
PPrraaccoovvnníí lliisstt kk 22.. lliissttuu aappooššttoollaa PPaavvllaa TTiimmootteeoovvii

LLeekkccee 55::   2. Tim. 3,1-9      Téma: ZZLLÉÉ AASSYY

Nau te se tento verš:   F 4,8 Kone , brat í, p emýšlejte o všem, co je pravdivé, estné,
spravedlivé, isté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pov st, co se považuje za ctnost a co
sklízí pochvalu.

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…

Zlé asy
Jak vnímáte zlé asy?
Co pro vás znamená výzva, že máme po ítat s tím, že nastanou zlé asy?

ím se sytím
Kterým lidem nejvíce naslouchám?
Není mezi nimi n kdo, kdo odporuje Ježíši Kristu?
Vede mne n co z toho, ím sytím svou mysl, k povýšení lidské moudrosti nebo znalostí nad
poznání Ježíše a d ru v n ho samého?
Jsou mými vzory spíše lidé osv ení ve ví e nebo lidé, jejichž víra je všelijak pochybná, kte í
prosazují spíše náboženství než následování Ježíše?

Jak jsem na tom
Když p emýšlíme nad tím, na koho sedí jednotlivé negativní charakteristiky z úvodních verš

etí kapitoly, nep ehlížíme sebe? Co z t ch v cí se týká i mne? Kde h eším nej ast ji?
Znám Ježíše Krista osobn ? Co d lám proto, abych ho více poznával?
Nestává se mi n kdy, že d lám zbožn  vypadající skutky, ale vztah s Bohem, p sobení Boží
moci a vedení Duchem svatým se z mého života vytrácí?

ekli by o mne nev ící lidé v mém okolí, že usiluji o zbožný život a že je na mém život  vid t
Boží jednání, Boží moc?
Co d lám proto, abych byl osv eným služebníkem?
Jak p istupuji k lidem, kte í odporují pravd , prosazují pravidla, p íkazy a zákazy, „alternativní

ístup k Bohu“ nebo jiné falešné u ení? Hádám se s nimi? Ignoruji je? Hn vám se na n , a
kdybych mohl, tak je zadupu do zem ? Modlím se za n  a mám pro n  nad ji?


