BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
VYVOLENÉ A JEJÍM DĚTEM (2J 1)
Pravda je základem křesťanského života
Tam, kde se nerozlišuje a kde není základem vztahů mezi křesťany pravda,
tam jde většinou jen o prázdný sentiment a pocity, které nemají žádného
pevného základu a jejichž cílem je náboženské uspokojení člověka, ne Boží
sláva. Pravda je tedy základem, který dává lásce růst, určuje její hranice a
v důsledku toho i meze křesťanské jednoty.
Text (2J 1 – překlad J. K.):
Starší, vyvolené paní a jejím dětem, které miluji v pravdě, a nejen já jediný, ale
také všichni, kdo poznali pravdu.

Otázky pro děti i dospělé:
1. Proč je pro život křesťana nezbytná pravda?
2. Jak se na člověku pozná, že miluje Boha?
3. Co je cílem pravdy?

ÚVOD
• Okolnosti vzniku dopisu
A. Doba a důvod napsání dopisu.

B. Adresát dopisu

Biblické odkazy:
 Ko 1,16; Gn 1,1; Ef 2,1-3; Ko 1,21-22; Ř 8,3; Sk 17,31; 2 J 4.13

I.

JÁ STARŠÍ
• Apoštol se popisuje jako starší církve

A. Janova pokora
B. Jan vyjadřuje svou sounáležitost s ostatními staršími v místních
církvích
C. Janův věk, který je věkem moudrosti

Biblické odkazy:
 J 18,15-16

II.

VYVOLENÉ PANÍ A JEJÍM DĚTEM
• Křesťané jsou Bohem vyvolení a milovaní
A. Jsme Bohem vyvolené a milované Boží děti
B. Kdo je Bohem milován, miluje!

Biblické odkazy:
 J 1,12-13; J 8,44; Ř 1,18; Ř 10,9; 1 J 4,19; 1Pt 2,1-3; J 14,21a; J 14,23a; Ř 12,13; 1 J 3.17

III. MILUJI V PRAVDĚ
• Láska jde ruku v ruce s pravdou
A. Není lásky bez pravdy.
B. Není pravdy bez lásky.

Biblické odkazy:
 Mt 25,19-25; Ez 3,18; Jon 4,9-11; 2 J 1-6

IV. VŠICHNI, KDO JSOU Z BOHA, POZNALI PRAVDU A MILUJÍ
• Křesťan je zrozen z pravdy k lásce

Biblické odkazy:
 Př 17,17; 1Tm 1,5; 1 J 3.10

V.

APLIKACE

Osmisměrka
PACHT, TECHNO, NATĚ, OKNO,
KOTĚ, DRANC, PANENKA, ŽIDÉ,
AKLÉ, ZRNO, ZDAR, PODLE, ROTA,
RISTA, PRAVDY, ETERNIT, ZRNA,
ROPA, SÉRA, PŘESYP, BORD, KRAS,
DŽÍP, PLZEŇ, ŠOPA, ZDARMA,
NOSNÍK, ŠVEC, ZPĚV, ŠEKY, APELY,
DÍŽE, VYHNAT, VORY, OVIN, IONY,
HORA, JEŽÍŠI, DÁNSKO, KAČER,
SÍNĚ, POLE, AMPÉR, VŠAK, FLEKAŘ,
OKUS, OŽEH, ARPA, PASÍVA

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (2J 1).
Neděle – Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně NENÍ! Společné
shromáždění s Biblickým sborem křesťanů Kladno od 1000 v Domě
techniky v Kladně (Cyrila Boudy 1444, Kladno – na parkoviště se
dostanete z Mostecké ulice) – kdo bude potřebovat odvézt, dejte vědět
Jardovi, abychom to mohli zorganizovat.

Čína: Aktivistovu smrt obestírají podivné okolnosti
Pcheng Ming, známý založením „Svazu pro rozvoj Číny“ a následným
zveřejněním studie obsahující řadu doporučení pro další rozvoj země, údajně
29. prosince upadl do bezvědomí při sledování televize a musel být urychleně
převezen do nemocnice. Představitelé věznice telefonicky kontaktovali
Pchengova bratra, který byl u křesťana před pouhými třemi dny na návštěvě,
aby mu šokující zprávu sdělili. Když bratr dorazil do nemocnice, Pcheng byl již
prohlášen za mrtvého a převezen do pohřebního ústavu. Příslušné orgány však
nevystavily úmrtní list a příčina jeho smrti tak zůstává nejasná.
Poté co úřady zakázaly činnost zmíněného „Svazu“, byl Pcheng odsouzen k
osmnácti měsícům převýchovy prací na základě obvinění nesouvisejícího s
jeho politickými aktivitami. V srpnu 2000 byl propuštěn a vycestoval do
Thajska, kde získal status uprchlíka, o rok později se usadil ve Spojených
státech. V červenci 2002 byl v San Franciscu pokřtěn. Když se v roce 2004 vrátil
do Thajska, aby navštívil staré rodiče, čínští agenti zosnovali plán, v rámci
kterého se jim podařilo křesťana nalákat do Barmy a odtamtud unést do Číny.
Jakmile se Pcheng ocitl zpátky ve své vlasti, byl obviněn ze založení a vedení
teroristické organizace, únosu a přechovávání padělaných peněz. Na základě
těchto obvinění byl odsouzen na doživotí.

Píši ti … abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev
živého Boha, sloup a opora pravdy.
1Tm 3,15
Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz
22. ledna 2017 © BCP

