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BOŽÍ LÁSKA 
 (J 17:20-26) 

 

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, 

spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl 

usmrcen v těle, ale obživen Duchem. 

1 Petrův 3:18   

 

J 17:20  Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo 

ve mne uvěří; 

21  aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni 

byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. 

22  Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my 

jsme jedno - 

23  já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a 

svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. 

24  Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde 

jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě 

miloval již před založením světa. 

25  Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také 

oni poznali, že jsi mě poslal. 

26  Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich 

byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich." 
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I. BŮH SI ZAMILOVAL UČEDNÍKY PÁNA JEŽÍŠE 

(22-23A) 
A. Boží láska je bezpodmínečná 

B. Je také exkluzivní 

 

Biblické odkazy:  
 Fp 2:6-7; Ř 8:3; J 6:68-69; Ř 5:8; Ř 6:23; J 17:20; J 3:16;  

 

II. JAKOU LÁSKOU SI JE BŮH ZAMILOVAL? (23B-
24) 

A. Zamiloval sis je tak jako mne 

B. Ježíše miluje od věčnosti 

 

Biblické odkazy:  
  1Pt 2:22; Fp 2:8; Kol 3:3; 1J 1:9; Kol 1:15-16;  

 

III. K ČEMU VEDE UČEDNÍKY BOŽÍ LÁSKA V NICH 

PŘÍTOMNÁ? (26) 
A. K poznávání Boha ve společenství s Kristem 

B. Ke službě celým životem 

 

 Biblické odkazy:  
 1Te 1:1-10; 2K 6:1-10 
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SLAD, MELODIKA, KOBALT, 

ZNAKY, VCHOD, DUPOT, LOOK, 

FAUL, EROZE, FABIA, ŘÍJE, BRIČKA, 

REVUE, TICHO, OBTAH, NEUK, 

HRUĎ, DOBRÁK, DOLŮ, KARLOV, 

OFINKA, KVIL, ŘASY, DEKORT, 

JABLKO, RYSE, TKÁT, MILION, 

KOLO, VDECH, RANKA, ZOEA, 

PRŮMĚR, OCHOTA, ŘEKA, OKNO, 

AFTA, OKRAJ, PÍSKLE, MODLY, 

OSTNY, GRAF, TRAŤ 

Tajenka: 

1 Janův 4:10  V tom je láska: 

 ………………………………………………………..… Boha, 

ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť 

smíření za naše hříchy. 

Otázky:   

1. Koho si Bůh zamiloval? 

2. Proč si je Bůh zamiloval? 

3. K čemu vede Boží láska v životě křesťana? 
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění 

úterý 1700 – 24.12. 2019 a 31.12. 2019 biblické studium nebude. 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Žalm 

138)  a Památka Páně Jan Suchý.  Písně Markéta Borovanská. 

 

V úterý 31.12. jsou všichni srdečně zváni do Žandova k Suchým  od 

16,00 hod. Máme příležitost ke společenství ve chvále našeho Pána. 

 

Čína: Zákaz činnosti křesťanského společenství v Šanghaji 

Příslušníci bezpečnostních složek v Šanghaji uskutečnili v neděli 1. prosince 

razii v budově, kde právě probíhala bohoslužba křesťanského společenství 

‚Pšenice‘. Účastníky shromáždění obvinili z pořádání nelegálních 

náboženských aktivit – navíc v objektu, který k tomu účelu není schválen 

– a veškeré další aktivity křesťanům zakázali. V reakci na zákaz se členové 

společenství následující týden sešli na ulici před budovou. Přestože si 

nepřejí být identifikováni, ze shromáždění zveřejnili krátké video. Eric 

Foley, výkonný ředitel korejského Hlasu mučedníků, k situaci poznamenal, 

že čínští křesťané reagují na nárůst pronásledování hledáním 

alternativních možností společného setkávání. Místo donedávna 

moderního trendu „megasborů“ se vracejí k původním formám uctívání 

Boha. Stejně jako v dávných dobách se tak křesťané scházejí kdekoli, kde 

se naskytne příležitost – v soukromých bytech, v parcích, při společných 

procházkách. Eric Foley zdůraznil také potřebu vydávání a distribuce 

materiálů pro vedoucí těchto malých shromáždění. 

 
V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak 

jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.  
Koloským 2:7   


