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PRO CO ŽIJEŠ? (3J 1-15) 
Strom se pozná po ovoci. 

 

Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě. 2Modlím se za tebe, 

milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se 

dobře daří tvé duši. 3Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali 

svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. 4Nemám větší 

radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 5Věrně jednáš, 

milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud; 6oni 

vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na 

další cestu, jak se sluší před Bohem, 7neboť pro jméno Kristovo se vydali 

na cesty a od pohanů nic nepřijímají. 8Proto jsme povinni takových se 

ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. 9Něco jsem již o tom 

církvi psal; ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás 

neuznává. 10Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně 

pomlouvá; a na tom nemá dost - ani bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí 

přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. 11Můj milý, neřiď se podle 

zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, 

Boha neviděl. 12Demétriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano i sama 

pravda; i my mu vydáváme svědectví, a ty víš, že naše svědectví je pravé. 

13Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru; 

14doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváří v tvář. 

15Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně! 

 

Otázky pro děti i dospělé: 

1. Co je na církvi vzácného? 

2. Jak sloužil Gaius Kristu? 

3. Kdo má vést církev? 
 



 

 

ÚVOD 

• Dopis pro nás 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1K 1,14; Ř 16,23; Sk 19,29; Sk 20,4; Fp 2,6-11   
 

I. GAIŮV PŘÍKLAD VĚRNOSTI 
 

 

A. Pozdrav 

 

B. Otevřené srdce 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Gn 24,35; Ex 15,26; Kol 2,17; Zj 21,5; Ř 5,1-5; Iz 52,7; Mt 25,31-40; 2J 7-8; 2K 

11,26-28; 2K 6,14; Ef 2,8; Ř 5,5; 
 

II. DIOTREFÉS – OSOBNÍ AMBICE 
 

 

 

A. Špatný motiv 

 
 

B. Ježíšův způsob služby 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 3,1; Ř 8,6-8; Mt 20,25-28; 1Pt 5,2-4; 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

 

III. DEMÉTRIOVO DOBRÉ SVĚDECTVÍ 
 

 

A. Tři svědci dobrého jednání 
 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Sk 19; Fp 3:17 
 

 
 

 

   

 
   

PATOK, POLIS, CVIČKY, SALAŠ, 

KROKET, ORLOVEC, OTOKY, VZNIK, 

MASKA, ITALIK, PASUS, ŠPARGL, 

FILTR, ŠTUMPA, PROVAZY, STVOL, 

FIKCE, CHVOST, KOTEC, SKÁLA, 

VIDĚT, KOALY, PAMĚŤ, PLOTY, 

SOUTĚŽ, WARBURG, DOTYK, 

SPORT, STĚNA, PĚŠEC, ALBÍNI, 

SÝPKA, TALÓN, APLAUS, MINIMUM, 

LAVINA, EDIKT, KRYSA, OBVAZ, 

VRŠKY, JÍDLA, ADAGIO, DONAŠEČ, 

POGROM, IDYLA, ARSEN, SALTA, 

TRIKO 

Osmisměrka 
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Středa 1830  Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (3J) 

Neděle 930  Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: J. Kernal 

(1Tm 2,11-15), vedení: P. Kysela (Ž 35), chvály: Artyom & 

Karča, památka: P. Petrecký. 
 

 

 

 

 

Libérie: Konvertité pronásledováni vlastními rodinami 

Sedmnáct liberijských křesťanů pronásledují rodinní příslušníci v reakci na 

jejich rozhodnutí konvertovat od islámu ke křesťanství. Příbuzní jim vyhrožují, 

fyzicky je bijí a zakazují jim navštěvovat společenství a poslouchat křesťanskou 

hudbu. Kvůli pronásledování mnozí z těchto věřících uprchli do sousedních 

vesnic, ve kterých se snaží nalézt útočiště. 

Nově obrácení křesťané složili svou víru v Krista během návštěvy cestujících 

evangelistů, kteří také každému věnovali kapesní Bibli. Přestože se zpočátku 

báli pastorům naslouchat (právě kvůli pronásledování), nakonec začali chodit 

na večerní shromáždění pravidelně. Příbuzní zaregistrovali, že přestali 

navštěvovat mešitu a nakonec se dozvěděli i o jejich konverzi ke křesťanství. 

 

 

 

 

 

 

(Nyní však je zjevena) Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista 

pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko 

od Boží slávy;  jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí 

vykoupením v Kristu Ježíši.  

Římanům 3,22-24 


