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OTÁZKY KE STUDIU 
 Opakování: V 1 Te 5 Pavel uzavírá svůj 
dopis řadou napomenutí, vybídnutí a 
výstrah. Ačkoliv se v listě zabýval 
specifickými problémy tesalonického 
sboru, nacházíme zde příhodné a jasné 
instrukce pro současnou církev. Instrukce, 
které mají vést k životu v jednotě a 
v čistotě. Čti 5,1-11 a vypiš odtud seznam 
pokynů nebo příkazů, které popisují život 
připravený na příchod Pána Ježíše. 

 

1.  Několikrát v 5. kapitole 
(5,1.4.12.25) používá Pavel slovo 
„bratři“ (řec. adelphoi). (V celém listu 
je toto slovo použito 27x). Pavel tím 
ukazuje na skutečnost, že církev je 
podobná rodině (srov. Ef 5,21-33). 
V 5,12-15 píše o tom, jak blízké jsou 
vztahy mezi „bratry“. Čti tento oddíl 
(5,12-15) a napiš, jaké konkrétní 
jednání nebo postoje charakterizují 
příslušnost ke Kristově „rodině“.  
 

2. Oddíl 5,12-15 bychom mohli nazvat 
„Jednota v církvi“. Najdeme zde dva 
druhy vztahů: 1. vztahy k vedoucím a 2. 
vzájemné vztahy mezi věřícími.  
S pomocí dalších oddílů Písma (např. 
Ef 4,1-16; 1K 12 Ř 12,3-8) se pokus 
vysvětlit, jak oba druhy vztahů souvisí 
s jednotou v Kristově Těle (nebo 
rodině). 
  

3. Ve verši 12 Pavel již podruhé (viz. 
4,1) žádá tesalonické.  Porovnej oba 
verše (4,1 a 5,12) a vysvětli, jak spolu 
souvisejí.  
 

4. Ve 12. verši Pavel popisuje vedoucí 
v církvi. Čím jsou tito vedoucí 
charakterizováni: 

a)  

b) 

c) 

• Jaký má být podle v. 12 vztah věřících 
k vedoucím? 

 

5. Ve verši 13 Pavel vysvětluje, co to 
znamená „znát se“  k vedoucím. Je to: 

1. 

2. 

•  Jaký uvádí Pavel důvod pro takové 
postoje věřících? Jak to souvisí se 
slovy Pána Ježíše Krista z Mk 10,41-
45? 

 

6. Verše 5,13b-15 jsou popisem 
živých vztahů v církvi. Která z těchto 
charakteristik je pro tebe osobně 
„nejdůležitější“ (nejvíce tě oslovuje) a 
se kterou máš naopak největší 
problémy (v aplikaci = jednat podle 
toho). 
 

7. V 12. verši používá Pavel 
k vyjádření úsilí slovo diagó. Znamená 
to úsilí, pronásledování toho, co je 
dobré pro druhého – nejde o pasivní 
souhlas nebo o to, udělat dobrou věc, 
když už jinak nemohu, ale o 
vyhledávání příležitostí, o vytváření 
příležitostí k dělání dobrých skutků.  
Modli se za to, aby ti Pán připravil 
příležitosti a využij je! (Tt 2,14) 
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