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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:   

Je pro nás naprosto nezbytné porozumění tomu, jak se člověk může, 

podle Božího Slova, stát učedníkem Ježíše Kris

Božím. Nesmíme nijak komolit, upravovat, přizpůsobovat, 

zjednodušovat ani žádným jiným způsobem měnit poselství evangelia, 

které bylo jednou provždy odevzdáno Božímu lidu v Božím Slově. 

Takže se nevyhýbáme jasnému sdílení Boží pravdy o ne

hříchu, soudu, pokání a víře. Naším cílem je pevně se držet biblického 

 

ÚVOD 
 

Od počátku církve, od prvních křesťanů zde bylo ohromné pokušení a 

veliký tlak ze strany světa i 

tohoto „meče Ducha svatého“.
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�   1 Te 1,8; Ju 3-4;  
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Nestydím se za evangelium 

 

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.´

Je pro nás naprosto nezbytné porozumění tomu, jak se člověk může, 

podle Božího Slova, stát učedníkem Ježíše Krista a tedy dítětem 

Božím. Nesmíme nijak komolit, upravovat, přizpůsobovat, 

zjednodušovat ani žádným jiným způsobem měnit poselství evangelia, 

které bylo jednou provždy odevzdáno Božímu lidu v Božím Slově. 

Takže se nevyhýbáme jasnému sdílení Boží pravdy o ne

hříchu, soudu, pokání a víře. Naším cílem je pevně se držet biblického 

evangelia. 

Od počátku církve, od prvních křesťanů zde bylo ohromné pokušení a 

veliký tlak ze strany světa i ďábla, obrousit hrany evangelia, ztupit ostří 

tohoto „meče Ducha svatého“. 

NNAADD  LLAABBEEMM  

ŘŘŘŘ    1,161,161,161,16----17171717    

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.´ 

Je pro nás naprosto nezbytné porozumění tomu, jak se člověk může, 

ta a tedy dítětem 

Božím. Nesmíme nijak komolit, upravovat, přizpůsobovat, 

zjednodušovat ani žádným jiným způsobem měnit poselství evangelia, 

které bylo jednou provždy odevzdáno Božímu lidu v Božím Slově. 

Takže se nevyhýbáme jasnému sdílení Boží pravdy o nebi, pekle, 

hříchu, soudu, pokání a víře. Naším cílem je pevně se držet biblického 

Od počátku církve, od prvních křesťanů zde bylo ohromné pokušení a 

ďábla, obrousit hrany evangelia, ztupit ostří 
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1. EVANGELIUM BOŽÍ  

• Jediné téma Pavlova života 
 

Osnova listu Římanům: 

 Hřích (kapitoly 1-3) 

 Ospravedlnění z milosti (kapitoly 4-7) 

 Jistota spasení skrze předurčení (kapitoly 8-11) 

 

Pokud chceme rozumět evangeliu, potřebujeme studovat list Římanům. 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Ř 1,5; Ř 1,11-12;  
 

2. MOTIVY PRO KÁZÁNÍ EVANGELIA 

• Dlužníkem Židů i pohanů 
 

Pavel je připravený jít do Říma a kázat tam evangelium Židům i 

pohanům. Byl připravený jít kamkoliv a kamkoliv šel, tak tam všude 

kázal evangelium. 

1. Pánův příkaz kázat evangelium 

2. Boží láska, která vede k lásce k bližním 

3. Čistota evangelia, které vede ke spasení 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 1,14-15; 1 K 9,16; Ř 13,8; 1 K 9,19-22; Ga 1,7-8; Ř 16,17-18;  
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3. NESTYDÍM SE ZA EVANGELIUM 

• Evangelium pokořuje a zahanbuje 
 

Ježíš nezemřel kvůli své slabosti, ale kvůli našim slabostem, kvůli našim 

hříchům. Proto Pavel tak jasně a hlasitě vyznává, že se nestydí za 

evangelium. 

 

Každý křesťan bude pokoušen k tomu, aby se styděl za evangelium. 

 

Evangelium uráží naši pýchu, zraňuje naši sebespravedlnost, odsuzuje 

k nezdaru naší touhu dosáhnout spasení svým vlastním způsobem, svými 

dobrými skutky, znemožňuje naší snahu po nezávislosti, a to především 

nezávislosti na Bohu. 
 

 

Biblické odkazy:  

� Ga 6,14; Iz 53,4-5; 2 Tm 1,8; 2 K 11,24-30; Ř 1,18; Lk 19,10; Lk 5,31-32;  
 

4. EVANGELIUM JE CHLOUBOU KŘESŤANŮ 

• Víme, KOMU jsme uvěřili 
 

Pavlovo vyznání, že se nestydí za evangelium, je vyznáním lásky. 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

� 2 Tm 1,12.16; 2 Tm 1,7; 1 J 4,18; Ř 9,3; Tt 2,14 
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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 (Jarda Kernal – 

„Zvěstujeme evangelium Boží II. – Ř 1, 16-17“) 

 

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 
 

 

 

 

 
 

 
 

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za 

svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. 

Titovi 2:14   


