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OPRAVDOVÁ SLUŽBA (1TE 2,1-6) 
Znaky skutečné křesťanské služby 

 

A v prvních šesti verších vidíme základ skutečné služby. Najdeme zde 

odpověď na tři základní otázky, které se týkají křesťanské služby: Co? Proč? 

Jak? Pavel popisuje svou službu v Tesalonice a popisuje ji třemi „M“ – 

mluvení, motivy, metody. 
 

I. ODVÁŽNÉ MLUVENÍ SLOVA (V. 1-2) 

• Boží slovo je základ 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� Sk 17,3-4; 1Te 1,5-6 ; Sk 17,32-34; Sk 18,6.9-11; 1Te 1,8;   
 

II. ČISTÉ MOTIVY (V. 3-4) 

• Bůh zkoumá lidské srdce 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Fp 1,15-18; 1Pt 5,2-3; Jk 3,1; 1Tm 3,10; 2Tm 2,2; Ř 1,16; 1Pt 2,8; Ž 139,23-24 
 

III. ZBOŽNÉ METODY (V. 5-6) 

• Na způsobu záleží 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1K 2,1-5 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz): 

Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání  

Neděle 930 – Společné shromáždění – kázání P. Steiger, vedení + 

Památka J. Prorok, zpěv – B. Proroková 
 

 

Osmisměrka (1Te 2,1-6) 
 

 

 

Najděte všechna slova, která jsou v textu tučně. 

 

Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, 

a to Krista ukřižovaného. 

1 Korintským 2,2 

Sami víte, bratři, že náš příchod 

k vám nezůstal bez užitku. 

I když jsme předtím ve Filipech 

trpěli a byli potupeni, jak sami 

víte, odhodlali jsme se ve svém 

Bohu vám v mnohém zápase 

směle mluvit Boží evangelium. 

Vždyť naše povzbuzování není z 

poblouzení ani z nečistoty ani ve 

lsti; ale Bůh nás vyzkoušel, aby 

nám svěřil evangelium, proto 

mluvíme ne tak, jako bychom se 

chtěli zalíbit lidem, ale tak, 

abychom se zalíbili Bohu, který 

zkouší naše srdce. Jak víte, nikdy 

jsme nepoužili lichocení ani jsme 

nebyli chtiví zisku — Bůh je 

svědek! Nehledáme ani slávu od 

lidí, od vás ani od jiných. (ČSP)  


