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OTÁZKY KE STUDIU
Opakování: Které tři metafory používá
Pavel při popisu své služby v 1 Te 2?
•

Které verše byly pro tebe z předchozího
oddílu (2,1-13) nejvýznamnější? Proč?

5.

Kdo Pavlovi zabránil přijít do
Tesaloniky? Pokus se to vysvětlit (použij
při tom také Skutky 16,6-10)!

6.

1.

V 1,6 Pavel chválí tesalonické za to, že
„přijali slovo víry s radostí z Ducha
Svatého“. A nyní (2,13) „přijali Slovo
takové, jaké ve skutečnosti je“. Z veršů
2,13-16 vysvětli, jak tesaloničtí:
•

„přijali Slovo“ (v. 13)

•

„používali Slovo ve svých životech“ (v. 14)

•

uveď alespoň jeden příklad z posledního
měsíce o tom, jak Boží Slovo ovlivnilo tvůj
život a tvé rozhodování.

2.

Přečti si Skutky 17,13-15. Pokus se na
základě těchto veršů vysvětlit Pavlova
slova z veršů 1 Te 2,15-16.
•

•

Porovnej tato slova se slovy z Římanům
1,16-17; 9,1-5. Jaký byl podle těchto slov
Pavlův vztah k Židům?

7.

Pavel používá slovo „povzbudit“
(parakalesai - jež je použité také ve verši
2,12). Jak myslíš, že to Timoteus dělal?
•

Co to podle Římanům 2,17-29 říká o
spasení Židů?

3.

V 2,17-18 Pavel vyjadřuje hluboce
prožívané obavy pastýře o duchovní blaho
církve v Tesalonice a očekává návrat poslů.
Z veršů 2,17-18 popiš, co se dělo?

4.

Ve verších 2,19-20 je popsána Pavlova
hluboká záliba v pozdvihování církve
k nebeským výšinám. Přepiš tyto dva verše
svými vlastními slovy, parafrázuj Pavlův
závěr druhé kapitoly.
•

V prvních
dvou
kapitolách
1
Tesalonickým popisuje Pavel, jak se
církev v Tesalonice narodila a začala růst
(kojenecké období). Ve třetí kapitole se
zabývá další fází růstu - jak se církev stává
„zakotvenou“. Klíčovým slovem je v této
kapitole „utvrdit“ a „povzbudit“ (sterizai 3,2 a 13, což znamená utvrdit, upevnit,
posílit). Pavel vysvětluje tři způsoby, jimiž
se pokoušel pomoci věřícím v Tesalonice,
aby se stali „pevnými“. První z nich je
popsaný ve verších 3,1-5: „dal jim
pomocníka“. Kdo byl tímto „pomocníkem“
a co bylo jeho hlavním úkolem (3,1-3)?

Jakým způsobem můžeš ty sám být
„povbuzením“ (nebo „povzbuzovat“) pro
ostatní věřící v jejich křesťanském životě?

8. Věřící

v Tesalonice jsou ve verši 3
popsáni Pavlem jako ti, kdo se „nedali
zviklat“ (sainesthai - což znamená
pohybovat tam a zpět, vrtět ocasem, viklat)
v souženích a v pronásledování. Čti
Jakuba 1,2-12 a napiš, kterými principy
z tohoto oddílu je popsána reakce věřích
na „soužení“.
•

Popiš Pavlův pohled na soužení ve verších
4-5 tak, jak ho popsal v tomto listu
z Korintu.

Jaká souvislost existuje mezi verši 1,10 a

2,19.

9.

Které verše z tohoto oddílu tě nejvíce
oslovily? Jak je použiješ ve svém životě?
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