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ŽIJTE V PRAVDĚ! (2J 1-13)
Ježíš Kristus je Pravda
Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. 2 Píšu kvůli pravdě,
která v nás zůstává a bude s námi navěky: 3 Bude s námi milost,
milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna
Otcova, v pravdě a lásce. 4 Velice jsem se zaradoval, když jsem
mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali
přikázání od Otce. 5 A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal
nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku:
abychom milovali jedni druhé. 6 A to je láska: žít podle Božích
přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že
máte podle ní žít. 7 Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí,
neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je
svůdce a antikrist. 8 Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na
čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. 9 Kdo
zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává
v jeho učení, má i Otce i Syna. 10 Přijde-li někdo k vám a
nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; 11
kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. 12 Ačkoliv bych měl
ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu; neboť
doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby
naše radost byla úplná. 13 Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry.

Pro

Otázky pro děti:
1. Co se stane s člověkem, když pozná pravdu?
2. K čemu křesťana pravda vede?
3. Co je posláním církve ke světu kolem?

ÚVOD:
1. Shromáždění církve v neděli 11.9.
 1Tm 6:15; Zj 17:14; Zj 19:16; Ef 1:20-23; Mt 18:20; Ef 2:1-2; Ga 6:7-8

I.

PRAVDA PROMĚŇUJE ČLOVĚKA

1. Původ listu

2. Moc pravdy
Biblické odkazy:
 Ř 13:10; 1J 5:6; 2K 3:17; 2Tm 3:16; 2Pt 1:21; Mt 4:21; Fp 1:23-24; 2Tm 4:7; 2Pt 1314; Lk 9:54; Mt 26:33; Sk 9:4; 2 K 11:2; Zj 19:7-8; Jer 6:23; 1Pt 5:13; Žd 4:12; Sk 20:7; Ex
20:3-5;

II.

PRAVDA PŮSOBÍ LÁSKU

1. Vede k vzájemné službě

2. Zdroj poznán pravdy
Biblické odkazy:
 J 13:35; 1K 9:23-27; Ef 2:2; 2 Pt 1:3; Ju 1:3; Sk 17:11; 1Pt 2:9; Kol 3:16; 1K 13:6; Ef 4:15; 1J
4:8;
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III. PRAVDA ODKRÝVÁ LEŽ
1. Svůdci přicházejí

Biblické odkazy:
 Mt 13:24-25; 1K 4:6; Kol 3:16; 2Tm 3:16-17; Ř 6:12-13; Jk 1:22-25; J 14:4-6; Kol 1:19-20

Osmisměrka

ZÁŠTITY, NOUZE, GRAND, GINKO,
NANDU, DRÁTY, NOSIČ, SPLAV,
TOKAT, PRINC, ANORAKY, OTEPI,
MAZEL, DACAN, HALALI, JAKSI,
AKTIN, SEZNAM, KMETI, BACIL,
HORDY, MADLA, HLOŽÍ, SRÁŽKA,
HNIDY, UZNAT, JEŘÁB, ROLÁK,
OPARY, KOBYLY, POETA, NORNÍK,
CASINO, SUKNO, FARAO, PLAVKY,
PATRA, ODRAZ, REŽNÁ, SÁŇKY,
KVASNÁ, RASTR, DIETA, AMINA,
SONDA, KLÁRA, FUTRÁL, AGÁVE,
TROTL

Tajenka:
_________________________
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 930 – Společné shromáždění (kázání Jarda Kernal, vedení Jaroslav
Kernal, Iz 46, písně Markéta Borovanská).
Před soudem: čtyři křesťané v Súdánu
Hlas mučedníků a další organizace znepokojené zacházením představitelů
súdánského islamistického režimu s křesťany bedlivě monitorují případ, v rámci
kterého byli loni v prosinci zatčeni tři súdánští křesťanští vedoucí společně s
jedním občanem České republiky. Od té doby jsou uvězněni, aniž by proti nim
bylo vzneseno jakékoli obvinění. Po více než osmi měsících neoprávněného
zadržování se v súdánských sdělovacích prostředcích objevila zpráva, že v neděli
21. srpna bude s těmito křesťany zahájen soud.
Rev. Hassan Abdelrahim Kodi, Rev. Kwa Šemál a další křesťanský vedoucí jménem
Abdelmoneim Abdelmoula jsou v současné době souzeni v súdánském Chartúmu
společně s občanem České republiky, Petrem Jaškem. Všichni čtyři muži byli
zadrženi loni v prosinci. Podle súdánských zákonů musí být zadržený člověk
nejpozději do 45 dní oficiálně obviněn nebo propuštěn na svobodu; v uvedené
lhůtě nebyl obviněn ani jeden ze zmíněných čtyř mužů.
Hlas mučedníků vyzývá křesťany po celém světě k modlitbám za pastory Kodiho,
Abdelmoula a Šemála, stejně jako za pana Jaška, a za jejich rodiny. Modlete se
společně s námi za vynesení spravedlivého rozsudku a bezodkladné propuštění
všech čtyř křesťanů, aby se mohli znovu shledat s rodinami.

Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout, skloň
ke mně své ucho, buď mou spásou.
Žalmy 71:2
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