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CB Kladno NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 14.11. 2021 v 1000 hod. 

Téma:  

VÍRA, KTERÁ JE VIDĚT NA PRVNÍ POHLED
 

Sloužil: František Flek 

 
ÚVOD 

1.Tesalonickým 3:1 Když už jsme to odloučení nemohli déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách 
sami  
 

Minule jsme slyšeli o tom, jaký hezký a vřelý vztah byl mezi Pavlem a sborem v Tesalonice. Pavel do 
založení tohoto sboru investoval velké úsilí a mnoho sil, tak chtěl vědět, zda to všechno nebylo nadarmo. 
Nikdo z nás nechceme pracovat nadarmo, natož na Božím díle. Sbor v Tesalonice ale získal od Pavla 
vysoké hodnocení. 
  

Čím si Tesalonický sbor zasloužil takové hodnocení? 
 
PŘIJALI POVZBUZENÍ OD TIMOTEA 

2 a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil 
a povzbudil ve vaší víře,  

 
Mohli se nad Timoteem pohoršit, kor poté, co měli na službě velkého apoštola Pavla.  
Mezi 1Tes a 1Tm (kde Pavel nabádá Timotea, ať ním nikdo nepohrdá kvůli věku) je v datování 14 let 
rozdílu. Tento oddíl je také o Tomoteovi, který se k Pavlovi připojil v Aténách. Pavel ho posílá zkontrolovat 
situaci v Tesalonice. Je vidět, že Tesaloničtí neměli problém Timotea přijmout, ačkoliv to byl mladíček.  
 
Otevřeli se vlivu dalšího služebníka, který jim přinesl povzbuzení. V církvi bychom neměli posuzovat 
služebníky podle věku nebo třeba i podle sympatií.  
 
Taktéž se shodneme na tom, že mladí lidé by měli dostávat šanci ve službě. A to i přesto, že mohou dělat 
více chyb. To přeci nevadí, také jsme je mi starší dělali. 
 

1 Korintským 3:6 Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; 

 
Za život potkáme tolik lidí, kteří nás něčím povzbudí.  
 

Římanům 12:8 Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. 

 
Oslovují nás lidé, služebníci z jiné generace než jsme my? 
 
Potřebujeme se navzájem. 
 
PŘIJALI SOUŽENÍ A PROBLÉMY 

3 aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl. 4 Ještě když 
jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo.  

 
Každý, kdo se rozhodl následovat Ježíše musí počítat s problémy. Z duchovního i lidského hlediska. 
Pustili jsme se do zápasu. 
 



Jan 16:33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, 
já jsem přemohl svět. 

 
Ježíš nám to říká už od začátku, že spolu s požehnáními vztahu s Ním se nám dostane také přiměřeně 
problémů, pronásledování a nepohodlí.  
 

1 Tesalonickým 2:2 Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni; a přece nám náš Bůh 
dal odvahu hlásat vám, přes mnohý těžký zápas, evangelium Boží. 

 
Život s Bohem i služba pro něj je zápas, jsou tam těžkosti, opozice, protivenství. Kdo ve službě to nechtěl 
někdy zabalit? 
 

5 Když jsem to tedy už nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda 
vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar.  

 
Od svého pádu Satan stojí v opozici vůči Božímu dílu. Pokoušel Pána Ježíše, snažil se komplikovat živote 
Tesalonickým a jaký důvod by měl nás dnes nechat na pokoji? 
 

Římanům 8:28 Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal 
podle svého záměru. 

 
Hodně záleží na tom, jak reagujeme na to, když máme problémy, když se objeví něco těžkého. 
 

Efezským 3:10 Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho 
mnohotvarou moudrost, 

 
Věřím tomu, že Bůh chce na na nás, když procházíme různými problémy, ukázat, že s jeho evangeliem 
je člověk schopný zvládnout cokoliv. 
 
UDRŽELI SI STABILITU 

6 Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád 
vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás. 7 Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem 
našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! 8 Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu!  

 
Drželi se učení apoštolů, toho, co přijali. My jsme toho také do dnes přijali dost, musíme se naučit to 
používat. Vybavovat si minulé zkušenosti, svědectví druhých, Boží slovo. 
 

2.Korintským 1:4 V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli 
povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. 
 

ZÁVĚR 

9 Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem? 10 Dnem 
i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. 

 
Na konci tohoto úseku jim Pavel píše, že znovu budou potřebovat další povzbuzení.  
 
Co vidí lidé, když se podívají na nás v době, kdy procházíme těžkými věcmi, když strádáme a máme 
problémy? Vidí nás, jak jsme plní lásky a víry?  
 
I my potřebujeme další upevnění a povzbuzení ve výře, abychom zvládli to, co je před námi. 
Někdy je potřebné, abychom před Bohem uznali, že nám něco chybí, že v něčem máme nedostatek. 


