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LÁSKA JE MOCNĚJŠÍ NEŽ HŘÍCH!  

(1PT 4:7-10) 
Láska přikryje množství hříchů. 

 
 

1 Petrův 4:7  Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a 

střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. 8  Především mějte 

vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství 

hříchů. 9  Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! 

10  Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak 

budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 

 

Shrnutí:   

Přítomnost lásky v církvi je projevem Boží milosti.
 

Otázky pro děti:   

1. Jak dlouho máme mít lásku k druhým? 

2. Jak můžeš projevovat svou lásku ve sboru? 

3. Jak můžeš projevovat svou lásku ke křesťanům doma? 

 

ÚVOD:  
�   Ef 5, 25-27; Ř 12, 2; 

 

I. VYTRVALÁ LÁSKA VÍTĚZÍ NAD HŘÍCHEM! 
a) Jen vytrvalá láska znamená vítězství. 

 

b) Jak se projevuje vítězství lásky nad naším vlastním hříchem. 
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c) Jak se projevuje vítězství lásky nad hříchem druhého. 

 

 

Biblické odkazy:  

� Mt 10, 22; Ř 8, 29-30; 1 K 13, 7; Ef 4, 17-24; Žd 4, 15; Ř 12, 21; Ř 5, 5; 

 

 
 

II. LÁSKA V PRAXI, ŠTĚDRÉ PŘÁTELSTVÍ! 
a) Láska touží po obecenství.  

 

b) Láska je radostný hostitel a dárce. 

 

c) Pohostinnost, prostředek lásky. 

 
 

Biblické odkazy:  

� 1K 13, 4-5; 2 K 5, 14; Mk 10, 23-30; Jz 24, 15; Ko 2, 8-10; 2K 8, 9; 1 Pt 5, 2; 

 

III. LÁSKA NEZAKOPÁVÁ HŘIVNY. 
a) Láska z Boha má vždy obdarování od Boha. 

 

b) Láska je nejen vděčná, ale i zodpovědná za dary, používá je 

ráda a hojně. 

 

c) Láska je dobrý správce hojné a rozmanité milosti Boží. Láska 

rozpoznává a používá, co má. 

 

Biblické odkazy:  

� 2 K 9, 8; Ef 4, 1-8; 1 J 5, 1; 1 J 3, 14-19;  

 



 

3 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

 

 

 

   

PAVOUCI, ŘASNO, MOTORKA, 

MUSEUM, PŘÍZEŇ, AMINA, UZNAT, 

OSTAT, FOYER, KADAŇ, OČAŘI, 

SESLE, MRKEV, VYPRAT, BUNKR, 

UMĚNÍ, FRESKA, OBRUČ, KOMIK, 

MORČE, AMPÉR, ROKLE, VSTUP, 

SMYSL, AUKCE, ELMAR, PITVY, 

VULVA, OBLAK, DŮLEK, AURORA, 
FAGOT, MASÉR, SUFLÉ, ALMARA 

Osmisměrka 

Pane Bože svatý, dej nám prosím dobře pochopit hloubku a obsah tvé milosti, 

tvé lásky. Kéž bychom poznali zákon lásky. Zákon, kterým je sám tvůj Syn. On 

byl tajemstvím od věků. Tajemstvím, které bylo odhaleno v posledním a pravém 

čase, aby svět poznal Jeho a skrze něj Tebe. Tvou slávu, dokonalou svatost a 

dobrotu. Tvůj soucit a shovívavost, kterou máš ke všemu stvoření a zvláště 

k člověku. Tvé slovo říká, že máme být rozpoznáni lidmi a světem pro lásku jeden 

k druhému. Tak máme být rozpoznáni jako učedníci Boží, jako následovníci 

Kristovi. Láska má být tím znakem tvého lidu, aby každý věděl, že Ty, mocný 

Bůh jsi láska. Dopomož nám k tomu dobrý Hospodine. Ne kvůli nám, ale pro 

slávu jména tvého. Aby se každé koleno sklonilo před tebou. Amen! 

 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění: kázání Jan Suchý, vedení Jaroslav 

Kernal, Ž 2, písně Markéta Borovanská.  

 

Súdán: Doživotní trest za projev milosrdenství 

29. ledna byl český křesťan Petr Jašek odsouzen k doživotnímu trestu odnětí 

svobody [což v Súdánu znamená nejméně 20 let, pozn. překl.], poté co ho soud 

usvědčil ze „špionáže“ v souvislosti s poskytnutím pomoci studentovi z Dárfúru, 

vážně zraněnému při demonstraci. Oba zbývající obvinění – Súdánci Rev. Hassan 

Abduraheem Kodi Taour a Abdulmonem Abdumawla – obdrželi každý celkem 12 

let, převážně za to, že Petrovi pomáhali. Všichni tři křesťané, zadržovaní od 

prosince 2015, se mají v plánu co nejdříve odvolat. 

 

 V průběhu procesu byl Petr obviněn z natáčení vojenských objektů a vstupu na 

území Súdánu bez platného víza. Kromě toho mu byla vyměřena pokuta ve výši 

100 000 súdánských liber (přibližně 400 000 korun) za vykonávání misijní 

humanitární činnosti bez povolení. Kromě přísného rozsudku pro Petra byli všichni 

tři usvědčeni ze „šíření pomluv podrývajících autoritu režimu“ a podněcování 

nenávisti. 

 

 Pronásledování křesťanů v Súdánu je předmětem oprávněných obav, nejen co se 

týče jednotlivých křesťanů. Mnoha společenstvím v Chartúmu bezprostředně 

hrozí demolice modliteben. V rámci několika samostatných procesů padlo 

rozhodnutí, že by čtyři takto ohrožená společenství měl zastupovat právník 

jmenovaný súdánskými orgány, nikoli samotnými společenstvími. Takto 

neadekvátní právní zastoupení posílilo obavy zástupců dalších 21 společenství, 

kterým rovněž hrozí demolice jejich budov.  

 


