BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
PRAVDA A LÁSKA (2J 4)
Velice jsem se zaradoval
Jan popisuje velikou radost, kterou zakouší, když vidí křesťany, kteří žijí
v pravdě. Je to radost staršího církve, který vidí ty, které vyučoval, je to
radost bratra v Kristu, když vidí další křesťany žít v pravdě, je to radost
nebeského Otce, který se raduje ze svých dětí, protože jednají podle
přikázání, které jim daroval.
Text (2J 1-4 překlad J. K.):
1[Já]

starší [píšu] vyvolené paní a jejím dětem, které miluji v pravdě a nejen já sám,

ale i všichni, kteří poznali pravdu, 2kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na
věky. 3Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Ježíše Krista, syna
Otcova, v pravdě a lásce.
4Velice

jsem se zaradoval, když jsem shledal, že některé z tvých dětí žijí v pravdě,
jak jsme přikázání dostali od Otce.

Otázky ke kázání:
1. O jaké době mluví náš text? Kdy se popisované věci mají stát?
2. Proč nemůže skutečný křesťan odpadnout od víry?
3. Jaká je pravá cesta zbožnosti?

ÚVOD
• Nebezpečí uvnitř církve
V církvi jsou (a do příchodu Krista vždy budou) lidé, kteří svou podstatou
(novým narozením) nepatří do církve.

Biblické odkazy:
 1J 2,18-19

I.

RADOST Z PRAVDY
• Pravda (= světlo) vždy přináší radost

A. Historický význam
B. Křesťan se raduje z pravdy!
C. Křesťanský vedoucí (starší) se raduje z pravdy!
D. Bůh se raduje z pravdy!

Biblické odkazy:
 J 15,3; Jk 1,18; J 17,19; J 4,21-24; J 14,6; J 8,44; Tt 1,6-9; J 1,16-17; Žd 13,17; 1Tm 3,1; 3J
3-4; 1Tm 1,2; Př 23,24; Sof 3,17; J 5,3;

II.

VE VIDITELNÉ CÍRKVI JE PŠENICE SPOLU S KOUKOLEM

• Jenom skutečný křesťan žije v pravdě (ve světle)
A. Pravda rozděluje
B. Poslušnost Písmu je znakem pravé víry

Biblické odkazy:
 Mt 7,13-27; Mt 17,5; 2Tm 3,4; 1 J 2,1-6;

III. ŽÍT V PRAVDĚ PODLE OTCOVA PŘÍKAZU, ANEB 3 X PÍSMO!
• Srdce vyučené od Otce poslouchá Otcova přikázání
A. Toto je příkaz, který chce Bůh
B. Věřit v Syna Božího znamená zachovávat jeho Slovo
C. Zachovávat jeho Slovo znamená milovat
Poznání pravdy vede k milování pravdy. Poznání pravdy vede k milování
Boha. Poznání pravdy vede k milování církve a všech Božích dětí. Poznání
pravdy vede k milování Božího slova, Písma.

Biblické odkazy:
 J 6,29; Ř 10,12-17; 2Tm 3,16; 2 J 9; 1 J 2,3; Jr 24,7; J 14,21; J 14,23; J 13,34-35;

Osmisměrka
HOBLOVKA, KAFKA, SMÍR, POPUD,
CAEN, OSMA, ŠKOLA, JUNIOR,
SKLA, RANDE, DNES, FREE, CHRIE,
SRAB, PÍKAŘ, HLAVY, PUDRY, PÁNI,
KÓTY, OLŠE, ALITY, HORA,
ODEONY, KRÁST, OTOK, BOND,
OKOUNEK, KITAJ, KTERÁ,
FARNOST, VETO, LUKY, OBLETĚT,
KONCERT, PASTORACE,
LEKTORIUM, INTRIKA, HLÁSKA

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (2J 4).
Sobota 1300 Vyučování pro ženy v kanceláři (Marilyn Farníková)
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (1Tm 4,6-11),
vedení K. Trnka (Ž 58), chvály A. Vorsa a K. Krejčíková, památka
P. Petrecký.
Neděle 11. 6. – po shromáždění bude křest u Krejčíků na zahradě v bazéně.
Přesuneme se hned po shromáždění a budeme mít společně oběd
(každý co přinese + pizza).
Pokud chce být ještě někdo pokřtěn, ať se přihlásí Jardovi.
Neděle 18. 6. – po shromáždění budeme mluvit o sborových věcech (finance,
služby, atd.) – cca 15-25 minut.
1.–8. 7. English Camp v hotelu Žalý v Benecku. Přihlásit se můžete na
stránkách kladenského sboru (www.bskk.cz).
Severní Korea: Rozhlasové vysílání na krátkých vlnách oslovuje
mnoho posluchačů
Rozhlasové vysílání šířené na krátkých vlnách severokorejskými uprchlíky ve
spolupráci s Hlasem mučedníků oslovuje každý večer odhadem dva miliony
obyvatel Severní Koreje. 90 min. pásmo zahrnuje čtení z Bible, povzbuzující
zprávy od křesťanů po celém světě, a také ukázku z knihy svědectví Richarda
Wurmbranda, Mučen pro Krista. Přestože jsou severokorejští křesťané do značné
míry izolováni od své křesťanské rodiny ve světě, mají nyní přístup k Božímu
Slovu a také zprostředkovaný kontakt s dalšími Kristovými následovníky.
Navzdory hrozícím trestům Severokorejci rozhlasové relace skutečně
poslouchají. Modlete se, aby každodenně vysílané pořady i nadále oslovovaly
nové křesťany i nevěřící a aby všichni posluchači rostli ve víře a využívali
příležitosti k dalšímu šíření evangelia.

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k
Otci než skrze mne.“
Jan 14,6
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