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VÍRA, LÁSKA, POSLUŠNOST (1J 5,1-4) 
Poslušnost je důkazem lásky k Bohu 

 
 

Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád 

otce, má rád i jeho dítě.  Podle toho poznáváme, že milujeme Boží 

děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je 

totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho 

přikázání nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. 

A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 

Shrnutí:   

Víra v Ježíše Krista přemáhá svět a vede k posvěcení. 
Pro 

 

  

Otázky pro děti:   

1. Kdo je autorem Bible? 

2. Od kdy křesťan miluje jiné křesťany? 

3. Nad čím vítězí naše víra? 

 
 

 

 

ÚVOD 
Víra, láska a poslušnost jsou v Písmu nerozlučně spjaté ctnosti, které 

se projevují v životě každého znovuzrozeného křesťana. 

Poté, co nás apoštol Jan provedl úžasnou pravdou o našem Bohu, 

který je zdrojem veškeré pravé lásky, poté, co nás ujistil o díle Ducha 

svatého v srdci každého Božího dítěte, vede nás nyní k poznání a 

porozumění ovoci, jež Boží láska působí v Jeho dětech. 
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I. VÍRA A ZNOVUZROZENÍ 
  

 

1. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha 

 

2. Obsah víry, která zachraňuje - čemu věříme 

 

3. Obsah víry, která zachraňuje – jak věříme 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  J 17:3; 2Pt 1:20-21; Ko 1:3-6; Ž 52:3 

 
 

II. KDO MILUJE BOHA, MILUJE I JEHO DĚTI 
 

1. Láska k církvi je součástí nové přirozenosti 
 

 

2. Láska k Otci vede k poslušnosti 

 

 

3. Poslušnost Bohu v místní církvi 

 
 

 

Biblické odkazy:  

� 1J 4:7; 1J 3:9-10; Ef 4:22-32; Ef 4:1-3; Sk 20:28; 1Tm 4:13; 2Tm 4:1; Sk 6:1-4;  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. VÍRA PŘEMÁHÁ SVĚT 
 

1. Přemáhání světa 

 

2. Naprostý protiklad 

 

3. To vítězství je víra! 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1J 3:17; 1J 4:17; J 1:10; 1J 5:19; Ř 7:14-24;  

 

 

 

 

   

LENKA, STŘIK, ALITY, METEOR, 

RAKVE, OTAVA, CHODEC, VÝHRA, 

MAMKA, NĚKOLIK, SLIBY, OTŘAS, 

TENKÝ, SOFIA, TWIST, BANKA, 

SPANÍ, PSANEC, UČEBNA, ZEBRA, 

SELKY, NOTESY, CHMÝŘÍ, FRČET, 

SENÍK, VZMACH, OBRNA, CETKY, 

TRNČÍ, VLHKO, TAHAČE, SPODEK, 

PAŘÁT, ŽINČICE, DVOJMO, ČÍHAT, 
POTKAN, IDYLA 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (Pavel B.) 

Neděle 930 – Společné shromáždění (kázání Pavel Borovanský 1Pt 3, vedení 

Jaroslav Kernal st. Iz 25, písně Markéta Borovanská).  

 

Prosme Pána za nemocné: Eliška Ernekerová a Jarka Zimová.  

 

Egypt: Zrušeno stíhání mladých evangelistů 

Šestnáctiletý Usáma (Fawzi) Ibrahim byl zatčen proto, že kolemjdoucím na ulici 

v Alexandrii rozdával malé sáčky s datlemi. Kromě ovoce každé balení obsahovalo 

lísteček s textem o Boží lásce a adresou webových stránek v arabštině, kde mohli 

obdarovaní nalézt další informace o Ježíši a křesťanské víře. Když se přátelé 

Stephen Boutros Fayed (21) a Shady Saíd (20) vypravili na policejní stanici, kde byl 

Usáma uvězněn, policisté zadrželi i je. Přestože neexistovaly žádné důkazy, že by 

mladíci rozdávali sáčky spolu, policisté poslali za mříže všechny tři. 

 

Vzdávejme chválu Bohu, který přišel „vyhlásit zajatcům svobodu a 

vězňům propuštění“ (Izajáš 61,1b). Děkujme i za jeho pomoc této trojici 

mladých křesťanů. Modlete se, aby se celým incidentem nenechali odradit, 

ale naopak se pro ně stal povzbuzením, aby i nadále seznamovali lidi ve 

svém okolí s dobrou zprávou evangelia. Kéž se také stanou příkladem pro 

své přátele, aby i oni „rozněcovali oheň Božího daru, kterého se jim 

dostalo“ (2. Timoteovi 1,6) a rozdávali Slovo života lidem, kteří ho tolik 

potřebují. Prosme za hojnou sklizeň duchovního ovoce pro Boží 

království. 

 

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě 

zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: 
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 Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, 

napomínej v trpělivém vyučování. (2. Timoteovi 4:1-2)  


