BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
POVZBUZENÍ VE VÍŘE (1TE 3,1-5)
… zdali naše námaha nebyla marná
Z dnešního textu si ukážeme Pavlův obětavý zájem o církev, uvidíme, jak
důležité je povzbuzování a napomínání církve – a tím mám na mysli
samozřejmě také jednotlivé křesťany – ve víře a nakonec spolu s církví
v Tesalonice přijmeme ujištění ve víře.
1Te 3,1-5 Pavlík:
Proto, nemohouce se již zdržet, jsme uznali za dobré zůstat v
Athénách sami a poslali jsme Timothea, našeho bratra a spolu s
námi Božího dělníka v blahé zvěsti o Kristu, k upevnění vás a
povzbuzení [vás] stran vaší víry, by v těchto tísních nikdo
nekolísal (sami přece víte, že jsme k tomuto určeni, vždyť i když
jsme u vás byli, předpovídali jsme vám, že brzy tísněni budeme,
jak se i stalo a jak víte). Pro tuto příčinu jsem se já již také
nemohl zdržet, i poslal jsem, abych poznal vaši víru, zda vás
snad nepokoušel pokušitel, a naše lopota a by ne vyšla
naprázdno.

KONTEXT
• Pavlova misie v Řecku (v Makedonii a Acháji)
Filipis -> Tesalonika (160 km)
Tesalonika -> Beroa (80 km)
Beroa -> Athény (500 km)
Athény -> Korint (80 km)
Biblické odkazy:
 Sk 17,10.12; 1Te 2,13; Sk 17,13; 1Te 2,18; Sk 17,14-15

I.

OBĚTAVÝ ZÁJEM O CÍRKEV (V. 1-2a)
• Pavel dává to nejlepší, co má

Pavel přináší oběti pro církev v Tesalonice.

Biblické odkazy:
 Ř 10,9; Sk 18,5; Sk 16,1-2; 1K 4,17; 2Tm 1,2; Fp 2,20.22;

II.

POVZBUZENÍ VÍRY CÍRKVE (V. 2b-4)
• Timoteus posiluje a povzbuzuje církev

A. Utvrzení a povzbuzení

B. Abyste se nedali zviklat

C. Zkoušky jsou nástrojem Božím

Biblické odkazy:
 Sk 20,32; Mt 7,24; Ezd 7,10; 2Tm 3,15; Ko 2,6-7; Ef 4,13-16; 2Tm 3,12; Jk 1,2; Sk 14,22;
Mt 13,20-22; 1K 10,13

III. UJIŠTĚNÍ CÍRKVE (V. 5)
• V Kristu máme plnou jistotu pro věčnost
Zkoušky a soužení přicházejí, aby se prokázala pravost naší víry.

Biblické odkazy:
 1Pt 5,8; Mt 24,24; Ř 8,39; Fp 1,6; Žd 12,4; Žd 13,5; 1K 15,58

Osmisměrka
SMĚV, ANION, PÍKY, LEGO, MORDA,
TEMPO, PRIVÁT, TANKER,
NÁJEMCE, PRŠÍ, TOFU, PRÁH, PLEŤ,
TLUMIČ, DRES, VELMOŽ, SUMO,
VŘED, MOŠTY, NANDU, DIVA,
CHRIE, STYL, OBŘI, ČOKL, HÁKY,
ZÁDRH, ŘEZÁK, ŽÁNRY, OSTUDA,
ŽRALOK, POMOC, NÝŠE, DVŮR,
SRAZY, DVOJMO, ORTELY, EXOT,
OŽEH, ĎÁBEL, NEON, KOBALT,
OKOV, GRYF, PAKL, RÁMY, GÁŽE,
ZLOŘÁD, HOLIČI, IDEA, TEZE,
ÁMOS, EURYTOS
Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz):
Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání (1Te 3,1-5)
Neděle 930 – Shromáždění se obědem – kázání – J. Kernal (1Te 3,6-10),
Památka + vedení – H. Prorok, chvály – A. Vorsa & comp.
Neděle 13. 3. 2016 – společné shromáždění s Biblickým společenstvím
křesťanů v Ústí nad Labem a Biblickým sborem křesťanů Kladno
– místo bude upřesněno, začátek bude v 10:00

Keňa: Útok radikálů z hnutí al-Šabáb na pobřežní vesnici
31. ledna islámští extrémisté z hnutí al-Šabáb zaútočili na osadu na keňském
pobřeží. K incidentu došlo ještě před úsvitem, útok trval čtyři hodiny. O život přišli
nejméně čtyři křesťané – dva byli zastřeleni, jednomu radikálové uřízli hlavu a
další uhořel ve svém domě. Řada dalších obyvatel utrpěla zranění. Podle očitých
svědků bylo evidentní, že útočníci „lovili“ křesťany.
Somálští vzbouřenci, kteří bojují s vládními silami na celostátní i regionální
úrovni, považují severní část keňského pobřeží za islámské území. Přestože členové
této skupiny v oblasti útočili již dříve, poslední akce křesťany mimořádně
znepokojila a stovky jich uprchly z domovů, přestože je místní církevní vedoucí
vybízel, aby se nenechali ovládnout strachem: „Bůh nás povolal, abychom byli
‚solí‘ a ‚světlem‘ a přivedli mnohé k tomu nejúžasnějšímu světlu, kterým je
Kristus,“ snažil se je přesvědčit.

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte
stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu
marná.
1 Korintským 15,58
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