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MŮŽE MÍT KAŽDÝ SVOU PRAVDU? (2TE 2,12)
Křesťan a pravda
Shrnutí:

Klíčová otázka, kterou si dnes budeme klást, zní: „Může mít každý
svou pravdu?“ Chci, abychom viděli odpověď na tuto otázku přímo
v našem textu. A to znamená, že si ukážeme, že pravda je něco
jedinečného a absolutního, co nelze žádným způsobem
zrelativizovat.
2. Tesalonickým 2,12:
Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli
zalíbení v nepravosti.
Otázky pro děti:
1. Proč je nutné věřit v pravdu?
2. Kdo vždycky bojuje proti pravdě?
3. Proč je pravda důležitá v životě křesťanů?

ÚVOD
• Za pravdu stojí za to i položit život
„Hledej pravdu, poslouchej pravdu, uč se pravdu, miluj pravdu, mluv
pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě osvobodí.“
(Jan Hus, Výklad víry)
Hus mluvil o absolutní pravdě a touto absolutní pravdou je podle Husa
Ježíš Kristus.
Biblické odkazy:
 J 8,32; J 14,6; 2Te 2,9-12

I.

PRAVDA MUSÍ BÝT JEDNOZNAČNÁ, POZNATELNÁ,
DEFINOVATELNÁ

• Víra v pravdu vede ke spasení
Jestliže Bůh bude soudit na základě víry v pravdu, musí být pravda
poznatelná a jednoznačně definovatelná.
Boží slovo je pravda, kterou může poznat i dítě.
Poznávat pravdu nás bude stát úsilí, čas a pozornost.

Biblické odkazy:
 Ko 1,15; Tt 1,9; Tt 2,1

II. PROTI PRAVDĚ SE VŽDY VEDL BOJ
• Lidé nenávidí absolutní pravdu
Lidé žijí ve vzpouře proti svému Stvořiteli.
Lidé si zamilovali tmu, a proto nechtějí přijít ke světlu, zamilovali si
hřích, a proto nechtějí přijít ke svatému Bohu – to je důvod, proč neustále
vzdorujeme pravdě.

Biblické odkazy:
 J 18,38; 2Tm 4,3; J 8,32.44-45; J 3,19; Jk 4,
2

III. OPAKEM PRAVDY JE NEPRAVOST, HŘÍCH
• Lež plodí hřích
Náš vlastní hřích vede k tomu, že vzdorujeme pravdě.
Tento text není jenom pro bezbožné, ale i pro nábožné.
Jde o varování pro věřící i nevěřící, pro církev i pro svět – je nutné stát
na pravdě, milovat pravdu, žít pravdu a být pro ni ochoten i zemřít.

Biblické odkazy:
 2Tm 4,3; Mt 7,21-23; Ef 2,8-10; J 14,6

Osmisměrka
ŠKUB, OBEC, TEROR, EBON, EPITEL,
HERBICIDY, SAUNY, OBRUČ,
VYBRAT, KRBY, ÚPON, HASIT,
KONVOJ, LEŠI, NÁŠIVKA, LYRY,
MÚZY, ČELO, OPERACE, ŠAMANI,
ŠTÍR, PAKT, SBÍT, ŠKYTNUTÍ,
SVRCH, OBRATY, VRBA, DORT,
VINTY, CVALY, VAZBA, KOSIT,
OBUV, ROSA, UNIE, RYZEC, PEŘÍ,
DINGO, RYBY, MANGO, KATI, MOST,
BREPT, ÚSTIT, PRALESY, KASTNER,
ANTI, HABR, KRYT

Tajenka:
3
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
Neděle 930 – Shromáždění v Domě techniky (J. Kernal, vedení: Zj 8 – P.
Borovanský, písně – J. Suchý)
Svatá země: Radikální přívrženci IS varují: „Zmizte odsud, pokud
nechcete riskovat smrt“
Ve Východním Jeruzalémě se nedávno objevily letáky varující místní
křesťany, aby opustili město nejpozději před skončením ramadánu (18.
července), pokud nechtějí riskovat, že přijdou o život. Autorství letáků je
připisováno skupině, jejíž členové se sami označují jako „Islámský stát v
Palestině“.
Zatímco muslimští i křesťanští náboženští vůdci letáky promptně
odsoudili, znepokojení jeruzalémští křesťané žádají o modlitby. Jak jsme
nedávno informovali v jedné z modlitebních výzev, v poslední době došlo v
jeruzalémském Starém městě k několika útokům na křesťany. Současně s
obavami z radikalizace místních muslimů se stále objevují zprávy o sílícím
tlaku na palestinské křesťany.
Modlete se za naše bratry a sestry v Jeruzalémě, kteří mají stále větší
strach z výhrůžek radikálů směřovaných proti křesťanské komunitě. Modlete
se, aby je Bůh ujišťoval o své přítomnosti, vedení a ochraně (Žalm 122,6–8).
Modlete se také za všechny, kdo stojí v opozici proti těmto věrným
Kristovým následovníkům. Modlete se, aby na nich spočinula bázeň před
Hospodinem, aby mohli činit pokání a z celého srdce se mu vydali jako
svému Spasiteli!

Ježíš mu řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k
Otci než skrze mne.“
Jan 14:6
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