
Lekce 6

CíRKEV NA POSTUPU

V 5. lekci jsme prostudovali Skutky apoštolů a listy spojované
s raným údobím prvotní církve - List Jakubův a Galatským. Naše
studium nám poskytlo obraz šíření zvěsti evangelia po celém Římském
impériu; viděli jsme rovněž, jak se Židé i pohané stali součástí církve.
List Jakubův, původně určený prvním věřícím obráceným ze židovství,
nám blíže ukázal, jak by měl vypadat důsledný křesťanský život, zatím
co List Galatským nám na základě Pavlovy argumentace, určené
původně Galaťanům, objasnil základní pravdu o našem spasení.

V této lekci se budeme zabývat listy, které mají určitou souvislost
s církví v době po Jeruzalémském jednání, v době Pavlovy druhé a třetí
misijní cesty. Prozkoumáme pozadí dotyčných dopisů a budeme svěd-
ky toho, jakým způsobem Pavel zareagoval na různé potřeby nových
společenství, která vznikla v Makedonii, Achaji a Itálii jako výsledek
dalšího postupu církve.

Během našeho studia zjistíme, že první věřící museli čelit často
stejným problémům, s jakými se dnes setkáváme my. Někteří z nich
neměli jasno v otázce Kristova druhého příchodu. Jiní byli zmítáni
roztržkami a rozdělením, k nimž mezi nimi docházelo. Další se potře-
bovali stát dospělými ve své křesťanské víře a plněji pochopit, co to
znamená věřit v Krista. Uvidíme, jak se Bůh postaral o tyto rozmanité
potřeby a skrze listy apoštola Pavla poskytl všem těmto věřícím vedení
a poučení.
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osnova lekce

1. a 2. list Tesalonickým: Listy do Makedonie
1. a 2. list Korintským: Listy do Achaje
Římanům: List do Říma

cíle lekce

Po ukončení této lekce bys měl být schopen:
• vysvětlit vztah mezi Skutky apoštolů a listy Tesalonickým, Korint-

ským a Římanům.
• určit popis důrazu a obsahu jednotlivých listů, které Pavel napsal

během své druhé a třetí misijní cesty.
• více si cenit osoby a díla Ježíše Krista. Přispět by k tomu mělo právě

studium učení o Kristu, jak nám je předkládají zmíněné listy.
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studijní činnost

1. Prostuduj si rozvinutí lekce a zodpověz všechny studijní otázky.
Porovnej si své odpovědi s těmi, které jsou uvedeny v závěru lekce.
Nesprávné odpovědi si oprav.

2. Přečti si Pavlovy listy Tesalonickým, Korintským a Římanům. Na
mapách z 5. lekce vyhledej města, kam byly zmíněné dopisy poslá-
ny, i všechna ostatní města a místa, na které narazíš během studia
této lekce nebo při pročítání jednotlivých listů.

3. Po ukončení lekce si ji celou znovu projdi a pak si vypracuj osobní
test.

rozvinutí lekce

K listům, které vznikly během Pavlovy druhé a třetí misijní cesty,
patří 1. a 2. list Tesalonickým, 1. a 2. list Korintským a Římanům. Tyto
listy se také někdy nazývají "listy z cest", Setkáváme se v nich s okol-
nostmi a problémy věřících, kterým apoštol Pavel psal.

1. A 2. LIST TESALONICKÝM: LlSlY DO MAKEDONIE

Úkol 1. Rozpoznej popis dějinného pozadí a obsahu 1. a 2. listu
Tesalonickym.

V Makedonii ležela města Filipis a Tesalonika. Tesalonika byla
přístavním městem a zároveň obrovským obchodním centrem. V do-
bách apoštola Pavla se počet obyvatel blížil k dvěma stům tisícům.

Dějinné pozadí

Někdy po Jeruzalémském jednání se Pavel vydal na svou druhou
misijní cestu. Za spolupracovníka si tentokrát vybral Silase
(Sk 15,36.40). V Lystře se k nim připojil Timoteus (Sk 16,1-3); Lukáš
pak s nimi cestoval z Troady do Filip, kde zřejmě také zůstal (Sk 16,10
až 40).

Pavel ve Filipech po nějakou dobu zůstal a sloužil a pak se ubíral
dál do Tesaloniky, kde se prostřednictvím jeho služby obrátilo mnoho
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lidí. Byli mezi nimi Židé, velmi mnoho Řeků a nemálo žen z výz-
namných rodin. Pavel musel Tesaloniku opustit v noci. Po nějakou
dobu zůstal v Beroji a nakonec dorazil do Athén (Sk 17,10-15).
Timoteus zůstal v Beroji a později se znovu k Pavlovi přidal v Athé-
nách. Odtamtud jej Pavel vyslal zpět do Tesaloniky (1Te 3,1-5). Pavel
šel z Athén do Korintu a tam také zůstal jeden a půl roku a učil
Korintské Božímu slovu (Sk 18,11).

Zatímco Pavel pobýval v Korintu, z Tesaloniky přišel Timoteus a
přinesl zprávy o tamější církvi (lTe 3,6). Pavlovou reakcí byl 1. list
Tesalonickým. Zdá se, že zanedlouho obdržel doplňující informace,
které jej přiměly k napsání 2. listu Tesalonickým (2Te 2,2; 3,11).

Obsah a osnova

V listech Tesalonickým Pavel zareagoval na zprávy a informace,
které o církvi v Tesalonice obdržel. Tesaloničtí křesťané trpěli pro-
následování a měli spoustu nejasností v otázce Kristova druhého
příchodu - obojí vyplývá z Pavlových listů, zabývají se totiž hlavně
těmito dvěma předměty.

Oba listy jsou tedy podobného obsahu; přes tuto podobnost však
zde existují ijisté rozdíly. První list nám poskytuje úplný obraz Pavlova
vztahu k tesalonickým křesťanům; v druhém nalezneme na toto téma
pouze několik zmínek. První list obsahuje vysvětlení, co se stane s těmi,
kdo již zesnuli v Kristu; druhý líčí "člověka nepravosti", který se objeví
před příchodem dne Páně. První list připojuje varování před zahálči-
vostí, které je zde však řečeno pouze obecně; druhý list již věřící
konkrétně vybízí, aby se vyhýbali každému, kdo vede zahálčivý život,
a rovněž aby jej varovali jako bratra. Oba dopisy přinášejí učení, které
bylo těmto teprve před nedávnem obráceným pohanům, majícím
navíc nesprávné představy o druhém příchodu Páně, zvlášť potřebné
(lTe 1,9). Jsou to vůbec první listy, kde se Pavel zabývá obdobím před
koncem světa o otázkami s tím souvisejícími. Podle uvedené osnovy si
přečti 1. a 2. list Tesalonickým.
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1.LIST TESALONICKÝM: NADĚJE KRISTOVA PŘÍCHODU

I. Vstupní pozdrav a díkůvzdání. Čti 1,1-10.
II. Vzpomínky na Pavlovu práci v Tesalonice. Čti 2,1-16.
III. Pavel touží Tesalonické navštívit. Čti 2,17- 3,5.
IV. Timoteova zpráva. Čti 3,6-13.
V. Pokyny pro křesťanský život. čti 4,1-12.
VI. Příchod Páně. čti 4, 13 - 5,11.
VII. Závěrečná napomenutí. čti 5,12-28.

1. Zakroužkuj písmeno před každým vhodným dokončením násle-
dující věty: 1. list Tesalonickým

a) byl napsán, když Pavel pobýval v Athénách.
b) vysvětluje, co se stane s těmi, kdo zesnuli v Kristu.
c) ukazuje, že mezi Tesalonickými byli takoví, kteří vedli zahálčivý

život.
d) popisuje člověka nepravosti, který se objeví před nastáním dne

Páně.

2. LIST TESALONICKÝM: KRISTŮV VÍTĚZNÝ PŘÍCHOD

I. Díkůvzdání a přímluva. Čti 1,1-12.
II. Znamení druhého příchodu Páně. čti 2,1-12.
III. Povzbuzení k vytrvalosti. Čti 2,13-17.
IV. Prosba a příkaz. Čti 3,1-15.
V. Závěrečný pozdrav. čti 3,16-18.

2. 2. list Tesalonickým
a) prohlašuje, že Pán Ježíš zničí svým slavným příchodem "člověka

nepravosti" .
b) byl s největší pravděpodobností napsán během Pavlovy třetí

misijní cesty.
c) se konkrétně zmiňuje o zprávě, kterou o nich přinesl z Tesa-

loniky Timoteus.
d) vyzývá Tesalonické, aby žili řádně a živili se vlastní prací, a uvádí

Pavla jako příklad hodný následování.
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1. a 2. LIST KORINTSKÝM: LISTY DO ACHA,JE

Úkol 2. Vyber informace týkající se dějinného pozadí a obsahu 1. a
2. listu Korintským.

Města Korint a Athény ležely v římské provincii Achaji. Korint byl
v r. 146 př. n. 1. zničen Římany a v r. 44 př. n. 1. jimi opět obnoven.
Město se pak stalo politickým centrem provincie Achaje. V novo-
zákonní době byl Korint bohatým a dobře prosperujícím městem.
Jeho obyvatelé uctívali veliké množství různých bohů a celkově toto
město smutně proslulo svou mravní nevázaností.

Pozadí a obsah 1. listu Korintským

Už jsme se zmínili, že Pavel zůstal v Korintu jeden a půl roku a učil
tamější věřící Božímu slovu (Sk 18,1-18). Do té doby rovněž spadá
založení korintské církve. Z Korintu se Pavel vrátil do Antiochie,
odkud se později vydal na svou třetí misijní cestu (Sk 18,23).

Pavlova třetí cesta jej zavedla do Efezu, kde zůstal po dobu víc než
dvou let (Sk 19,8-10). Tam jej také zastihly zprávy o korintských
křesťanech (lK 1,11; 5,1; 11,18) a stejně tak i dopis, který Pavlovi
poslali a v němž mu položili několik otázek (lK 7,1.25; 8,1; 12,1;
16,1.12). Pavel jim zřejmě jeden dopis poslal už dříve; tento dopis byl
dost možná reakcí na dřívější zprávy (lK 5,9). Obojí poukazuje na
velikou potřebu zdravého vyučování o mravních standardech a ostat-
ních křesťanských hodnotách, potřebu, kterou korintští křesťané be-
zesporu měli. Později se Pavel rozhodl napsat 1. list Korintským,
v němž vysvětlením pravých duchovních principů zároveň i odpověděl
na otázky korintské obce a zareagoval na různé problémy, které se v ní
vyskytly.

Obsah 1. listu Korintským lze rozdělit na dvě hlavní části. V první
části (kap. 1- 6) se Pavel zabývá problémy, o nichž se dověděl od bratří
"z domu Chloe" (lK 1,11). V druhé části (kap. 7 - 16) pak odpovídá
na dotazy, které mu ve svém dopise položili korintští věřící. Tón
dopisu je naprosto neformální. Máme zde dojem, jako by šlo o přímou
konverzaci mezi Pavlem a korintskými křesťany. Pavel jim klade
otázky (1,20; 4,7), prosí (4,14-16), varuje (4,18-21), napomíná (5,2.6),
vyučuje (12,1-6). Ve všem uvedeném se pak snaží zdůrazňovat sku-
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tečnost, že Ježíš Kristus musí být Pánem křesťanova života, ať už
soukromého nebo veřejného.

3. Ve svém sešitě dokonči následující věty:
a Pavel napsal I. list Korintským, zatím co prodléval v...
b Při své reakci na problémy korintské obce se Pavel neustále snažil

zdůrazňovat skutečnost, že Ježíš Kristus musí být ...
c V kap. 1 - 6 1. listu Korintským se Pavel zabývá ...
d V kap. 7 - 16 1. listu Korintským Pavel odpovídá na ...

1. list Korintským pokrývá široké spektrum oblastí. Pomocí uvede-
né obecné osnovy si přečti celý list.

1.LIST KORINTSKÝM: ZÁSADY KŘESŤANSKÉHO JEDNÁNÍ

I. Úvod. čti 1,1-9.
II. Řešení pro rozkol. Čti 1,10 - 4,21.
III. Nutnost kázně. Čti 5,1 - 6,20.
IV. Rady ohledně manželství. Čti 7, 1-40.
V. Správné využívání svobody. Čti 8,1- 10,33.
VI. Chování při společné bohoslužbě. Čti 11,1- 14,40.
VII. Evangelium a jeho moc. Čti 15,1-58.
VIII. Závěrečné poznámky. Čti 16,1-24.

4. Z 1. listu Korintským je zřejmé, že Pavel aplikoval na problémy
korintské církve určité duchovní principy. Přiřaď jednotlivé problémy
(pravý sloupec) k aplikovaným duchovním principům (levý sloupec).
Čísla v závorkách označují kapitolu, kde byl dotyčný princip použit.

· a Církev je Boží chrám. (3)
· b Svatí budou jednoho dne

soudit anděly i svět. (6)
· ... c Těla věřících jsou údy

Kristovy. (6)
.•.. d Večeře Páně je zvěstová-

ním jeho smrti. (11)
· ... e Tělo Kristovo je jedno,

avšak má mnoho údů. (12)

1) Rozkol v církvi
2) Nevhodné chování při večeři

Páně
3) Případy sudičství
4) Sexuální nevázanost
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Pozadí a obsah 2. listu Korintským

Je dost možné, že během doby svého působení v Efezu navštívil
Pavel korintskou církev, aby se pokud možno osobně zabýval problé-
my, o kterýchjim psal ve svém prvním listu. Zdá se, že 2K 2,1; 12,14.21
a 13,1-2 se právě o takovéto návštěvě zmiňují. Pokud tomu tak bylo,
je zřejmé, že Pavel nebyl přijat zrovna nejlépe. Církev byla stále ještě
rozdělena soupeřícími stranami, a navíc se zde Pavel setkal s opozicí
od jistých lidí, kteří tvrdili, že "jsou Kristovi" a "apoštoly Krista"
(2K 10,7; 11,13). 2K 2,3-4.9 a 7,8-12 by pak snad mohly být narážky na
dopis, který jim Pavel po zmíněné návštěvě napsal.

Pavel odešel z Efezu a Tita poslal napřed, aby mu přinesl další
zprávy z Korintu. Sám se ubíral dál do Troady. Když tam však Tita
nezastihl, pokračoval dál do Makedonie, maje v duši neustálou starost
o korintské věřící. V Makedonii jej také nalezl vracející se s čerstvými
zprávami z Korintu Titus. V Korintské obci se věci změnily k lepšímu
(2K 7,6-16), ačkoli někteří nadále zůstávali proti Pavlovi v opozici.
Tyto zprávy tvořily pozadí pro Pavlův 2. list Korintským. V něm
korintským křesť anům vysvětlil svou stávající situaci (1,3 - 2,4), vyzýval
je k obnovení vzájemné lásky (6,11-13), radoval se z dobrých zpráv,
které o nich uslyšel (7,6-7), a uvedl rozhodnou obhajobu svého apo-
štolství (10,1 - 13,10). Připojil i několik pokynů ohledně sbírky pro
chudé, které se účastnila i korintská církev (8,1 - 9,15).

Tento dopis je možná z celé Pavlovy korespondence nejosobnější.
Svými zlomyslnými oponenty byl Pavel přinucen chopit se pera a hájit
sebe i svou službu - jinak by byla poškozena nejen jeho dobrá pověst,
ale i dobrá pověst celého evangelia. Pavel ve svém dopise necituje
nikde své protivníky a jimi předhazovaná obvinění; můžeme je však
do jisté míry zrekonstruovat na základě Pavlových odpovědí. Když se
zmiňuje o svých protivnících, používá Pavel formulací jako "mnozí"
(2K 2,17), "někdo" (3,1), "někteří" (10,2 NPB), "někdo říká" (10,10
NPB), takový člověk (10,11 NPB) "takoví lidé" (11,13 NPB) apod.
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5. Níže je uvedeno několik oddílů, kde Pavel zcela očividně reaguje
na určitá obvinění. Přiřaď jednotlivé oddíly (pravý sloupec) k obvi-
něním, pro něž by tvořily vhodnou odpověď.

· ... a "Pavel je pyšný a vychlou- 1) 3,16; 11,5; 12,11-12
bá se." 2) 10,12-18

· ... b "Pavel nemá autoritu ani 3) 11,7-15
doporučující listy."

· .•. c "Kdyby byl Pavel apošto-
lem, církev by jej finančně
podporovala. "

· ... d "Pavlovo apoštolství ne-
dosahuje úrovně toho na-
šeho."

Podle uvedené osnovy si nyní přečti celý list.

2. LIST KORINTSKÝM: OBHAJOBA PRAVÉ SLUŽBY

I.Pozdravy. čti 1,1-2.
II. Motivy Pavlovy služby. Čti 1,3 - 2,13.
III. Charakter Pavlovy služby. Čti 2, 14 - 7, 16.
IV. Sbírka na pomoc chudým bratřím. Čti 8, 1 - 9,15.
V. Pravost Pavlova apoštolství. Čti 10,1-13,10.
Vl. Závěr. Čti 13,11-14.

6. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením. Pokud
se jedná o tvrzení NEPRAVDIVÉ, pozměň je ve svém sešitě na
pravdivé.
a 2. list Korintským byl napsán poté, co Pavel uslyšel od Tita povzbu-

zující zprávy o korintské církvi.
2. list Korintským byl napsán poté, co ...

b Hlavním předmětem 2. listu Korintským je druhý příchod Páně.
Hlavním předmětem 2. listu Korintským je ...
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c Z 2. listu Korintským víme, že Pavel byl přinucen svou službu
obhajovat, poněvadž falešní "bratří" o něm rozhlašovali nepravdivé
věci.
Z 2. listu Korintským víme, že Pavel byl přinucen svou službu
obhajovat, poněvadž ...

Oba listy Korintským nám ukazují, jakým způsobem Pavel jednal
s lidmi duchovně nezralými a často k němu i nepřátelskými. Tito lidé
byli vždy připraveni zpochybňovat jeho charakter a znevažovat jeho
práci. I přes tento jejich postoj a nedostatek duchovnosti je Pavel
nepřestal milovat nebo se o ně starat (2K 12,14-15).

Listy Korintským jsou dokladem, že mnoho prvních věřících mělo
vážné problémy. Přítomnost těchto problémů však není až tak pozo-
ruhodná; pozoruhodné je, že i přes tyto problémy církev nejenže
přetrvala, ale dokonce rychle rostla. Potvrzuje se tím, že církev není
pouhou lidskou institucí, nýbrž nadpřirozeným tělem Kristovým, po-
volaným k životu, zachovávaným a vedeným kupředu samým Bohem
v osobě Ducha svatého.

ŘÍMANŮM: LIST DO ŘÍMA

Úkol 3. Vyber popisy učení a dějinného pozadí Listu Římanům.

Apoštol Pavel určil svůj List Římanům všem křesťanům žijícím
v Římě, v onom obrovském hlavním městě celého Římského impéria.
Tento dopis je zřejmě Pavlovým nejdůležitějším listem; vysvětluje
v něm totiž, jakým způsobem se Bůh postaralo spasení všech lidí.
Učení listu je nesmírně hluboké a zároveň jednoznačné ve své apli-
kaci. Zaslouží si naši pečlivou, soustředěnou pozornosti.

Dějinné pozadí

Po dobrých zprávách, které Pavlovi z Korintu přinesl Titus, napsal
Pavel 2. list Korintským a pak pokračoval ve své třetí misijní cestě
směrem na jih. Je pravděpodobné, že opět navštívil korintskou církev
a zřejmě tam i napsal svůj List Římanům. Svědčí pro to i skutečnost,
že již tehdy plánoval vydat se do Říma (Sk 19,21). Dopis posla po
Foibé, diakonce církve v Kenchrejích, městě ležícím poblíž Korintu
(Ř 16,1-2). V době, kdy Pavel list psal, římská církev již po nějakou
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dobu existovala a za tu dobu si získala dobrou pověst po celém světě
(Ř 1,8). Církev byla zřejmě založena křesťany, kteří se ve městě
usadili. Pavel znal mnohé věřící i jmény, někteří byli dokonce jeho
příbuzní (Ř 16,3-15).

Obsah listu nám prozrazuje, že Pavel měl k jeho napsání několik
důvodů. Doufal, že jej římští křesťané vypraví na jeho další cestu do
Hispánie (Ř 15,23-24). Rovněž mu šlo o to, aby tamější věřící plně
pochopili evangelium a nebyli nijak svedeni falešnými učiteli (16,17 až
19). Tato jeho starost ho přiměla, aby jim předložil úplnou zvěst
Kristovu. A poněvadž je nemohl vyučovat osobně, musel tak učinit
v dopise.

7. Zakroužkuj písmeno před každým vhodným dokončením násle-
dující věty: Když Pavel psal List Římanům,
a) zdržoval se v Jeruzalémě.
b) plánoval, že je nakonec navštíví i osobně.
c) podnikal právě svou druhou misijní cestu.
d) bylo to pravděpodobně během jeho třetí návštěvy v korintské církvi.

Obsah a osnova

Římanům je promyšlená a logicky uspořádaná prezentace jádra
Pavlova učení týkajícího se evangelia. V tomto ohledu se List Říma-
nům nepodobá většině ostatních Pavlových listů, které byly napsány
k nápravě konkrétních úchylek ve víře a jednání. Na všeobecný prob-
lém lidského hříchu poskytuje List Římanům řešení, které je věčné
- je ním v Kristu zjevená Boží spravedlnost. Argumentace listu je
přesvědčivá, styl působivý a zároveň i logický. Je zde obsaženo několik
velmi důležitých pravd týkajících se našeho spasení, včetně ospra-
vedlnění (pojednává se o něm v 3,21-5,21) a posvěcení (kap. 6,1-8,39).
Hlavní téma je naznačeno v první kapitole, verši šestnáctém:

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého,
kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
Pavel toto téma sleduje v celém listu a zároveň krok za krokem

vysvětluje, v čem spočívá Boží spravedlnost.
Podle uvedeného přehledu si přečti celý List Římanům.
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ŘÍMANŮM: ZJEVENÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI

I.Potřeba Boží spravedlnosti. Čti 1,1- 3,20.
II. Poskytnutí Boží spravedlnosti. Čti 3,21 - 5,21.
III. Výsledek Boží spravedlnosti. čti 6,1- 8,39.
IV. Vítězství Boží spravedlnosti. Čti 9,1- 11,36.
V. Aplikace Boží spravedlnosti. Čti 12,1- 16,27.

8. Následující cvičení ti .pomůže lépe si zapamatovat některé důležité
pravdy, kterým učí List Římanům. čtrnáct z nich je uvedenou v našem
seznamu, vždy jedna pro každou kapitolu od kap. 1 až po 14. Nazna-
čenou tabulku spolu s uvedenou hlavičkou si vyhotov ve svém poznám-
kovém sešitě. Sloupec "kapitola" si očísluj od 1 do 14. Nyní si postupně
projdi jednotlivé kapitoly. U každé kapitoly vyber vyjádření, které
charakterizuje to, čemu daná kapitola učí. Napiš je vedle čísla pří-
slušné kapitoly. První řádek ti poslouží jako příklad. (U každé kapitoly
uváděj pouze jednu pravdu.)

PRAVOY, KTERÝM UČÍ LIST ŘÍMANŮM

Kapitola Vyjádření dotyčné pravdy

1 Pohané jsou usvědčeni z hříchu.

a) Až vejde plný počet pohanů, bude spasen i všechen Izrael.
b) Máme se vyhýbat činění věcí, které by mohly jiným přivodit pád.
c) Pohané jsou usvědčeni z hříchu.
d) Abraham byl ospravedlněn vírou a stejně tak je to i s námi.
e) Musíme poslouchat ustanovenou vládní moc.
f) Máme svá těla přinášet Bohu jako živou oběť
g) Všichni lidé jsou před Bohem hříšníky.
h) Izrael Boha neuposlechl a odvrhl.
i) Adamův hřích přinesl smrt, avšak spravedlivý čin Ježíše Krista

přinesl život.
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j) Nyní již pro nás není žádného odsouzení; jsme spoludědicové
Kristovi.

k) Jsme mrtvi hříchu, ale živi Bohu.
I) Bůh se rozhodl prokázat Izraeli milosrdenství.
m) Židé jsou usvědčeni z hříchu.
n) Byli jsme vysvobozeni ze Zákona, abychom Bohu sloužili v Duchu.

Učení, které List Římanům obsahuje, bylo od doby sepsání listu
neustálou výzvou pro mysl a srdce křesťanů. Věřící je zde vyzdvižen
z propastné hloubky své viny a odsouzení (Ř 3,23) na výšiny budoucí
slávy v Kristu (8,18-21); taktéž je veden, aby ve svém všedním životě
uměl dát praktické vyjádření Boží lásce (12,9,21). Doufám, že posel-
ství tohoto listu se stane součástí i tvého života.

9. Projdi si znovu dějinné pozadí listů, kterými jsme se zabývali v této
lekci. Ve svém sešitě si vyhotov stejnou hlavičku, jako je tato. Nyní
přiřaď jednotlivé události podle doby, kdy k nim došlo.

UDÁLOSTI V PAVLOVĚ SLUŽBĚ

Druhá misijní cesta Třetí misijní cesta

a) Pavel založil církev v Tesalonice
b) Pavel založil církev v Korintě.
c) Pavel obdržel od Timotea zprávy o tesalonických věřících.
d) Pavel obdržel zprávy o korintských věřících.
e) Pavel napsal listy Tesalonickým.
f) Pavel napsal listy Korintským.
g) Pavel napsal Římanům.

Po odchodu z Korintu dokončil Pavel svou službu v Achaji a
Makedonii, v Miletu se rozloučil se staršími efezské církve a vydal se
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na cestu do Jeruzaléma (21,17-19). Ke konci třetí misijní cesty tedy
existovala společenství věřících v Galacii, Asii, Makedonii, Achaji i na
mnoha dalších místech. Církev, kterou najejím počátku tvořila pouze
malá skupinka věřících v Jeruzalémě, vyrostla na mnohatisícovou
armádu křesťanů, žijících ve městech po celé oblasti Středozemního
moře. Po příchodu do Jeruzaléma se však Pavel ocitl v nové situaci.
Byl zatčen a svou další službu už musel konat ne jako svobodný člověk,
který se při cestování řídí vlastní vůlí, nýbrž jako vězeň, zbaven svobo-
dya držen pod stráží - nejdříve v Jeruzalémě, pak v Cesareji a nakonec
v Římě.
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osobní test

1. PŘIŘAZovÁNí. Přiřaď jednotlivé listy (pravý sloupec) k přísluš-
ným názvům obsahu, tak jak byly uvedeny v této lekci, a k faktům
týkajícím se dějinného pozadí a obsahu (levý sloupec).

· ... a Název: Zjevení Boží sprave-
dlnosti.

· ... b Odpovídá na některá z obvi-
nění, která proti Pavlovi vz-
nesli jeho protivníci.

· ... c Název: Kristův vítězný při-
chod.

· ... d Byl napsán křesťanům žijí-
cím ve městě, které Pavel
dosud nenavštívil

• ... e Obsahuje mimo jiné tři kapi-
toly pojednávající o lásce a
darech Ducha

.•.. f Jeho hlavní obsah tvoří Pav-
lova obrana vlastní služby.

· ... g Líčí, co bude před přícho-
dem Páně činit "člověk ne-
pravosti"

· ... h Název: Obhajoba pravé služ-
by.

·...iTři kapitoly věnuje vysvětle-
ní, jaké místo zaujímá Izrael
v Božím plánu spasení

.... j Název: Naděje Kristova pří-
chodu.

· ... k Sděluje, co se stane s těmi,
kdo "zesnuli v Pánu"

•••. 1 Název: Zásady křesťanského
jednání.

· ... m Odpovídá na několik kon-
krétních otázek, které Pavel
obdržel v dopise.

1) 1. list Tesalonickým
2) 2. list Tesalonickým
3) 1. list Korintským
4) 2. list Korintským
5) Římanům
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2. KRÁTKÉ ODPOVĚDI. V následujícím jsou uvedeny popisy skupin
věřících, kterým apoštol Pavel napsal listy uváděné v této lekci. Do
vyhrazeného prostoru vepiš vždy název města, v němž dotyčná skupina
žila.
a Uvnitř tohoto společenství existovaly soupeřící strany. Jistí lidé

z jejich středu rovněž prohlašovali nepravdivé věci o Pavlovi a jeho
službě.

b Někteří mezi těmito věřícími byli vylekáni zprávou, podle níž jako
by den Páně už nastal. Jiní zase nepracovali, vedli zahálčivý a
neproduktivní život.

c Pro svou víru tito věřící prosluli široko daleko. Když jim Pavel psal
svůj dopis, doufal, že mu v budoucnu pomohou uskutečnit za-
mýšlenou misijní cestu do Hispanie.

d Tito věřící se nechovali, jak by měli, když se shromažďovali k večeři
Páně. Rovněž během společné bohoslužby panoval nepořádek. Při
obojím shromáždění potřebovali tito věřící změnit své jednání.

3. DOKONČENÍ. Zvol vhodné dokončení uvedených vět a to pak
vepiš do vyhrazeného prostoru.
a Většina obsahu Listu Římanům se věnuje Pavlovu učení

(o druhém příchodu Páně. / o evangeliu Boží spravedlnosti.)
b Listy Tesalonickým se zabývají problémem, který někteří z tamějších

věřících měli a kterým byl

(zahálčivý způsob života. / nepořádek během společné bohosluž-
by.)
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c 1. list Korintským obsahuje především Pavlovu reakci na

(konkrétní problémy tamější církve. / útoky namířené proti jeho
službě.)

d Jedním z důvodů, proč Pavel napsal List Římanům, byla skutečnost,

(že v té době nebylo možné, aby je navštívil osobně. / že chtěl
odpovědět na dopis, který od nich obdržel.)

e 1. list Korintským věnuje celou jednu kapitolu Pavlově učení

(o budoucím údělu Izraele. / o zmrtvýchvstání.)

odpovědi na studijní otázky

5. a 2) 10,12-18.
bl) 3,1-6; 11,5; 12,11-12.
c 3) 11,7-15.
dl) 3,1-6; 11,5; 12,11-12.

1. b) vysvětluje, co se stane s těmi, kdo zesnuli v Kristu.
c) ukazuje, že mezi Tesalonickými byli takoví, kteří vedli zahálčivý

život.
6. a Pravdivé.

b Nepravdivé. Hlavním předmětem 2. listu Korintským je Pavlova
obrana vlastní služby.

c Pravdivé.
2. a) prohlašuje, že Pán Ježíš zničí svým slavným příchodem "člověka

nepravosti" .
d) vyzývá Tesalonické, aby žili řádně a živili se vlastní prací, a uvádí

Pavla jako příklad hodný následování.
7. b) plánoval, že je nakonec navštíví i osobně.

d) bylo to pravděpodobně během jeho třetí návštěvy v korintské
církvi.
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3. (Tvoje odpovědi by se měly podobat níže uvedeným.)
a Efezu.
b Pánem všech oblastí křesťanova života, ať už těch soukromých,

nebo veřejných.
c problémy, o nichž se dozvěděl od bratří z domu Chloe.
d dotazy, které mu ve svém dopise položili korintští věřící.

8. kap. 1, c) Pohané jsou usvědčeni z hříchu.
kap. 2, m) Židé jsou usvědčeni z hříchu.
kap. 3, g) Všichni lidé jsou před Bohem hříšníky.
kap. 4, d) Abraham byl ospravedlněn vírou a stejně jako my.
kap. 5, i) Adamův hřích ... avšak spravedlivý čin Ježíše Krista.
kap. 6, k) Jsme mrtvi hříchu, ale živi Bohu.
kap. 7, n) Bylijsme vysvobozeni ... abychom Bohu sloužili v Duchu.
kap. 8, j) Nyní již pro nás není odsouzení. .. spoludědicové Kristovi.
kap. 9, I) Bůh se rozhodl prokázat Izraeli milosrdenství.
kap. 10, h) Izrael Boha neuposlechl a odvrhl.
kap. 11, a) Bude spasen i všechen Izrael.
kap. 12, f) Máme svá těla přinášet Bohu jako živou oběť.
kap.B, e) Musíme poslouchat ustanovenou vládní moc.
kap. 14, b) Máme se vyhýbat. .. jiným přivodit pád.

4. a 1) Rozkol v církvi (3,1-9).
b 3) Případy sudičství (6,1-6).
c 4) Sexuální nevázanost (6,12-17).
d 2) Nevhodné chování při večeři Páně (11,17,32).
e 1) Rozkol v církvi (12,12-26).

9. Druhá misijní cesta:
a) Pavel založil církev v Tesalonice.
b) Pavel založil církev v Korintě.
c) Pavel obdržel od Timotea zprávy o tesalonických věřících.
e) Pavel napsal listy Tesalonickým.
Třetí misijní cesta
d) Pavel obdržel zprávy o korintských věřících.
f) Pavel napsal listy Korintským.
g) Pavel napsal Římanům.
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