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

 

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

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

tak jako se dobře daří tvé duši. 3  Velice jsem se zaradoval, když 

přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ 

v pravdě. 4  Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí 

v pravdě. 5  Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to 

pro ty, kteří přišli odjinud; 6  oni vydali před církví svědectví o tvé 

lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší 

před Bohem, 7  neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od 

pohanů nic nepřijímají. 8  Proto jsme povinni takových se ujímat, 

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

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

první, nás neuznává. 10  Proto 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. 11  Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. 

Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl. 12 

 Demétriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano i sama pravda; i 

my mu vydáváme svědectví, a ty víš, že naše svědectví je pravé. 13 

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

peru; 14  doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit 

tváří v tvář. 15  Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj 

každého z přátel osobně! 
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Otázky pro děti:   

1. Co je na církvi vzácného? 

2. Jak sloužil Gaius Kristu? 

3. Kdo má vést církev? 

 

ÚVOD:  
1. Dopis pro nás 

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

 

I. GAIŮV PŘÍKLAD VĚRNOSTI 
1. Pozdrav 

 

 

2. 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 1:7-8; 2K 

11:26-28; 2K 6:14; Ef 2:8; Ř 5:5;  
 

II. DIOTREFÉS – OSOBNÍ AMBICE 
1. Špatný motiv 

 

 

2. Ježíšův způsob služby 

 

Biblické odkazy:  

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

 

_________________________ 

III.  DEMÉTRIOVO DOBRÉ SVĚDECTVÍ 
1. 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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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění a oběd domácích víry i hostů 

 (kázání bude mít bratr z Kladna, vedení Pavel Borovanský, Iz 48, 

písně Jan Suchý).  

Súdán: Přísné tresty za upozorňování na pronásledování  

V Chartúmu byl 29. srpna obnoven soudní proces se čtveřicí mužů, mezi kterými 

se nachází dva súdánští církevní vedoucí a jeden zahraniční humanitární 

pracovník. Žalující súdánská strana je obviňuje z upozorňování na utrpení 

křesťanů ve válkou zdevastovaných částech země. 

V Súdánu dochází stále častěji k demolicím církevních budov a zatýkání křesťanů 

– zejména od doby, co dvaasedmdesátiletý prezident Umár al-Bašír začal 

upevňovat pozici islámského právního řádu šaría. Mezinárodní trestní tribunál 

vydal na Bašíra zatykač za zločiny proti lidskosti. Země se v současné době 

nachází na osmém místě v žebříčku World Watch List sestavovaném organizací 

Open Doors, ve kterých křesťané trpí nejkrutější pronásledování. 

Modlete se za čtveřici obviněných mužů a jejich příbuzné, kteří musejí snášet 

pokračující soudní přelíčení a obvinění proti nim vznášená. V souvislosti s 

nárůstem povědomí o jejich situaci v zahraničí proste, aby se křesťané po celém 

světě připojili k modlitbám za ně a přimlouvali se u našeho spravedlivého Soudce 

za jejich bezpečí a spravedlivý výsledek soudu. Modlete se o zázračný obrat v 

procesu a také za to, aby súdánský prezident a představitelé jeho vlády přišli ke 

spásnému poznání Ježíše Krista, který miluje každého člověka a váží si jeho života. 

Rozšiřme okruh svých modliteb také na všechny pronásledované Kristovy 

následovníky v Súdánu, zejména v pohoří Nuba, kde jsou křesťanské komunity 

perzekuovány již mnoho let. 

 

(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 
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slávy;  jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu 

Ježíši. Ř 3:22 - 24  


