BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
PRAVDA (2J 2-3)
Pravda je prostředím i cílem křesťanského života
Jsme zrozeni slovem pravdy. Jsme zrozeni z pravdy a jsme zároveň
ovocem, nebo úrodou pravdy. Proto naše nová srdce pravdu znají, milují a
žijí. Milovaní, skutečný křesťan nemůže žít bez pravdy. Bez pravdy,
kterou může nalézat, čerpat a přijímat pouze na jednom místě. Pouze
v Písmu!
Text (2J 2-3):
Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: Bude s námi milost,
milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.

Otázky pro děti i dospělé:
1. Proč je pro křesťany důležitá pravda?
2. Jak můžeme růst v pravdě?
3. Proč musíme aplikovat pravdu do svých životů?

ÚVOD
• Je psáno!
Není Božího lidu bez Božího Ducha a není Božího lidu bez Božího
slova.

Biblické odkazy:
 Mt 4,4

I.

KVŮLI PRAVDĚ
• Zrozeni z pravdy

a) Těsná brána, úzká cesta

b) Odmítaná pravda a nové srdce
c) Likvidace pravdy skrze záměnu

Biblické odkazy:
 Mt 7,14; J 14,6; Jk 1,18; Ř 12,1; 2K 6,15; 2K 11,14;

II.

PRAVDA V NÁS JE A V NÁS ZŮSTÁVÁ!
• Zachováváni pravdou

a) Novým srdcem věříme ke spravedlnosti
b) Jen jeden základ!
c) Křesťanova schopnost rozpoznání

Biblické odkazy:
 J 1,10-17; Sk 17,31; Ř 10,10; 1K 3,9-15; 1J 2,21-25;

III. PRAVDA S NÁMI BUDE NA VĚKY!
• Zapečetěni pravdou
a) Pravda je věčná a proto uchovává na věky

b) Pravda patří Bohu, ne člověku

Biblické odkazy:
 1J 5,5-13; Ř 11,29; Mt 19,23-26; 1Pt 1,1-4;

IV. BUDE S NÁMI MILOST, MILOSRDENSTVÍ A POKOJ OD BOHA
OTCE I OD JEŽÍŠE KRISTA, SYNA OTCOVA, V PRAVDĚ A
LÁSCE!

• Aplikujte pravdu!
a) Oddělte se, vyjděte z jejich středu!
b) Odpuštění, spasení a smíření jen v pravdě, jen skrze pravdu

Biblické odkazy:
 1J 2,27

Osmisměrka
TÝDNY, PLEC, TENISTA, NEGR,
DŘEP, OCÚN, SLIAČ, MLYNAŘÍK,
CENTIMETRY, MINA, BOMBA,
KNAK, STOA, LAKÝRKA, OPAR,
HYDROPLÁNY, KOUPEL, NÁMI,
BROŽ, SKLA, KRBY, MRNĚ,
HARAKIRI, LAŠK, VNAD, LESY,
MENTALITA, LAMŽELEZO, PLSTKA,
VÝTKA, VETO, NAIVA, STRMĚLKA,
ČIRÝ, VNUK, KTERÁ, SRÁZ, ÚČET,
SMÝT, KONTAMINACE, AULY

Tajenka (Ef 4,15):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (2J 1).
Pátek 1000 Shromáždění s obědem v divadle Kámen. Kázání + památka J.
Kernal – 1K 1,17-18. Vedení P. Steiger, chvály ?.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání + památka J. Kernal – Sk
5,30-31). Vedení K. Trnka, chvály Artsiom & Karča.
Pondělí – velikonoční výlet BSK Ústí. Sraz v 1000 na náměstí v Úštěku. Délka cca
8 km. Buřty s sebou. Plánovaná návštěva sklárny s možností vyfoukat si
vlastní sklenici (či jiný tvar) za cca 160 Kč.

Írán: Kniha ve vlaku
Jmenuji se „Navíd“ a je mi 28 let. Vlastním malý obchůdek, ve kterém prodávám
různé věci. Před nějakým časem mě zcela ovládl pocit, že jsem se v životě prostě ztratil.
Zmítaný pochybnostmi jsem zvažoval, že svůj život ukončím. Bál jsem se to však
udělat, protože podle Koránu skončí všichni sebevrazi v pekle.
Jednou jsem musel odjet do Turecka, abych nakoupil zboží do svého obchodu. Ve vlaku
cestou domů jsem se setkal se dvěma křesťany. Mluvili na mě anglicky. Anglicky moc
neumím, ale pochopil jsem, že se ptají, jaké jsem národnosti. Odpověděl jsem, že jsem
Íránec, a křesťané mi věnovali Nový zákon. Ještě než jsme dorazili k íránské hranici, stihl
jsem přečíst všechna čtyři evangelia. Nalezl jsem v té knize odpovědi na všechny duchovní
otázky, které mě do té doby trápily. Prožil jsem pokoj, a protože jsem nevěděl jak se modlit,
modlil jsem se slova modlitby zaznamenané v Matoušově evangeliu („Modlitba Páně“).
Také jsem Ježíši řekl, že se chci stát jeho následovníkem.
Na hranici jsem vystoupil, abych se podrobil kontrole. Nový zákon jsem nechal
ležet na sedadle. Když jsem se vrátil, s nesmírným zármutkem jsem zjistil, že je pryč.
Někdo ho sebral, protože do Íránu není dovoleno vozit křesťanské knihy. Posadil jsem
se a snažil se vybavit si slova přečtená v uplynulých hodinách, abych si z nich
zapamatoval, co se dalo. Vrátil jsem se domů celý sklíčený. První setkání s Knihou pro
mě mělo větší cenu než cokoli, co mě kdy mohlo v životě potkat.

Píši ti … abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev
živého Boha, sloup a opora pravdy.
1Tm 3,15
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