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OTÁZKY KE STUDIU 
KŘESŤAN USILUJE O TO, O ČEM VÍ, ŽE TOHO NEMŮŽE NIKDY DOSÁHNOUT. PŘITOM NAKONEC SE UKÁŽE, ŽE 

JEHO VÍRA NEBYLA FALEŠNÁ, ŽE JEHO NADĚJE HO NEKLAME A JEHO ÚSILÍ NENÍ MARNÉ. – HERBERT PALMER  

Opakování: Z 1 Te 4  shrňte chození 
v následujících oddílech. 

a) Chození ve …………... (4,1-8) 

b) Chození v……….…... (4,9-10) 
c) Chození v ………..…. (4,11-12) 

d) Chození v …………… (4,13-18) 
 

1.  V 5. kapitole Pavel používá 
několik kontrastů mezi věřícími a 
nevěžřícími ke zdůraznění a dobré 
ilustraci svého vyučování. V první části 
(5,1-2) je kontrast mezi „poznáním a 
lhostejností“. Čti tyto verše (5,1-2) a 
vysvětli, co Pavel myslí, když uvádí: 

a) „časy a doby“ (5,1 NBK) 

b) „Pánův den“ (5,2a) 

c) „zloděj v noci“ (5,2b) 
 

2. Další kontrast je ve verších 3-5. Je 
zde použito „noci a  dne“. Z verše 3 
řekni, jaké další informace se 
dovídáme o dni Páně.  

 

3. V oddílu 5,4-11 se objevuje několik 
malých, ale důležitých slov, která nám 
pomáhají pochopit souvislosti mezi 
jednotlivými myšlenkami. O jaká slova 
jde a co vyjadřují?  

 

4. Jak chápete výraz „synové světla 
a synové dne“ (5,5)? Jde o stejný 
„den“ jako v 5,4? K čemu a ke komu 
Bible vztahuje pojem „světlo“?  
 

5. Obraz střízlivosti a opilství je 
jasným protikladem (5,6-8). 
Vysvětlete, o co tu Pavlovi jde.  

• Jak by měli křesťané nyní žít?  

 

6. Definujte víru, lásku a naději 
na spásu?  

• Jaké slovní obrazy Pavel v souvislosti 
s těmito výrazy používá a proč? 

 

7. Jaký je vztah mezi postavením 
věřících (vv. 4-5) a jejich 
každodenním životem (6-8). Přináší 
jeho nepochopení nějaká nebezpečí? 
Pokud ano, jaká? 

 

8. V 5,9-11 je protiklad, který se dá 
nazvat jako „spasení a soud." 
Rozveďte Pavlovo učení na toto téma. 
Jaké osobní aplikace vyplývají z této 
pasáže (9-11)?  

 

9.  Jak chápete Boží určení ve verších 
9-10?  

 

10. Jaký je smysl Kristovy smrti 
podle verše 10? 

 

11. Přemýšlejte o situacích, ve 
kterých můžete své bratry a sestry 
povzbudit Božím slovem tak, jako byli 
povzbuzeni Tesaloničtí. Jak se liší 
světské povzbuzování od biblického? 

 

12. Co nejstručněji shrňte celý oddíl. 
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