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ŽÍT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ (2J 4-6) 
… abychom milovali jedni druhé. 

 

 
 

Text (2J 4-6): 

Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, 

jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové 

přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé. A 

to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, 

že máte podle ní žít. 

 

Otázky ke kázání: 

1.  

2.  

3.  
 

 

ÚVOD 

• Kontext 
 

 
 
 

 

Biblické odkazy:  

�  2Tm 4,1-4; Ga 6,7 

 

I. RADOST, PRAVDA A LÁSKA 

• Velice jsem se zaradoval… 
 

 

A. Nerozlučné sestry! 

 

B. Pravá zbožnost miluje Boží lid! 

 



 

 

C. Pravda láska, spasení a radost pouze v Kristu! 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  2J 1-4; 1J 4,20; 2,23; 
 

II. PROSEBNÁ A POKORNÁ VÝZVA K LÁSCE 

• Připomínám, co víme od počátku… 
 

 

A. Staré přikázání  

 

B. Zdrojem poznání pravdy i zdrojem lásky je Ježíš Kristus 

 

C. Pravá láska v Kristu odlišuje církev od nevěřícího světa 

 

D. Charakter lásky 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Mk 10,42-45; 1J 3,16-19; Lk 6,31; Fp 2,3b; 1K 13,4-7; Mt 5,43-48; Ko 1,21; 1J 2,7-8; 
 

III. POSLUŠNOST BOHU JE LÁSKA 

• Láska je tím přikázáním…  
 

 

A. Poslušná láska odlišuje pravé věřící od falešných křesťanů 

 

B. Poslušnost Bohu a evangeliu, to je to přikázání od počátku 



 

 

C. Skutečnost hvězdy jitřní 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ž 119,47-48; 119,97; 1J 2,4-8; Mt 22,34-40; 1J 2,15-20; 2Te 2,8-12; 
 

 

 

 

 

Dobrý Bože, žasneme nad tvou milostí a velikou láskou, již si nás 

zahrnul v Kristu. Pane, toužíme podle ní žít k Tvé slávě a radosti. 

Toužíme být pro svět rozpoznatelní a láskou Tvou od něho oddělení. 

Pane, smiluj se nad námi, abychom milovali v pravdě. Abychom ctili a 

žili přikázání, jež máme od počátku, které jsme slyšeli. Prosíme o plnost 

moudrosti a poznání Tebe, svatého Boha a Krista Ježíše. Dej ať 

dychtíme po plnosti Tvého slova i Ducha. Abychom v ní žili a proudy 

živé vody, aby plynuli z našich srdcí! Amen 
   

 

 
   POET, BÁBA, HLASIVKY, STOA, 

NIKLÁK, POTLESK, ŠTEP, HÁBIT, 

ÁCHAT, PINT, ILJA, OPIOMAN, 

TRÁVIT, RÁMY, LETOROSTY, ŽITNÁ, 

ÁMOS, MOTTO, OHIO, 

ROZPAROVAČ, CHROMOST, 

SPOLUJEZDEC, BOUT, SNĚM, 

ACHÁT, MRNĚ, KARB, SLOVESO, 

STROJE, UCTÍVAT, CRAG, 

HOSPODÁŘ, KLISNA, SBORY, UTÉCI, 

ROTA, KASTLÍK, ZÁŠTITY, ARSEN 

Osmisměrka 

Tajenka 1J 4,10: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 1-6). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání A. Novotný (Ef 3,17-18), 

vedení R. Došek, památka P. Petrecký, chvály A. Vorsa & K. 

Krejčíková.  

Sobota 7. října – vyučování pro muže (od 9:00) a pro ženy (od 13:00) 

v kanceláři.  

Neděle 8. října – budeme mít společné shromáždění s kladenským sborem. 

Shromáždění v Divadle Kámen nebude! 
 

 

Tanzanie: Členové křesťanského společenství přišli o majetek 

Pastor s několika členy společenství na jihovýchodě Tanzanie přišli o veškerý 

majetek a peníze, poté co odmítli finančně přispět na rituál zahrnující čarodějnické 

praktiky. Vesničtí předáci se obávali, že je okolí vesnice prokleté a proto si pozvali 

šamany, aby kletby sňali. Šamani přišli s celou řadou požadavků; kromě jiného byli 

všichni místní obyvatelé ještě před zahájením rituálu požádáni o finanční příspěvek. 

Křesťané však kvůli zmíněným čarodějnickým praktikám přispět odmítli. 

Vesnické předáky odmítnutí rozlítilo, načež vtrhli do pastorova domu a odnesli 

všechno, co našli. Později vykradli i domy ostatních členů společenství. Jistému 

mladíkovi dokonce odcizili značný obnos peněz, které si šetřil na připravovanou 

svatbu. 

Když křesťané zjistili, že byli okradeni, požádali o pomoc místní policii. 

Policisté jim nejen nepomohli, ale ještě je začali urážet a nazývat „idioty“ a 

„hlupáky“. Vesničtí předáci pastorovi vyhrožovali a mimo jiné prohlásili, že mají 

v plánu zdemolovat modlitebnu a všechny křesťany vyhnat z vesnice. 
 

 
 

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem 

miloval vás, i vy se milujte navzájem. 

Jan 13,34 


