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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE - PRVNÍ LIST TESALONICKÝM, LEKCE 4, 1TE 3,6 - 13

OTÁZKY KE STUDIU
Opakování: Na základě 1 Te 3,1-5 napiš
tři důvody, kvůli kterým poslal Pavel
Timotea do Tesaloniky.

•

Podle veršů 9-10 - jaká je správná reakce
křesťana na duchovní růst bratra?

•

Jaká vášeň je zjevná ve tvém životě?

1.

Touto lekcí (z 1 Te 3) uzavíráme první
část tohoto listu, v němž Pavel barvitě líčí
své vzpomínky na tesalonickou církev. V
„předmluvě“ k této kapitole (2,17-19)
Pavel píše o tom, jak jeho plány přijít do
Tesaloniky byly překaženy. Čti kapitolu 3
a ke každé z následujících částí této
kapitoly napiš jednou větou shrnutí.

5.

a) 3,1-5:

6.

Pavlova modlitba ve v. 3,10-13
obsahuje tři prosby. K následujícím
veršům napiš, jak tyto pasáže budeš
osobně používat ve svém životě (použij
konkrétní příklady).

b) 3,6-9:
c) 3,10-13:

2.

Jaké zprávy přinesl Pavlovi Timoteus
po svém návratu z Tesaloniky (v. 3,6)?
•

•

Nejen že Pavel poslal tesalonickým
„povzbuzení“ v podobě Timotea (3,1-5) a
byl sám povzbuzen (3,6-9), ale v poslední
části této kapitoly se Pavel modlí za věřící
v Tesalonice. Přečti si několikrát nahlas
verš 3,10 a pokus se ho zopakovat
zpaměti.

Uveď Timoteovy zprávy do souvislosti
s verši
1,3 a 1,9-10.
Co bylo
dominantním
rysem
tesalonických
křesťanů?

a) Zralost jejich víry (3,10):
b) Růst jejich vzájemné lásky (3,12):
c) Posílení svatosti v jejich životech (3:13):
•

Co je dominantním rysem tvého života?
Miluješ Pána Ježíše?

3.

V první části kapitoly 3 (3:1-5), Pavel
popisuje, co dělal v minulosti. Ve verši
3,6 se ve svém dopise přesouvá do
přítomnosti.
Tato
změna
je
charakterizována slovy „nyní však“ ve v.
3,6. Druhá část této kapitoly by mohla
nést nadpis „Napsal jim dopis“. Čím byl
Pavel tolik povzbuzen v této pasáži (3,69)?

Jaká byla frekvence Pavlova modlitebního
života? Jak často se podle v. 10 Pavel a
jeho společníci modlili za tesalonické? Jak
tomu rozumíš?

7.

Jak rozumíš Pavlově modlitbě za růst
lásky tesalonických v souvislosti s verši
1,3 a 3,6? Proč je nutné, aby láska stále
rostla?

8. Pokus

se v 1 Tesalonickým 3 nalézt
pokud možno co nejvíce biblických
„principů“, napiš jejich seznam a ke
každému z nich poznámku o tom, jak ho
můžeš prakticky uplatnit ve svém životě.

4.

Ve verších 6-10 popisuje Pavel svoji
vášeň pro tesalonické - pro jejich duchovní
život.
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