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TŘI ZNAKY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 
 (J 15:12-27) 

 
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve 

jméno Otce i Syna i Ducha svatého  a učte je, aby zacho-
vávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po 

všecky dny až do skonání tohoto věku." Mt 28:19-20 
   

Jan 15:12  "To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako 
jsem já miloval vás. 13  Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí 
život za své přátele. 14  Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám 
přikazuji. 15  Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, 
co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat 
všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16  Ne vy jste vyvolili mne, 
ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce 
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém 
jménu. 17  To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. 
18  Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. 19  
Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však 
nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět 
nenávidí. 20  Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není 
nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou 
pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. 21  Ale 
to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě 
poslal. 22  Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez 
hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. 23  Kdo nenávidí 
mne, nenávidí i mého Otce. 24  Kdybych byl mezi nimi nečinil 
skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je 
viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. 25  To proto, aby 
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se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: `Nenáviděli mě bez 
příčiny´. 26  Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch 
pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. 27  Také vy 
vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. 
 

I. ÚVOD 
Biblické odkazy:  
 J 13:1-15:12 

 

II. LÁSKA CÍRKVE  
A. Abyste se milovali navzájem (12a) 

B. Jako jsem já miloval vás (12b) 

C. Vy jste moji přátelé (14) 
 

Biblické odkazy:  
 1K 13:4-8; Ř 5:8-10; J 17:6-8; Mt 13:10-11; Ř 16:25-26; Jk 2:23; Ž 23:3;    

 

III. NENÁVIST SVĚTA  
A. Vy nejste ze světa (18-19) 

B. Svět vás nenávidí kvůli mně (20) 

C. Důvod nenávisti světa (21- 

 
Biblické odkazy:  
 Ef 2:1-3; Ř 14:11; Mt 5:44; Ř 2:16; Ř 10:9; Lk 10:10-15; Lk12:48;  

 

IV. VYDÁVEJTE SVĚDECTVÍ 
Biblické odkazy: 1J 2:15; Ko 2:2-10;  
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KVÍTÍ, SÍTKA, RUKSAK, KLIĎAS, 
SOMRÁK, KLETÍ, ČÍSLA, JEANS, 
SVÍCE, IDIOT, TEMPA, POETA, 
KŘÍŽE, LEPRA, BEATA, VÝRAZ, 
STVOL, BANJO, LOKTE, ČMOUD, 
SEMIŠ, ŠKOLIT, PAMIR, KŠANDY, 
OBCHOD, ARTUŠ, OSADA, MŘÍŽE, 
POTÁČ, TRÁMY, DRDOL, VINÍK, 
DISKY, LESÁCI, DÍVAT, MILÍŘ, 
MÝVAL, ZDIVO, MLÍČÍ, PRVÁK, 
AREÁL, SKAUT, OBVAZ, ČTVRT, 
TRKOT, DOTAZ, PŘÍHODA, KRIZE, 
PROSO, CHŘÁST, VZTEK, ADEPT 

 

Tajenka: 

1 Janův 2:15  Nemilujte svět ani to, co je ve světě, 
……………………………, láska Otcova v něm není. 

 

Otázky:   

1. Kdy se odehrávají události 13. až 17. kapitoly Janova 
evangelia? 

2. Jakou měrou Pán Ježíš miluje své učedníky? Jakým 
skutkem to vyjádřil? 

3. Proč bude nevěřící svět nenávidět učedníky Ježíše Krista? 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení a 

Památka Jan Suchý (Žalm 102), písně Markéta Borovanská.  

Po shromáždění budeme mít Základy víry, str. 56-58. 

 

V sobotu 2.3. plánujeme první setkání mužů (v kanceláři sboru v 15,00 až 

17,00) a žen spolu s dětmi (u Suchých ve 14,30 až 16,30) ke společnému 

budování se Božím slovem a společenství. 

 

Barma (Myanmar): Unesený pastor byl společně s několika dalšími 
lidmi zavražděn 
Pastor Tun Nu, který pracoval pro organizaci Gospel for Asia ve státě 

Rakhine, byl 19. ledna unesen pěticí ozbrojenců. Pátrali po něm členové 

společenství, policisté i vojáci, nikdo však nenarazil na žádné stopy. 1. 

února bylo žel nalezeno mrtvé tělo – pastor byl společně s ostatními obětmi 

únosu zastřelen. Má se za to, že vraždu mají na svědomí členové 

povstalecké armády, která v oblasti operuje. Jednačtyřicetiletý pastor Tun 

po sobě zanechal manželku, tři děti a více než padesát členů společenství. 

Místní křesťané uspořádali sbírku, aby rodině pomohli alespoň finančně. 

Podle zástupce Gospel for Asia je pastorova vražda prvním případem, kdy 

některý jejich pracovník v Barmě přišel o život. 

 
Jeden z těch starců na mne promluvil: "K do jsou a odkud přišli ti v bílém 

rouchu?" 14  Řekl jsem: "Pane můj, ty to víš!" A on mi řekl: "To jsou ti, kteří 
přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. 

Zjevení Janovo 7:13   

http://www.cirkevusti.cz/

