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OBLASTI, KDE HLEDAT ZNAKY ŽIVÉ VÍRY 

V KRISTA!  
ANEB JAK NA TO V ROCE 2023 

(1TE 1,2-6) 
 
 

Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, 
nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval 

– nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. 
1 Korintským 15:10   

 
 
 

1 Tesalonickým 1:2 Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a 
ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách; 3 před Bohem a 
Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a 
vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. 4 Víme přece, bratří 
Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, 5 neboť naše evangelium 
k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v 
přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme 
byli u vás. 6 A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed 
mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého. 
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I. ÚVOD 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  Ž 5,4-8; Sk 2,31; Ř 8,28; 1,18; 

 

 

 

II. MODLITEBNÍ ŽIVOT! (V. 2) 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 Sk 17,10; 1 Ts 5,1-11; 2,13; 5,17; 1 Tm 6,12; 

 

 

III. SKUTEK VÍRY, NÁMAHA LÁSKY, VYTRVALOST 

NADĚJE! (V. 3-4) 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 Ž 1,1-3; 22,79; Jk 2,14-17; Lk 22,40-44; J 14,1; 1 Pt 1,3-5; Ř 4,18; 2 K 1,8-10; 
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IV. NE PRÁZDNÁ SLOVA. ALE MOC DUCHA 

SVATÉHO! (V. 5-6) 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 Fp 3,12-14; 1 Ts 1,9; 

 

 

V. APLIKACE 
 

 

Otázky pro všechny:  
1) Jaké čtyři oblasti křesťanského života máme zkoumat u sebe i 
druhých?  
 
 
 
 
2) Jsou znakem přítomnosti moci Ducha Božího v životě věřících 
zázraky, dary jazyků, uzdravování, prorokování, nebo posvěcující 
se život v poslušnosti Kristu?
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení (Ž 74) Pavel 

Borovanský, písně Markéta Borovanská.  

Narozeniny budou v tomto týdnu mít Roman Ploch a Pavel Solnař. 

Vyprošujme jim Boží milost! 

 

Čína: Přísnější kontroly interakcí se sociálními médii 
Od 15. prosince mohou být čínští uživatelé internetu pohnáni k 

odpovědnosti za pouhé "lajknutí" příspěvku na sociálních sítích, který 

vláda považuje za škodlivý nebo nezákonný. Nová pravidla jsou součástí 

nedávno zavedených pokynů, které zveřejnila čínská správa kyberprostoru 

a které nařizují všem poskytovatelům služeb pečlivě monitorovat 

komentáře a reakce – jak digitálně, tak prostřednictvím "týmů pro kontrolu 

projevů". Jakékoli takzvané "špatné informace" mají být nahlášeny Odboru 

pro informace o internetu. Ti, kteří zveřejní informace považované za 

nezákonné nebo škodlivé, budou vystaveni různým postihům – od varování 

přes násilné mazání obsahu až po pozastavení účtů nebo jiná opatření. 

Kontrolovaný "obsah" nezahrnuje pouze psané komentáře, ale vztahuje se 

i na emotikony a další způsoby reakce. 

 

 
Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť  vaše víra je vytrvalá  

v každém pronásledování a útisku, které snášíte:  

2 Tesalonickým 1:4   

http://www.cirkevusti.cz/

