
IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NÁSLEDUJTE BOŽÍHO PŘÍKLADU (EF 5,1-2) 
Žijte v lásce! 

Ve dvou verších, které dnes máme před sebou, jsou další dva 

příkazy – buďte napodobiteli a žijte v lásce. Kromě nich je tady 

také zdůvodnění a příklad těchto příkazů  a vysvětlení toho, co 

tyto příkazy skutečně znamenají. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
1Buďte napodobiteli Boha jako milované děti 2a žijte v lásce tak, jako 

i Kristus miloval nás a odevzdal sám sebe za nás jako obětní dar a 

obětování Bohu v příjemně libé vůni.  

 
 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Proč nemůže nevěřící člověk milovat Boha? 

2. Podle jakého vzoru mají křesťané milovat jedni druhé? 

3. Podle čeho se pozná skutečná láska? 
 

ÚVOD  

• Kdo je v Kristu, je nové stvoření 
 

 

Nežijte už jako pohané podle marných představ své mysli. 

 

 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 4,17; 2K 5,17; Ef 1,13;  
 



 

 

I. PŘÍKAZ K LÁSCE 

• Následujte Boha a žijte v lásce 

 

 

Buďte napodobiteli Boha! 

 

Milujeme Boha, protože Bůh napřed miloval nás. 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 4,24; Ef 4,22; J 14,6-7.9; Ko 1,15; Ž 1,3;  
 

II. PŘÍKLAD LÁSKY 

• Jako Kristus miloval vás 

 

 

Každý křesťan má „DNA“ Božího dítěte, proto poroste do podoby Ježíše 

Krista. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1J 2,6; Ez 36,22-27; Ř 8,29; J 13,35; Fp 2,7-8; 1J 3,16-18; Lk 10,27; J 3,30; Ef 4,17; Ř 12,2; 



 

 

 

III. POROZUMĚNÍ LÁSCE 

• Dal sám sebe za nás 

 

 

Milovat znamená aktivně a obětavě jednat ve prospěch druhého.  

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  J 13,1; 1K 13,4-8; Mt 26,39; Lk 4,43; Žd 9,14; Gn 8,21; Žd 10,14; Ř 12,1 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

POET, BÁBA, HLASIVKY, STOA, 

NIKLÁK, POTLESK, ŠTEP, HÁBIT, 

ÁCHAT, PINT, ILJA, OPIOMAN, 

TRÁVIT, RÁMY, LETOROSTY, ŽITNÁ, 

ÁMOS, MOTTO, OHIO, 

ROZPAROVAČ, CHROMOST, 

SPOLUJEZDEC, BOUT, SNĚM, 

ACHÁT, MRNĚ, KARB, SLOVESO, 

STROJE, UCTÍVAT, CRAG, 

HOSPODÁŘ, KLISNA, SBORY, UTÉCI, 

ROTA, KASTLÍK, ZÁŠTITY, ARSEN 

Osmisměrka 

Tajenka (1J 4,10): 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání 

neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 32) a vyučování Pavel 

Borovanský, písně Markéta Borovanská, kázání Jan Suchý.  
 

 

 

Tanzanie: Členové křesťanského společenství přišli o majetek 

Pastor s několika členy společenství na jihovýchodě Tanzanie přišli o veškerý 

majetek a peníze, poté co odmítli finančně přispět na rituál zahrnující 

čarodějnické praktiky. Vesničtí předáci se obávali, že je okolí vesnice prokleté a 

proto si pozvali šamany, aby kletby sňali. Šamani přišli s celou řadou požadavků; 

kromě jiného byli všichni místní obyvatelé ještě před zahájením rituálu 

požádáni o finanční příspěvek. Křesťané však kvůli zmíněným čarodějnickým 

praktikám přispět odmítli. 

Vesnické předáky odmítnutí rozlítilo, načež vtrhli do pastorova domu a 

odnesli všechno, co našli. Později vykradli i domy ostatních členů společenství. 

Jistému mladíkovi dokonce odcizili značný obnos peněz, které si šetřil na 

připravovanou svatbu. 

Když křesťané zjistili, že byli okradeni, požádali o pomoc místní policii. 

Policisté jim nejen nepomohli, ale ještě je začali urážet a nazývat „idioty“ a 

„hlupáky“. Vesničtí předáci pastorovi vyhrožovali a mimo jiné prohlásili, že mají 

v plánu zdemolovat modlitebnu a všechny křesťany vyhnat z vesnice. 

 

 

 

 

 

 

Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které 

posvěcuje. 

Židům 10,14 


