
  BBIIBBLLIICCKKÉÉ  SSPP

EEEEVANGELIUM VANGELIUM VANGELIUM VANGELIUM 

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:   

Máme celou řadu důvodů, proč se můžeme chlubit evangeliem. Je to 

Boží zjevení, v němž 

zajistil Pán Ježíš Kristus a kterou 

ospravedlnění lidé 
 

ÚVOD 
 

Pavel se nestyděl za evangelium, protože toto evangelium:

1. je dobrá zpráva

2. vede ke spasení

3. je Boží zpráva

4. je Boží moc

5. je určené všem
 

 

1. EVANGELIUM 

• Evangelium 
 

Bez zjevení nemůžeme vůbec mluvit o křesťanství.
 

Evangelium je pravdivé (Boží) zjevení. Bůh odhaluje (zjevuje) jedinou 

možnou cestu spasení. 
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Zjevení Boží spravedlnosti 
 

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 také 

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

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

Máme celou řadu důvodů, proč se můžeme chlubit evangeliem. Je to 

němž se nám odhaluje Boží spravedlnost, kterou nám 

zajistil Pán Ježíš Kristus a kterou Bohem 

ospravedlnění lidé přijímají vírou.

Pavel se nestyděl za evangelium, protože toto evangelium:

dobrá zpráva 

vede ke spasení 

Boží zpráva 

Boží moc 

určené všem 

VANGELIUM JE ZJEVENÍM  

Evangelium pochází od Boha ne z lidí

Bez zjevení nemůžeme vůbec mluvit o křesťanství. 

vangelium je pravdivé (Boží) zjevení. Bůh odhaluje (zjevuje) jedinou 

možnou cestu spasení.  

NNAADD  LLAABBEEMM  

1,171,171,171,17    

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 také 

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

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

Máme celou řadu důvodů, proč se můžeme chlubit evangeliem. Je to 

se nám odhaluje Boží spravedlnost, kterou nám 

hem  

vírou. 

Pavel se nestyděl za evangelium, protože toto evangelium: 

pochází od Boha ne z lidí 

vangelium je pravdivé (Boží) zjevení. Bůh odhaluje (zjevuje) jedinou 
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Evangelium k nám přichází skrze zjevení. Nelze ho poznat jinak, než že 

nám ho sám Pán zjeví.  

To je důvod naší chlouby. 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Ř 1,18; Mt 16,16-17; Lk 10,21-22; J 17,6; Ř 3,21-22; Ř 9,15 
 

2. EVANGELIUM ZJEVUJE BOŽÍ SPRAVEDLNOST 

• Spravedlnost, která cele uspokojuje Boží nároky 
 

Evangelium je tak mocné a účinné právě proto, že zjevuje Boží 

spravedlnost.  
 

Křesťané se mají zasazovat za spravedlnost a právo – především skrze 

službu potřebných a slabým. 

Lidská spravedlnost před Bohem neobstojí – potřebujeme dokonalou 

spravedlnost (Boží), kterou pro nás získal Ježíš Kristus.  

 

Příklady: očištění Izajáše (Iz 6) nebo Jošuy (Zach 3) 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Jk 1,27; 1 Pt 3,18; 2 K 5,21; Iz 64,5; Ř 5,8-11; Iz 6,6-7; Za 3,4; 1 J 3,16; 1 J 4,10 
 

3. EVANGELIUM JE PŘIJÍMÁNO VÍROU 

• Víra je nástrojem k přijetí Boží spravedlnosti 
 

Evangelium není záležitostí intelektu nebo skutků, ale víry! 

Kdo věří v Krista, bude zachráněn.  
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Víra není zásluha – není to víra, co nám přináší ospravedlnění, ale 

jenom Kristus – jsou to jenom Jeho zásluhy a Jeho dílo. Víra je jenom 

darovaným nástrojem, jímž tyto zásluhy (spravedlnost) přijímáme.  

 

Evangelium zjevuje Boží spravedlnost těm, kdo věří.  

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  2 K 4,13-14;  Mk 16,15-16; Sk 16,31; Ř 10,5-13; Fp 3,9; Ef 2,8-9; Ř 3,21-22; Ga 6,14; 

1 K 2,14; Mt 11,25-26 
 

4. ZÁVĚR  

• Spravedlivý z víry bude živ 
 

Pavel cituje proroka Abakuka, aby dosvědčil, že spasení z milosti skrze 

víru není záležitostí Nového zákona, ale je dosvědčované již 

starozákonními proroky.  

 

Z víry může žít jenom spravedlivý, nikdo jiný.  

 

To je mocné evangelium, které zachraňuje Židy i pohany, každého, kdo 

věří v dokonané dílo Pána Ježíše Krista.   

 
 

 

 
 

 

 



 

4 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

21. srpna 2011 © BSK 

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 (Pavel Borovanský – 

Jk 5,13-18 – Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého) 
 

K modlitbám: 

• Jardovo kázání ve sboru Reformované presbyterní církve v Praze – 

Modřanech příští neděli.  

Čínský pastor domácího společenství odsouzen do pracovního tábora 

Pastor Š’Enchao byl nedávno odsouzen ke dvěma letům „převýchovy prací“. 

Jedná se o trest udělovaný policií, který nevyžaduje žádný soudní proces ani 

usvědčení z porušení zákona. Pastor byl obviněn z „pořádání nelegálních 

shromáždění a nezákonného využívání prostor ke shromážděním náboženského 

charakteru“. Obvinění vychází ze skutečnosti, že se členové početného 

společenství (několik tisíc členů) scházejí v různých prostorách po celém městě. 

Mezitím příslušníci policejního útvaru státní bezpečnosti zástupcům společenství 

nařídili, aby přestali pořádat shromáždění a zabavili jim sborový automobil, 

hudební nástroje, roucha členů pěveckého sboru a 140 000 jüanů (přibližně 360 

000 korun) ze sbírek. 

Modlete se, aby Bůh odsouzeného pastora chránil a zachovával, stejně jako celou 

jeho rodinu a společenství. Modlete se, aby bez ustání upírali svůj zrak na Ježíše, 

vytrvali ve víře a nenechali se přemáhat únavou ani malomyslností (Žd 10,32–39). 

Modlete se za propuštění pastora na svobodu a také za to, aby se do té doby mohl 

se spoluvězni sdílet o evangelium. 
 

Hle, ten, jehož touha není správná, je umdlený, ale spravedlivý bude 

žít díky své věrnosti. 

Abakuk 2,4 (ČSP) 


