
Naše radost
1. Tesalonickým 2,17-20



1. Tesalonickým 2,17Byli jsme, bratři, od vás na 

určitou dobu odloučeni, bylo to však jen tělem, ne 

srdcem; o to více jsme s velkou touhou usilovali 

spatřit vaši tvář. 18Proto jsme k vám chtěli přijít, já 

Pavel víc než jednou, ale Satan nám v tom zabránil. 

19Kdo je naše naděje nebo radost nebo věnec 

chlouby, ne-li právě vy před naším Pánem Ježíšem 

při jeho příchodu? 20Vždyť vy jste naše sláva i 

radost.



Skutky 20,1 Procestovali Amfipolis a Apollonii a přišli do Tesaloniky, kde byla 

židovská synagoga. 2Podle svého zvyku k nim Pavel vstoupil a po tři soboty k nim 

mluvil na základě Písem. 3Vysvětloval a předkládal jim, že Mesiáš musel trpět a 

vstát z mrtvých a že „Ježíš, kterého já vám zvěstuji, to je ten Mesiáš. “ 4Někteří z 

nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, také velké množství Řeků, 

kteří uctívali Boha, a nemálo předních žen. 5Židé si však, zachváceni žárlivostí, 

přibrali několik ničemných mužů z tržiště, vyvolali srocení davu a pobouřili město; 

napadli Jásonův dům a snažili se je předvést před lid. 6Když je nenalezli, vlekli 

Jásona a několik bratří k představeným města a křičeli: „Ti, kteří pobouřili celý svět, 

přišli také sem 7a Jáson je hostí. Ti všichni jednají proti císařovým ustanovením, 

neboť říkají, že králem je někdo jiný: Ježíš.“ 8Zneklidnili zástup i představené města, 

kteří to slyšeli. 9Ale když dostali od Jásona a ostatních záruku, propustili je. 

10Bratři hned v noci vyslali Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do 

židovské synagogy. 11A tamější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice: přijali 

Slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali Písma, zdali je tomu tak.



1. Tesalonickým 3,6 Nyní však k nám od vás 

přišel Timoteus a přinesl nám radostnou 

zprávu o vaší víře a lásce i o tom, že na nás 

stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás 

spatřit stejně jako i my vás.



1. Tesalonickým 2,17 Byli jsme, bratři, 

od vás na určitou dobu odloučeni, 

bylo to však jen tělem, ne srdcem; o 

to více jsme s velkou touhou usilovali 

spatřit vaši tvář.



1. Tesalonickým 2,18 Proto jsme k 

vám chtěli přijít, já Pavel víc než 

jednou, ale Satan nám v tom 

zabránil.



Efezským 6,10Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly.

11Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým

nástrahám. 12Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti

autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v

nebeských oblastech. 13Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli

v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. 14Stůjte tedy opásáni na

bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, 15nohy obuté v připravenosti

k službě evangelia pokoje; 16k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci

uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. 17A vezměte přilbu záchrany a meč

Ducha, jímž je Boží slovo. 18 Každou modlitbou a prosbou se v každý čas

modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny

svaté, 19i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle

oznámil tajemství evangelia…



1. Tesalonickým 2,19 Kdo je naše 

naděje nebo radost nebo věnec 

chlouby, ne-li právě vy před naším 

Pánem Ježíšem při jeho příchodu? 

20Vždyť vy jste naše sláva i radost.



1. Tesalonickým 2,17 Byli jsme, bratři, od vás na 

určitou dobu odloučeni, bylo to však jen tělem, ne 

srdcem; o to více jsme s velkou touhou usilovali 

spatřit vaši tvář. 18Proto jsme k vám chtěli přijít, já 

Pavel víc než jednou, ale Satan nám v tom zabránil. 

19Kdo je naše naděje nebo radost nebo věnec 

chlouby, ne-li právě vy před naším Pánem Ježíšem 

při jeho příchodu? 20Vždyť vy jste naše sláva 

i radost.


