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VAŠE AMBICE (1TE 4,9-12) 
… abyste žili důstojně vůči okolnímu světu 

 

Dneska se tedy podíváme na to, jak jsou křesťané vyučeni Bohem v lásce 

a mají v této lásce dále růst a dále na to, co má být ambicí křesťanů – 

tedy získávat obživu vlastníma rukama, jak se to bude projevovat v praxi 

a proč nám Bůh ve svém slově ukládá právě toto. 

 

1Te 4,9-12: 

O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, 

jak se máte mít mezi sebou rádi. A takoví opravdu jste ke všem bratřím v 

celé Makedonii; jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější. 

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a 

získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak 

získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni. 
 

 

 

ÚVOD – POSVĚCENÍ 

• Boží vůlí pro křesťany je svatost 
 

Byli jsme prohlášeni za svaté a to je důvod, proč máme ve svatosti také 

růst.  

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Te 4,3; 1Pt 1,15-16; Žd 10,10; Žd 9,12; Ř 5,9; Ř 6,1-2;  
 

I. RŮST V LÁSCE (V. 9-10) 

• Svatost se projevuje v hojnosti lásky 
 

A. Bůh je vyučil 

 

 



 

 

B. Jednají podle toho 

 

 

C. Mají v tom růst 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� 2Pt 1,7; 1Pt 1,22; 1J 4,19-20; J 6,45; 1Te 1,3; Ga 5,24; 1Te 1,8; J 13,35;  
 

 

II. TROJNÁSOBNÁ AMBICE (V. 11) 

• Svatost se projevuje v důstojnosti života 
 

 

A. Pokojný život 

 

 

 

B. Zaměření na svou práci 

 

 

 

C. Získat obživu vlastní prací 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 4,28; Ř 15,20; 2K 5,9; 1Tm 2,2; Ž 131,1-2; 2Te 3,10-11; Př 17,28; 1Tm 5,18; Jk 5,4 
 

 

III. POČESTNÉ SVĚDECTVÍ (V. 12) 

• Svatost se projevuje ve svědectví života 
 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

A. Počestný život 

 

 

B. Svědectví nevěřícím 

 

 

C. Ekonomická nezávislost 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Mt 11,28; 1Pt 2,12; 1Pt 2,15; Mt 5,13-14.16 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz): 

Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání (1Te 4,9-12) 

Neděle 930 – Shromáždění – kázání+ památka: J. Kernal (1Te 4,13-18), 

vedení – H. Prorok, chvály – A. Vorsa & comp. 

Neděle 1115 – Základy víry 

 
 

Bangladéš: Konvertitu ke křesťanství zavraždili extrémisté z 

Islámského státu, jako ‚odstrašující příklad‘ 

Joe Handley z organizace Asian Access potvrdil zprávy, že 

pětašedesátiletého Hossaina Alího, který konvertoval od islámu ke křesťanství 

v roce 1999, zavraždili ozbrojení extrémisté. Alí byl členem společenství 

Valacopa PBT Church (Paraclete Bangladesh Trust Church). Proč se stal 

terčem útoku? „Pastor Alí se obrátil ke Kristu a vedl malé místní společenství. 

Když začal navazovat kontakty s muslimy a tito se začali obracet ke 

křesťanství a navštěvovat společenství, začal na něj být vyvíjen tlak.“ 

Peter Mazumder z komunity A2 v e-mailu poznamenal, že Alí byl skutečně 

horlivým kazatelem evangelia. „Prostřednictvím jeho služby se obrátily dvě 

muslimské rodiny v okolí, a protože to měli do kostela kilometr cesty, založili 

si přibližně před dvěma lety ještě domácí skupinku.“ 

V uplynulých měsících se mluvčí IS přihlásili k odpovědnosti za sérii útoků 

na konvertity a příslušníky náboženských menšin – šíitů, súfiú, přívržence 

ahmadíji, křesťany a hinduisty. Handley pokračuje: „Dostávají [církevní 

spolupracovníci] zprávy o tom, že se podobné věci dějí téměř denně a tak nás 

prosí o modlitby.“ 

 

 

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané 

bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 

1. Petrův 1,22 


