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VAŠE POVZBUZENÍ (1TE 4,13-18) 
Povzbuzujte se navzájem blízkostí druhého příchodu Krista 

 

Důvodem naší touhy po životě ve svatosti je očekávání blízkého příchodu 

Ježíše Krista, což nás musí vést k tomu, abychom se navzájem 

povzbuzovali blízkostí druhého příchodu Krista. Jak? Tím, že budeme 

vědět o naději vzkříšení, takže se budeme těšit na Kristův druhý příchod a 

to nás povede k tomu, abychom se navzájem povzbuzovali. 

 

1Te 4,13-18: 

Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, 

abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel 

a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, 

přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, 

kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas 

archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli 

v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme 

spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy 

budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. 
 

 

I. VĚDĚT O NADĚJI (V. 13-14) 

• S příchodem Krista je spojeno vzkříšení 
 

A. Ujištění 

 

 

 

B. Naděje 

 

 

 



 

 

C. Vzkříšení 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� 2Te 1,6-8; Lk 18,7-8; 2Tm 3,16-17; Ř 15,4; Žd 9,27; J 5,24;  
 

 

II. TĚŠIT SE NA DRUHÝ KRISTŮV PŘÍCHOD (V. 15-17a) 

• S příchodem Krista je spojen soud 
 

 

1. Povel 

 

 

 

2. Hlas archanděla 

 

 

 

3. Boží polnice 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Te 1,10; 1Te 2,19; 1Te 3,13; Zj 20,14-15; Mt 24,27; J 5,28-29; Zj 20,13; Ju 9; Mt 24;30-31; 

Mt 13,39-43; Zj 19,6-8; 2Pt 3,11-12; Ex 19,16; Jl 2,1; Sof 1,15-16; Zach 9,14; Iz 27,13 
 

 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

III. POVZBUZOVAT SE V TOM (V. 17b-18) 

• S příchodem Krista budeme navždy s Ním 
 

 

Navzájem se povzbuzujte i napomínejte připomínkou na blízkost 

Kristova druhého příchodu.  

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Zj 21,3-4; Ko 3,1-4; Jr 45,4-5; Tt 2,11-13; 

  
 

 

 

 

 

   

ODVĚSNA, SHÍH, BIOTIT, OPÁNEK, 

DRUH, KAMAŠE, PÍKY, BORŠČ, 

LIŠAJ, PSÍK, KAPR, KLUSÁK, SMÍCH, 

OCKO, KOLEGIUM, PLUS, 

POHROMA, DRÁP, PRIMITIV, 

PIANOVKA, IDIOMY, ŽIAR, ČIPY, 

KAPSA, PRISIL, SNÍH, PRÁŠIT, 

HŘÍBĚ, HORSTVO, KOKILA, OČAR, 

KATI, OŽEH, ZNIK, KARI, 

BIŽUTÉRIE, KOLNA, ŘEKA, NIPA, 

TÁGO, OKAPY, VELRYBA, OVIS, 

ŠITÁ, OHIO, RUBIDIUM, DEKL, 

ASIAT 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz): 

Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání (1Te 4,13-18) 

Neděle 930 – Shromáždění – kázání + památka: J. Prorok (Fp 1,1-2), 

vedení – J. Kernal, chvály – A. Vorsa & comp. 

Neděle 1115 – Základy víry (3) 

 
 

Laos: Rodina se zřekla dospívající dcery – kvůli obrácení ke Kristu 

Laoská středoškolačka nedávno konvertovala ke křesťanství a vrátila se k 

rodičům na prázdniny. Když jim však vyprávěla o své nově nalezené víře, 

okamžitě ji odsoudili a dívky se zřekli. Šestnáctiletá „Dee“ si v minulosti 

vyslechla o křesťanství mnoho špatného. Když však osobně pozvala Ježíše, aby 

se stal Spasitelem a Pánem jejího života, domnívala se, že by se měla s rodiči 

podělit o to, jaký prožila pokoj a radost. K jejímu překvapení rodiče ze zprávy 

o obrácení neměli vůbec žádnou radost a pokusili se dceru přinutit, aby se své 

víry zřekla. Když jejich naléhání odmítla a zůstala pevná v rozhodnutí Ježíše 

následovat bez ohledu na cenu, rodiče ji vyhnali z domu a prohlásili, že již není 

jejich dcerou. 

Dee v současné době žije v útulku provozovaném Hlasem mučedníků. 

Církevní vedoucí, kteří dívce pomáhají, žádají o modlitby. Přestože je Dee 

zklamaná odmítnutím rodičů, v srdci si zachovává Boží pokoj a nadpřirozenou 

radost. Touží, aby i její rodiče osobně prožili úžasnou Boží přítomnost ve svých 

životech a proto prosí, abychom se přimlouvali za jejich spásu. 

 

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a 

vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských 

vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali 

blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho 

Spasitele Ježíše Krista. 

Titovi 2,11-13 


