
  BBBBIBLICKÉ IBLICKÉ IBLICKÉ IBLICKÉ SSSSPOLEPOLEPOLEPOLEČENSTVENSTVENSTVENSTVÍÍÍÍ    KKKKŘESESESESŤANANANANŮ    ÚÚÚÚSTÍ NAD STÍ NAD STÍ NAD STÍ NAD LLLLABEMABEMABEMABEM    

ZACHRAŇ ŽIVOT! (1J 5,16-17) 
Nástroj v Božích rukou 

 
 

Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, 

ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. 

Jest ovšem hřích, který je k smrti; o takovém neříkám, abyste za 

něj prosili.  Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k 

smrti. 

 

Shrnutí:  Bůh dává život skrze přímluvné modlitby bratrů a sester. 
Pro 

 

Otázky pro děti:   

 

1. Co je to místní církev? 

2. Jak můžeš zachránit život bratra či sestry? 

3. Co je hříchem, který je k smrti? 

 
 

 

 

ÚVOD:  
Patříte mezi ty, kteří věří ve jméno Syna Božího? Je to důležitá otázka, 

protože dnešní oddíl Janova listu nás přivádí k praktickým aplikacím 

Božího slova do křesťanského života a zvláště do života místní církve. 

Připomeňme, co je to místní církev. Jeden z jejích popisů může znít 

takto: Místní církev, to je viditelné vyjádření Božího spasitelného díla v 

srdcích lidí, kteří se odevzdali Bohu a jedni druhým ke vzájemné službě 

celým svým životem. 
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1. Evangelium je Boží moc ke spasení 

 
� Ř 1:16; 2K 3:18;  

 

 

I. VÝSADY BOŽÍHO DÍTĚTE  
1. Věčný život 
 

 

2. Otec, který nás slyší 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1J 5:13; Ř 8:26-28;   

 
 

II. VÝSADY CÍRKVE 
1. Bratr se dopouští hříchu 

 

 

2. Co mám dělat? 

 

 

3. Rozhojněná milost 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Gn 4:9;  Ga 6:1-5; Ef 3:10; Jk 5:19-20;  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

III.  VÝSADA ODPUŠTĚNÍ 
1. Hřích, který je k smrti 
 

 

2. Živá víra je důkazem Boží lásky 

 

 

Biblické odkazy:  

� Lv 20; Ř 6:23; Sk 5:11; 1K 2:5; Mt 12:31-32; Mt 12:28; 1J 2:19-23; Žd 6:4; 1J 1:9; 

1Te 3:13 

 

 

 

 

 

   

ESKYMO, SAMCI, OBRNA, 

OBVAZY, STÁTY, PORCE, OZIMY, 

GEKON, CAESAR, CEDRY, ERYTÉM, 

BRZDA, ČASOPIS, OTAVA, VOLCI, 

OPÁČIT, ORTEL, KLAMAT, SMRTKA, 

ZBYTEK, LIMBA, STRIE, OMYLY, 

YSATY, PALMY, VATRY, RÁČEK, 

MANUÁL, ORGÁN, ŽIDLE, TLOUK, 

OPIUM, GARDA, CVIKY, RAKETA, 

DÁREK, ATOLY, KURÝR, SPÁSA, 

START 

Osmisměrka 
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17. července 2016 © BSK 

OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

 neděle 930 – Společné shromáždění (kázání Jarda Kernal, vedení  Jonáš 

Petrák, Iz 38, písně J. Suchý).  

 

27.-30. července Konference biblického poradenství na Šumavě (G+E 

Scipione) 
 

Nepál: Nepravdivě obvinění křesťané propuštěni na svobodu 

Osm křesťanů, z toho dva ředitelé místních škol, bylo nedávno propuštěno z 

vazby po několikadenním zadržování na základě obvinění z rozdávání biblické 

literatury dětem. Policie zatkla křesťany 9. června v souladu s novelizací nepálské 

ústavy z roku 2015, podle které nikdo nesmí „obrátit člověka od jednoho 

náboženství k jinému“. Mezi zadrženými se nacházeli i Prakash Pradhan, ředitel 

internátní školy Mount Valley, a Bimail Shahi, ředitel Modern Nepal School. 

Zbývajících šest patří ke křesťanské organizaci Teach Nepal. V době zatčení učitelé 

právě dokončili osvětový program o zemětřesení, se kterým vystupovali ve 

školách.  

Zatímco můžeme být Bohu vděční za propuštění těchto pedagogů z vazby, 

nepřestávejme se modlit, aby nepálské orgány umožnily křesťanům praktikovat 

svobodu náboženského vyznání. Pozvedejte na modlitbách také další křesťany z této 

země, kteří jsou pro svou víru vězněni a jinými způsoby pronásledováni. Modlete se, 

aby je Bůh ujišťoval o své neustálé přítomnosti a pomáhal jim procházet těžkými 

obdobími (Žalm 46,1). Kéž svými zbožnými životy zaujmou dosud nespasené příbuzné 

a sousedy – a mnozí další začnou díky jejich svědectví usilovat o přijetí Krista do 

svého života. 

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi 

osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a 

základy hor se pohnuly v srdci moří. 

Ž 46:2-3 


