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ZAČALI JSTE ŽÍT Z DUCHA SVATÉHO (GA 3,1-5) 
Život podle zákona je život podle těla 

 

Náš dnešní text začíná několika řečnickými otázkami, které mají ukázat 

nesmyslnost jednání křesťanů v Galacii. Ukazují, že jedinou cestou k Bohu 

je evangelium Ježíše Krista, jedinou možností, jak přijmout Ducha 

svatého, je vírou v Krista a jediným způsobem života s Bohem, je život 

v moci Ducha svatého. 
 

Text (Ga 3,1-5): 

1Ó, vy hloupí Galatští, kdo vás očaroval? Vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš 
Kristus ukřižovaný? 2Jenom jedno se od vás chci dozvědět: přijali jste Ducha ze skutků 

zákona nebo z víry v evangelium? 3To jste tak hloupí? Začali jste Duchem, a teď 
dokončujete tělem? 4Tolik jste toho prožili nadarmo? Bylo to skutečně nadarmo? 5Ten, 
který vám dal Ducha a působí ve vás svou mocí, to dělá kvůli skutkům zákona nebo 

proto, že jste slyšeli evangelium a uvěřili? 
  
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč je nezbytné slyšení evangelia? 

2. Proč může mít vztah s Bohem jen ten, kdo se narodil z Ducha? 

3. Proč je život podle zákona tělesným (tj. neduchovním) životem? 
 

 

 

 

ÚVOD  

• Ospravedlnění skrze víru v Krista 
 

 

Život pod zákonem je životem pod mocí hříchu, zatímco život ve víře je 

životem pro Boha. 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ga 2,15-21 



 

 

I. CESTA K BOHU 

• Jaká je jediná cesta k Bohu? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ga 1,7; Ga 3,15; 2Tm 4,3; Sk 15,1; Ga 5,2; Ř 1,14; Lk 24,25; 1Tm 6,9; Tt 3,3; 1K 2,1-

2; Sk 17,3;  
 

II. VZTAH S BOHEM 

• Jaká je jediná možnost, jak mít správný vztah s Bohem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

   J 14,17; Iz 32,15; Iz 35,1-2; Ef 1,13-14; Ř 10,9; Ř 1,16-17 
 



 

 

III. ŽIVOT S BOHEM 

• Jaký je jediný způsob, jak žít ve správném vztahu 

s Bohem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,10; Mt 25,31-46; J 13,34-35; Mt 7,21-23;  

 

   

 

 
   DROBNŮSTKA, KONTURA, 

FILANTROP, CIRY, AKCIE, ANČAR, 

INDIKACE, ALPY, OKAP, SKLO, 

LOMY, ROSA, ŠITÁ, BIBLIOFIL, KILA, 

ŽALUD, MRCHA, TAKT, NAZAD, 

ELSA, KANCIONÁL, NIČEMA, ŠEPT, 

BRAK, CENT, ONTOLOGIE, ÁCHAT, 

AKTIN, LATA, CADILLAC, ÚŠTĚP, 

MLČKA, KYPR, CVALDA, SAPO, 

CAEN, LSTI, RATLÍK, BRKO, LAUR, 

AFÁZIE, POŘADATEL, KOLONISTA 

Osmisměrka 

Tajenka Ř 1,16-17: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 3,1-5). 

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

můžete přijít a připojit se.  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení P. 

Růžička, památka P. Petrecký, chvály B. Šedivá.  

 
 

Čína: Křesťanským společenstvím nařízeno nahradit kříže vlajkami 

nebo portréty prezidenta 

Zástupci společenství v provincii Ťiang-si obdrželi začátkem července výzvu od 

místních úřadů, aby ze svých objektů odstranili všechny kříže a nahradili je 

státními vlajkami nebo portréty prezidenta Si Ťin-pchinga. Kromě toho mají 

zajistit, aby shromáždění nenavštěvovaly žádné děti. 

Místní křesťané reagovali různě. Mnozí měli příliš velký strach, aby se 

rozhodnutí jakýmkoli způsobem vzepřeli, jiní odmítli uposlechnout zcela 

otevřeně. Státní zmocněnci již násilím odstranili kříž na jedné církevní budově v 

Sin-jü, a další společenství obdrželo avízo, že je čeká podobná návštěva. Během 

shromáždění ve společenství ve městě Kchaj-süan dva policisté přerušili 

bohoslužbu a dožadovali se odstranění kříže z místnosti, aby nebyl lidem na očích. 

Církevní vedoucí si s nimi promluvili a celou situaci uklidnili. 

Liu, vedoucí společenství v Kchaj-süan, obdržel navíc výtku, že se jeho 

shromáždění účastní děti, na což jim odpověděl: „Váš postoj je v rozporu s 

ústavou. Všechny narozené děti se stávají občany Čínské lidové republiky, a mají 

svobodu vyznání. Do svobody vyznání dětí není možné zasahovat. Mohou se 

rozhodnout, že budou následovat víru svých rodičů.“ 

  

 

Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne 

vaše přirozenost. 

Galatským 5,16   


