
„EVANGELIUM JE BOŽÍ MOC KE SPASENÍ“ 
kázání:  KS Praha – region Střed, 25.11. 2018 – L.Ondráček 
 

 

V 1. Petr. 3,15 jsme vybízeni být připraveni vydat svědectví o naději, kterou máme. 
Patří sem osobní svědectví, ale také přímo konkrétní fakta radostné zprávy o naší 
spáse. Jak bychom reagovali na otázku, čemu věříme? Nebo dokonce na otázku: 
„Čemu bych musel věřit, když bych se chtěl stát křesťanem?“ Máme připravenou 
srozumitelnou biblicky podloženou odpověď? 
  

1 Kor. 15, 1 – 8 Pavel mluví o faktech a moci evangelia 
  

Ve verších 3 – 4 zmiňuje věci, které se stali nezávisle na víře kohokoli. Hřešili jsme, 
Ježíš žil, zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen. 
 

Ve verších 5 – 8 dokládá, že vzkříšení není legenda nebo představa, ale je to 
historická událost opět nezávislá na naší víře. 
 

Věc uvěření v Pána Ježíše a přijetí spásy a jeho panství je věc víry a rozhodnutí. 
Ježíšův život, smrt a vzkříšení jsou fakta, která jsou dokazatelná a my je můžeme 
s touto jistotou zvěstovat. 
  
Ve 2. verši Pavel připomíná, že evangelium nejsou pouze intelektuální informace, 
ale je to moc ke spáse, ke změně našeho života. 
  
Evangelium si můžeme připomenout pomocí ruky: 
  
Palec – Bůh stvořil celý vesmír i člověka, člověka miloval a chtěl s ním mít vztah. 
 

Ukazováček – člověk touto Boží nabídkou pohrdnul, zhřešil a ztratil s Bohem osobní 
vztah. Bůh se dostal do zvláštní situace – člověka miluje a chce s ním být a současně 
platí, že hřích přináší smrt. 
 

Prostředníček – Bůh toto dilema vyřešil úžasným způsobem. Poslal svého Syna 
Ježíše, který prožil život jako my s tím rozdílem, že nezhřešil. Na konci svého života 
byl nespravedlivě odsouzen a zemřel za naše hříchy, byl potrestán místo nás. 
 

Prsteníček – smrt ho neudržela v moci a on byl vzkříšen a žije. 
 

Malíček – odpuštění hříchů dostáváme zadarmo, z milosti, a přijímáme ho vírou 
v Ježíšovu zástupnou smrt a vzkříšení. Vírou přijímáme Pána Ježíše jako Spasitele a 
Pána. 
  
Řím 1, 16 – evangelium je Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Nebojme se 
to zvěstovat. 
 
 
 
 
 
 
 


