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DOKONALOST BOŽÍ LÁSKY SE NAPLŇUJE V MÍSTNÍM 

SBORU 

 (1J 4,11-12) 
 

Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem 

milovat.  Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme 

navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 

 

Shrnutí:   

Církev, a zvláště místní společenství věřících oddaných službě 

lásky jedněch k druhým, je prostředím, ve kterém se nyní zjevuje 

Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista. 
Pro 

 

  

Otázky pro děti:   

1. Jak se pozná, jestli milujeme Pána Boha? 

2. Může někdo vidět Boha? 

3. Kdy v nás Boží láska dosahuje svého cíle? 

 
 

 

 

ÚVOD 

Bůh poslal svého jediného Syna, aby se stal obětí smíření za naše 

hříchy:  to je ten největší projev lásky, který má dopad na každého 

jednoho člověka v této místnosti, v našich rodinách, v naší zemi, dokonce 

i na celém světě! 
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I. NEMŮŽEME JINAK, NEŽ MILOVAT SVATÉ 
 

1. Milovaní 

 

2. Milovaní, jestliže nás Bůh tak miloval 

 

3. I my se máme navzájem milovat. 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1J 2:7; 3:2; 3:21; 4:1; 4:7; Mt 22:34-40; J 13:34;  

 
 

II. BOHA NIKDY NIKDO NEVIDĚL 
 

1. Bůh je Duch a je neviditelný 
 

2. Starozákonní zjevení Boha 

 

3. Budoucí nebeské zjevení Boha 

 

4. Kristus - vrchol Božího zjevení na zemi 

 
 

 

Biblické odkazy:  

� Dt 6:4-6; Lk 11:28; J 1:18; 1Tm 1:17; 1Tm 6:16; Gn 1:18-33; Gn 32:23-31 ; Ex 13:21; Ex 

24:9-11; 1J 3:2; Zj 22:3-4; Žd 1:2-3 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. ZJEVENÍ BOHA SKRZE CÍRKEV 
 

1. Bůh se nyní zjevuje 

 

2. Bůh v nás zůstává 

 

3. Jeho láska v nás dochází cíle 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1J 4:12; Ef 2:22; Ef 4:14;  

 

 

 

 

   

ZMAČKAT, TEPLO, KOLOT, 

PALAŠ, VAŘIČ, POKAZIT, KLOTY, 

VZADU, HŘEBÍK, BLUES, RUKÁV, 

KLOUB, TRIČKO, KOŠTÉR, 

OBLÁZKY, VZRUCH, DŘINA, ZÁSYP, 

BŘICHO, HALTR, DÍLKO, ŠPERK, 

ABAKUSY, LAMPA, CVIKR, ŘAPÍKY, 

VODIČ, EUNUCH, PSAVOST, LULKA, 

ILJUŠIN, MLSAL, PÍSKLE 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (kázání P. Borovanský 

– 1Pt ; vedení Iz 11 – J. Kernal st.; písně – J. Suchý) 
 

 

Turecko: Výhrůžky spojené s požadavkem konverze k islámu adresované 

místním společenstvím 

 

 Přibližně 20 evangelikálních společenství v Turecku nedávno obdrželo výhružné 

zprávy od přívrženců místní odnože samozvaného Islámského státu. Zprávy 

rozesílané přes Facebook, SMS a e-maily často obsahovaly znepokojivá videa a 

fotografie. Radikálové ve zprávách prohlašovali, že jsou již unaveni čekáním na to, 

až se křesťané vrátí k islámu, a často přidávali kruté poznámky typu „ustanovení 

Koránu… nám nařizují zabíjet odpadlíky, jako jste vy.“ I když církevní vedoucí 

nahlásili výhrůžky na policii, prosíme vás, abyste se k nám připojili v modlitbách 

za ochranu těchto společenství a za Boží vedení pro jejich vedoucí. 

 

Zatímco tito turečtí křesťané usilovně hledají Boží moudrost pro své další směřování 

v souvislosti s výhružnými zprávami a dalšími formami pronásledování, kéž jasně 

vnímají a následují vedení jeho svatého Ducha – a ve všech situacích jsou odhodláni 

hovořit pravdu v lásce. Modlete se, aby je Bůh chránil, zatímco se budou i nadále 

odvážně scházet k bohoslužbám a společnému obecenství a zvěstovat evangelium 

nevěřícím lidem ve svém okolí, zprostředkovávat jim Boží slitování a žehnat jim. 

Modlete se také za posílení svobody náboženského vyznání v Turecku a za zmocnění 

místních křesťanů, aby ve svobodě šířili evangelium a Boží slávu. 

 

 Efezským 6:24  Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují 

našeho Pána Ježíše Krista. 


