangelium také dobrou zprávou.
 

ÚVOD 
 

Evangelium je dobrou zprávou o spasení skrze Pána Ježíše Krista. Bez 

Ježíše Krista není žádná dobrá zpráva. 

Evangelium bylo připraveno před stvořením světa. A první lidé 

s Evou – dostali zaslíbení vysvobození skrze potomka ženy. Dostali 

možnost spolehnout se na tuto dobrou zprávu

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�   Mk 1,1; Gn 3,15; 2 Tm 1,9; 
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Boží moc ke spasení 

 

Rád bych, abyste věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi 

vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy; ale až dosud mi v tom bylo 

Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných.

Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě.

evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale 

Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a 

vede k víře; stojí přece psáno: `Spravedlivý z víry bude živ.´

Evangelium znamená dobrá zpráva a evangelium také skutečně je 

dobrá zpráva. Minule jsme mluvili o tom, že evang

zahanbující zpráva. Je to zpráva, která pokořuje lidskou pýchu a 

nezávislost. Je to zpráva, která nás vrhá do prachu k

Stvořitele a nutí nás prosit ho milost a slitování. Ale vedle toho je 

evangelium také dobrou zprávou.

Evangelium je dobrou zprávou o spasení skrze Pána Ježíše Krista. Bez 

Ježíše Krista není žádná dobrá zpráva.  

Evangelium bylo připraveno před stvořením světa. A první lidé 

aslíbení vysvobození skrze potomka ženy. Dostali 

možnost spolehnout se na tuto dobrou zprávu (věřit Božímu slibu)

Mk 1,1; Gn 3,15; 2 Tm 1,9;  
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II.II.II.II.    ––––    ŘŘŘŘ    1,161,161,161,16    

Rád bych, abyste věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi 

vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy; ale až dosud mi v tom bylo 

Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. 

Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. 16Nestydím se za 

evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale 

Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a 

vede k víře; stojí přece psáno: `Spravedlivý z víry bude živ.´ 

Evangelium znamená dobrá zpráva a evangelium také skutečně je 

dobrá zpráva. Minule jsme mluvili o tom, že evangelium je také 

zahanbující zpráva. Je to zpráva, která pokořuje lidskou pýchu a 

nezávislost. Je to zpráva, která nás vrhá do prachu k nohám našeho 

Stvořitele a nutí nás prosit ho milost a slitování. Ale vedle toho je 

evangelium také dobrou zprávou. 

Evangelium je dobrou zprávou o spasení skrze Pána Ježíše Krista. Bez 

Evangelium bylo připraveno před stvořením světa. A první lidé – Adam 

aslíbení vysvobození skrze potomka ženy. Dostali 

(věřit Božímu slibu).  
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1. EVANGELIUM JE BOŽÍ MOC 

• Evangelium je mocné samo o sobě 
 

Evangelium – Boží slovo, je mocné, protože je od Boha, je vdechnuto 

Duchem Svatým a jeho středem je Kristus. 
 

Evangelium je nesmírně jednoduché – je to prostá zvěst o smrti a 

vzkříšení Ježíše Krista.  
 

Evangelium působí samo. Duch svatý ho používá jako svůj nástroj 

k obrácení člověka. 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Ef 1,21; Lk 4,14; Ř 1,4; Lk 24,49; Sk 1,8; Lk 4,36; Sk 4,33; 1 K 1,24; J 3,18; Iz 35,8; Žd 4,12 
 

2. EVANGELIUM JE BOŽÍ MOC KE SPASENÍ 

• Cílem evangelia je spasení 
 

Spasení má dvě stránky – jsme zachráněni 1. před něčím (od něčeho), 2. 

pro něco (k něčemu). 

Od smrti k životu 

Od hříchu k čistotě 

Od Božího hněvu k pokoji s Bohem 

Od nenávisti Boha k milování Boha 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 1,18; 1 Te 1,10; J 3,18; J 5,24; J 10,10; Ř 5,5; Ž 131,2; 
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3. BOŽÍ MOC KE SPASENÍ VĚŘÍCÍCH 

• Všichni věřící budou skrze evangelium spaseni 
 

Každý věřící má naprostou jistotu v evangeliu. 

 

Víra je požadavkem a podmínkou spasení. Ale je také Božím darem, 

proto může být naprostou jistotou věřících.  

 

Evangelium musí být kázáno všem lidem bez rozdílu.  

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  2 Te 3,2; J 3,16; Žd 11,1; Jr 13,23; Jr 17,9; Ez 36,26; Ef 2,8-9; Fp 1,29;  
 

4. ZÁVĚR 

• Evangelium zachraňuje 
 

Ježíš volal k pokání a víře, apoštolové volali k pokání víře a také my jsme 

povoláni ke stejnému úkolu – volat lidi k pokání a víře. Jinými slovy – 

nestydět se za evangelium.  

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 16,30-32; Sk 2,38; Mk 1,15 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 9
30

 – Společné shromáždění v Domě techniky (Honza Suchý – 2 

Tm 2) 

 

Další oznámení: 

• V neděli 31. 7. nebude společné shromáždění ani následné biblické 

studium 2. 8. 

• V neděli 7. 8. budeme mít shromáždění se společným obědem (budeme mít 

hosty z USA) 

 

K modlitbám: 

• English Camp – modlete se za studenty, za to, abychom naplnili kapacitu 

objektu a aby Pán přivedl lidi, kteří budou připravení na slyšení evangelia. 

Modlete se za program i za celý průběh Campu. 

• Modlete se za nemocné 

• Modlete se za děti v průběhu prázdnin, za rodinné dovolené, … 

• Modlete se jeden za druhého 
 

 

 

 

 
 

 
 

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte 

evangeliu. 

Marek 1,15 


