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TTéémmaa:: ZZ ssttaatt ppeevvnnýý uupprroosstt eedd rroozzkkyymmáácceennéé ssppoollee nnoossttii ii ccíírrkkvvee

Pro te si následující otázky k verš m a zodpov zte si na n :

Nau te se tento verš:   2. Tim. 4,5: Ty však - bu  ve všem st ízlivý, snášej útrapy, konej dílo
zv stovatele evangelia a cele se v nuj své služb .

Pohovo te si nad t mito otázkami s n kým, ke komu máte d ru - ve skupince, s kamarádem
z mládeže,  nebo t eba p i spole ném setkání rodiny….

V p teném textu je 3x ecké spojení  (su  de)  – Ty však… (realita je taková, ty však…)
(verše 3,1; 3,14 a 4,5)- tedy – jdi jinak, nenech se strhnout proudem, ostatním, okolnostmi…

2. Timoteovi 3,1: z, že v posledních dnech nastanou zlé asy
a) pro  si myslíš (pokud si to myslíš), že nastaly poslední dny?
b) pokus se zformulovat, co je zlého na „sou asném ase“
c) souhlasíš, že p irozené reakce lidí, když se dostanou do nedobré spole nosti, bývají:

snaha splynout s ostatními (být neviditelný)?
touha vymezit se (dát jasn  najevo, že jsem proti)?

1.  (su de) – Ty však - jsi  sledoval mé u ení, m j zp sob života, mé úmysly, mou víru,
shovívavost, lásku, trp livost, pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu
a v Lyst e.
a) Jak se má v této situaci zachovat Timoteus?
b) Máš, jako Timoteus, dobré vzory? Co ses od nich nau il(a)?
c) Pro  Pavel mluví o vlastním pronásledování?

2.  (su de) – Ty však setrvávej v tom, emu ses nau il a o em jsi p esv en.
a) Proti komu se tady Pavel vymezuje?
b) Pro  je d ležité setrvávat v tom, k emu jsme došli?
c) Kde bereš stabilitu pro své postoje? Znáš a rozumíš Bibli? Mluví k tob  Boží slovo? Dbáš na

j?
d) Co znamenají pro tebe slova „Hlásej slovo Boží, a  p ijdeš vhod i nevhod, usv uj,

domlouvej, napomínej v trp livém vyu ování.“?

3.  (su de) Ty však bu  ve všem st ízlivý, snášej útrapy, konej dílo zv stovatele
evangelia a cele se v nuj své služb .
a) Od jakých lidí se má Timoteus odlišovat? (2. Tim. 4,2-3)
b) Co bys mohl(a) íci o jednotlivých skupinách?
c) Jak na n  má Timoteus reagovat? (2. Tim. 4,5)
d) Co to znamená pro tebe?


