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DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) 
Boží hněv se zjevuje z nebe… 

 

V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty 

tři verše, které máme dneska před sebou. Ukážeme si jak pozitivní důsledky 

práce Božího slova ve věřících, tak také negativní důsledky působení Božího 

slova na nevěřící a nakonec se podíváme na věčné důsledky odmítavého 

postoje k Božímu slovu – takový postoje vede k Božímu hněvu. 

 

Text (1Te 2,14-16 Žilka): 

Vždyť jste se vy, bratří, stali napodobiteli církví Božích, jež jsou v 

Kristu Ježíši v Judei, neboť jste stejně trpěli i vy od vlastních 

soukmenovců, jako oni trpěli od Židů, kteří zabili Pána Ježíše i proroky 

a také nás pronásledovali. Proto se ovšem nemohou líbiti Bohu a jsou 

protivní všem lidem. Nám brání kázati pohanům, aby došli spásy; tím 

arci dovršují stále své hříchy. Ale hněv, jenž na ně padl, vyvrcholil. 
 

ÚVOD  

• Kontext 
 

Pavel psal nově obráceným křesťanům nedlouho (cca několik měsíců) 

po jejich obrácení. Jejich obrácení bylo zjevné a projevilo činnou vírou, 

usilovnou láskou a vytrvalou nadějí. 

 

Pavel psal církvi, která procházela pronásledováním. 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� Sk 16,17; 1Te 2,2; 1Te 1,3.9-10; 1Te 2,13 
 



 

 

I. NÁSLEDOVNÍCI CÍRKVÍ (V. 14) 

• Pozitivní důsledky práce Božího slova ve věřících 
 

 

Boží slovo způsobilo, že křesťané v Tesalonice jednali stejně jako 

křesťané v Judsku.  

 

Církev – nejméně dva nebo tři učedníci Ježíše Krista, kteří jsou 

navzájem odevzdaní jeden druhému a pravidelně se scházejí k uctívání 

Boha, vyučování, modlitbám a službě.  

 

Církev je Boží a musí být v Kristu. 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� 1Te 1,6; Mt 13,20-21; 1Te 4,13; Zj 2,9; Zj 3,9; Mt 10,34-36;  
 

II. PRONÁSLEDOVATELÉ CÍRKVÍ (V. 15a) 

• Negativní důsledky Božího slova na nevěřící 
 

 

Odmítání Božího slova vede k pronásledování křesťanů.  

 

Bůh použil tělesný Izrael, aby nám ukázal hrůzu hříchu a velikost naší 

vzpoury proti Němu.  

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 2,36; J 1,11; Mt 27,25; Ex 32,4; Žd 11,36-38; Mt 21,25; Sk 7,52;  
 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

III. BOŽÍ HNĚV (V. 15b-16) 

• Důsledky Božího slova na věčnosti 
 

Zatvrzelost proti Slovu vede k aktivnímu bránění kázání evangelia, což 

je zločin proti lidskosti, protože jenom skrze evangelium může být 

člověk spasen.  

 

Přijetí Božího slova vede ke spasení skrze víru v Ježíše Krista 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 17,13; Lk 19,40; Ř 1,18; J 3,36; Gn 7,24-8,4; Žd 10,31; Zj 14,9-11; 1Te 5,9-10; Tt 3,5-7 
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Turecko: Výhrůžky spojené s požadavkem konverze k islámu 

adresované místním společenstvím 

Přibližně 20 evangelikálních společenství v Turecku nedávno obdrželo výhružné 

zprávy od přívrženců místní odnože samozvaného Islámského státu. Zprávy 

rozesílané přes Facebook, SMS a e-maily často obsahovaly znepokojivá videa a 

fotografie. Radikálové ve zprávách prohlašovali, že jsou již unaveni čekáním na to, 

až se křesťané vrátí k islámu, a často přidávali kruté poznámky typu „ustanovení 

Koránu… nám nařizují zabíjet odpadlíky, jako jste vy.“ I když církevní vedoucí 

nahlásili výhrůžky na policii, prosíme vás, abyste se k nám připojili v modlitbách 

za ochranu těchto společenství a za Boží vedení pro jejich vedoucí. 

Přestože je Turecko od roku 1924 oficiálně sekulární zemí, muslimové tvoří 

téměř 97 procent z celkového počtu obyvatel. Příslušníkům náboženských menšin 

je často odpíráno právo na náboženské vzdělávání a používání budov určených k 

bohoslužbám, navzdory ústavní záruce svobody náboženského vyznání. Kromě 

toho křesťané často čelí diskriminaci, pomluvám, útokům na jednotlivce i celá 

společenství. Přestože jsou Kristovi následovníci v mnoha částech Blízkého 

východu terčem intenzivního nepřátelství, Boží Slovo nám připomíná, že Bůh 

dokáže proměnit srdce a mysli pachatelů zlých činů a převést je z říše temnoty do 

svého Království světla a lásky. 

 

 

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil 

za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. 

Titovi 2,14 
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Kristu Ježíši v Judei, neboť jste stejně trpěli i vy od vlastních 

soukmenovců, jako oni trpěli od Židů, kteří zabili Pána Ježíše i proroky 

a také nás pronásledovali. Proto se ovšem nemohou líbiti Bohu a jsou 

protivní všem lidem. Nám brání kázati pohanům, aby došli spásy; tím 

arci dovršují stále své hříchy. Ale hněv, jenž na ně padl, vyvrcholil. 
 

ÚVOD  

• Kontext 
 

Pavel psal nově obráceným křesťanům nedlouho (cca několik měsíců) 

po jejich obrácení. Jejich obrácení bylo zjevné a projevilo činnou vírou, 

usilovnou láskou a vytrvalou nadějí. 

 

Pavel psal církvi, která procházela pronásledováním. 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� Sk 16,17; 1Te 2,2; 1Te 1,3.9-10; 1Te 2,13 
 



 

 

I. NÁSLEDOVNÍCI CÍRKVÍ (V. 14) 

• Pozitivní důsledky práce Božího slova ve věřících 
 

 

Boží slovo způsobilo, že křesťané v Tesalonice jednali stejně jako 

křesťané v Judsku.  

 

Církev – nejméně dva nebo tři učedníci Ježíše Krista, kteří jsou 

navzájem odevzdaní jeden druhému a pravidelně se scházejí k uctívání 

Boha, vyučování, modlitbám a službě.  

 

Církev je Boží a musí být v Kristu. 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� 1Te 1,6; Mt 13,20-21; 1Te 4,13; Zj 2,9; Zj 3,9; Mt 10,34-36;  
 

II. PRONÁSLEDOVATELÉ CÍRKVÍ (V. 15a) 

• Negativní důsledky Božího slova na nevěřící 
 

 

Odmítání Božího slova vede k pronásledování křesťanů.  

 

Bůh použil tělesný Izrael, aby nám ukázal hrůzu hříchu a velikost naší 

vzpoury proti Němu.  

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 2,36; J 1,11; Mt 27,25; Ex 32,4; Žd 11,36-38; Mt 21,25; Sk 7,52;  
 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

III. BOŽÍ HNĚV (V. 15b-16) 

• Důsledky Božího slova na věčnosti 
 

Zatvrzelost proti Slovu vede k aktivnímu bránění kázání evangelia, což 

je zločin proti lidskosti, protože jenom skrze evangelium může být 

člověk spasen.  

 

Přijetí Božího slova vede ke spasení skrze víru v Ježíše Krista 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 17,13; Lk 19,40; Ř 1,18; J 3,36; Gn 7,24-8,4; Žd 10,31; Zj 14,9-11; 1Te 5,9-10; Tt 3,5-7 
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Turecko: Výhrůžky spojené s požadavkem konverze k islámu 

adresované místním společenstvím 

Přibližně 20 evangelikálních společenství v Turecku nedávno obdrželo výhružné 

zprávy od přívrženců místní odnože samozvaného Islámského státu. Zprávy 

rozesílané přes Facebook, SMS a e-maily často obsahovaly znepokojivá videa a 

fotografie. Radikálové ve zprávách prohlašovali, že jsou již unaveni čekáním na to, 

až se křesťané vrátí k islámu, a často přidávali kruté poznámky typu „ustanovení 

Koránu… nám nařizují zabíjet odpadlíky, jako jste vy.“ I když církevní vedoucí 

nahlásili výhrůžky na policii, prosíme vás, abyste se k nám připojili v modlitbách 

za ochranu těchto společenství a za Boží vedení pro jejich vedoucí. 

Přestože je Turecko od roku 1924 oficiálně sekulární zemí, muslimové tvoří 

téměř 97 procent z celkového počtu obyvatel. Příslušníkům náboženských menšin 

je často odpíráno právo na náboženské vzdělávání a používání budov určených k 

bohoslužbám, navzdory ústavní záruce svobody náboženského vyznání. Kromě 

toho křesťané často čelí diskriminaci, pomluvám, útokům na jednotlivce i celá 

společenství. Přestože jsou Kristovi následovníci v mnoha částech Blízkého 

východu terčem intenzivního nepřátelství, Boží Slovo nám připomíná, že Bůh 

dokáže proměnit srdce a mysli pachatelů zlých činů a převést je z říše temnoty do 

svého Království světla a lásky. 

 

 

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil 

za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. 

Titovi 2,14 
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