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NEPŘETRŽITÝ ZÁJEM O CÍRKEV (1TE 2,17-20) 
Apoštol Pavel jako duchovní sirotek 

 

Pavel byl věrný pastýř, a o tom je celý náš text. Ukážeme si z něj na hloubku 

Pavlovy lásky k církvi, na Pavlovo horlivé úsilí, na zmařené plány a na 

budoucí slávu. 

 

Text (1Te 2,17-20): 

Bez vás, bratří, byli jsme jako sirotci, i když to bylo nakrátko a jen 

tělem, ne srdcem; tím usilovněji jsme vás toužili spatřit. Proto jsme 

vám chtěli přijít, já Pavel víc než jednou, ale satan nám v tom vždy 

zabránil. Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším 

Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy? Ano, vy jste 

naše sláva a radost. 
 

 

I. SRDCE PLNÉ LÁSKY (V. 17) 

• Pavel jako duchovní sirotek 
 

 

 

Kristus dává nové srdce plné lásky ke Kristově církvi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� 1Te 2,7.11-12; Ko 2,1; 1K 5,3-5; 2K 11,28; Žd 10,24-25;  
 



 

 

II. HORLIVÉ ÚSILÍ (V. 17-18) 

• Pavlovy snahy navštívit církev v Tesalonice 
 

 

 

Kristus vede k tomu, aby se nové projevovalo ve skutcích lásky. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Lk 6,45; 1Pt 3,3-4; Mt 21,28-31; Mt 16,24; Žd 12,4.14;  
 

III. ZMAŘENÉ PLÁNY (V. 18) 

• Pavel nemůže jít do Tesaloniky 
 

 

Kristus používá satana k výchově a vedení svého lidu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 17,13; Jób 1,14-19; 2K 12,7; 1Pt 5,8; 1J 5,18; Lk 22,31-32; Ef 6,10-17; Ř 16,20; 
 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

IV. BUDOUCÍ SLÁVA (V. 19-20) 

• Pavel má vavřín chlouby z tesalonické církve 
 

 

Kristus buduje církev, aby byla chválou, radostí a odměnou pro 

Kristovy podpastýře. 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Žd 13,17; 1Pt 5,1-4; 1Te 1,10; 
 

 

 

 

 

   

ÁCHAT, BŘICHO, IDEA, DÉLE, 

PRAHA, RACI, ZMOL, DIOXIM, 

ŘEKA, ANTI, SOPOUCH, MAROKO, 

DRAK, KÚRY, PÍCE, ETIOP, 

STAVIVO, TOUŠ, KROV, SUTINY, 

KLEPETO, MOTO, ŽHÁŘI, EPOS, 

ŠNEK, DOLE, ANALOGIE, ŠTĚRBINA, 

FRONTA, UNIE, FANT, ADAT, RŮST, 

UDICE, SPOR, VEPŘ, OFIS, UHLÍ, 

IGLÚ, JUNIOR, VŘES, ŠVÉD, ROCO, 

TAXA, LASKAVEC, STISK, BRUSIVA, 

ACER, NEOLIT 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz): 

Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání (1Te 2,17-20) 

Neděle 930 – Shromáždění – kázání + Památka P. Steiger, vedení + 

chvály – A. Vorsa 
 

 

Indie: Dav veřejně zesměšnil pastora 

Ve spolkovém státě Uttarpradéš došlo k incidentu, při kterém byl křesťanský 

pastor veřejně zesměšněn za to, že údajně vedl několik mužů k obrácení. 29. ledna 

dorazila k domu pastora Awdherše více než stovka aktivistů z hnutí Badžrang Dál, 

mládežnické organizace šířící myšlenky hinduistického nacionalismu, a násilím jej 

odvedli na místní ústředí ve městě Orai. 

Aktivisté pastorovi vyholili hlavu, obočí a knír, posadili ho na osla a vodili ho 

ulicemi města. Kolem krku mu navíc pověsili boty, což je v Indii znamením hanby. 

Když na místo dorazili policisté, dav odmítl pastora propustit. Policisté museli 

přivolat posily, aby situaci zvládli. Přestože celá akce údajně začala pokojně, 

policisté incident vyšetřují jako pouliční výtržnost. 

K podobným incidentům páchaným hinduistickými nacionalisty došlo v Indii již 

několikrát, včetně rozsáhlých protikřesťanských nepokojů, které zasáhly spolkový 

stát Urísa (dnešní Uríša) v srpnu 2008. Podle novináře Johna L. Allena „při sérii 

útoků přišlo o život až 500 křesťanů“. Mnoho dětí tehdy zůstalo bez rodičů; pomoc 

jim dodnes poskytují také dva místní křesťanské sirotčince podporované 

kanadským Hlasem mučedníků, které dětem nabízejí ubytování, vzdělání a 

potřebnou podporu. 

 

 

 

 

Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. 

Římanům 16,20 


