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     Víte, jak žít?   Víte, jak umírat?   Poslední slova apoštola Pavla 

nás ženou k těm podstatným a vážným otázkám.   Každý člověk se 

musí v tomto životě věnovat těm otázkám.   Nikdo je nemůže 

obejít.   Jsou otázky pro starší i mladší.  Jsou otázky pro dospělí i 

děti. 

     Pro člověka, který musí čelit svému konci pod rozsudkem 

mocné římské říše, očekávali bychom od něho jinou odpověď, jiný 

typ dopisu.  Mamertinovo vězení v Římě bylo mokré, špinavé a 

tmavé místo.   Hrozné místo.  Jenom hrozné podmínky tohoto 

vězení mnoho lidí zabíjelo.  Ovšem Pavel sám ví, že jeho poprava 

pravděpodobně je za rohem.    

     Ale II List Timoteovi je dopis plný naděje.   Pavel vidí skrze 

mříže své cely hvězdy v nebesích, světlé, zářivé hvězdy.  II list 

Timoteovi obsahuje poslední slova člověka, který našel tajemství 

života a smrti.   Tato osobní epištola je napsána se cílem motivovat 

mladšího kazatela, který není plný naděje.   Timoteus nevidí ve 

svých zkušenostech hvězdy.  Možná Timoteus je jako my.  Rychle 

ztrácíme perspektivu.  Snadno se bojíme nejistých okolností a 

budoucnosti.  Anebo váš problém může být i podstatnější.  Ještě 

jste nezjistili, jaký je hlavní cíl života a smrti.   Život vás žene ke 

opakovaným bolestem a problémům. 

      Můžeme se hodně naučit díky dnešnímu textu.   Je možné, že 

naše pasáž je Pavlův nejznamnější biblický oddíl.   

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě 

zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:  
2
 Hlásej slovo Boží, 

ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v 

trpělivém vyučování. 
3
 Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé 

učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli 

jejich přáním. 
4
 Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 

5
 

Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo 

zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. 
6
 Neboť já již 

budu obětován, přišel čas mého odchodu. 
7
 Dobrý boj jsem bojoval, 

běh jsem dokončil, víru zachoval. 
8
 Nyní je pro mne připraven 

vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý 
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soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho 

příchod. 

     Cítíte od apoštola tu naději? 

Dnes se chci soustředit na 5-8 verš. 

      3 a 4 verš obsahuje realistické a vážné varování.  Pavel píše:  
3
 

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých 

choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. 
4
 

Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.   To znamená, že 

lidé nebudou chtít slyšet pravdu.   „Dej mi, co mi 

vyhovuje.“  Pravda ne, hezké a kladné myšlenky ano.  Jak má na to 

Timoteus reagovat?   Mlčení; neříci lidem celou pravdu; změnit 

poselství; odstoupit?   Jsou normální, předpokládané reakce.  Ale 

verš 5 říká něco jiného.  Jak známe Pavla, ocekáváme od něho 

něco jiného. 

Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo 

zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.   Vidíme potřetí 

v tomto listu slova „Avšak ty“.   „Timoteí, tvoje okolnosti budou 

takové.  Lidé budou takoví.  Budeš mít také sklony utíkat před 

odpovědnostmi. Také tě chce Satan zničit.  Ale ty Timoteí buď . . . . 

Potom 4 krátké imperativy.  „To by měla být tvoje reakce.“ 

Podívejme se na tyto přikazy. 

+ ty buď ve všem střízlivý  „Timoteí, když se lidé zabloudí, když 

si lidé vymyslí falešní učení jako Hymenaios a Filétos, ty buď 

střízlivý, duchovně vyrovnaný.“  „Ty musíš být stabilní.  

Sebeovládání musí být tvoje heslo.“  Pro kazatela je to strašně 

důležité.  Nereagovat rychle a nemoudře.  (Praktická rada – počkat 

3 dni) 

+snášej útrapy.  Snášet útrapy je v Pavlově dopisu běžné téma. 

1,8 nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. 

2,3,9   
3
 Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. 

 
9
 Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží 

slovo není spoutáno. 

3,12  
12

 A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí 

pronásledování. 
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Můžeme říci o tom hodně; Tříbí náš charakter, buduje charakter 

Často Satan bude mít v tom své prsty. 

+ konej dílo zvěstovatele evangelia  

Není úplně jisté, jestli Pavel má na mysli povolání evangelisty 

nebo kohokoliv, který evangelizuje.  V každém případě je dnes 

absolutně nutné zvěstovat a obhájit skutečné evangelium.  

Nebezpečí je, že můžeme ztratit opravdové evangelium, když lidé 

zdůrazňují mylné nápady o Bohu, lidech a bibli.  Příklad – 

evangelium dobrých skutků.  Je potřeba návrat ke kříži. 

     Nezapomeňte, že hlavní důvod proč Ježíš Kristus přišel, je 

spasit hříšníky.  Hříšníci spáchají hříchy.  Ovšem hříchy ovlivňují 

další lidi, ale hříchy jsou především proti Bohu.  Někdo musí 

zaplatit pokutu za lidské hříchy.  Ve skutečnosti jsou dvě 

možnosti:  Zaplatit všechno sám.   Podle bible si zasloužím smrt.  

Zasloužím si Boží trest.  Další možnost - Můžu přijmout Boží 

cestu.  Boží cesta vede k Ježíši.  Boží spravedlivý trest spadl na 

Ježíše, na svého vlastního Syna místo na hříšníka.  Můj hřích je  

skrze víru v Ježíše Krista odstraněn.  Skrze víru v Spasitela ziskám 

odpuštění hříchu, věčný život a hojný život, který mi Bůh zaslíbil. 

      Toto poselství muselo být v 1. století obhájeno.   To poselství 

musí být v našem století obhájeno.  Ježíš Kristus je nezměnitelný a 

kvůli tomu evangelium je nezměnitelné.  „
8
 Ježíš Kristus je tentýž 

včera i dnes i na věky.“ Věříte tomu poselství? 

+ cele se věnuj své službě.    To je pro kazatela vhodné slovo. (pro 

mne).   Ale Pán Bůh má pro každého z nás specifický úkol, 

specifické povolání v Božím poli, v Božím království.  To 

znamená, že musíme dokončit své povinnosti a úkoly.   Nesmíme 

se vzdat, když je to těžké.   Jaké je ve vašem životě Boží specifické 

povolání?  Cele se věnujete své službě???   Milada Horáková;  

Komunisté ji popravili (27.6.1950).   Napsala mamince svého 

muže toto: „Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží – tuto 

zkoušku mi určil a já ji procházím s jediným přáním: abych splnila 

zákony Boží a zachovala své čestné lidské jmeno . . .“ 

Teď verš 6-8.  Tento krátký oddíl nám říká . . .  
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Teď se naučte, jak žít a umírat pro Krista! 

 

     Ve třech krátkých verších, Pavel vyjadřuje něco o přítomnosti 

ve verši 6., něco o minulosti ve verši 7. a něco o budoucnosti ve 

verši 8.   

      
6
 Neboť já již budu obětován . . .   Když Pavel hovoří o tom, že 

již bude obětován, má na mysli úlitbu zmíněnou několikrát ve 

Starém Zákoně.   4 litry vína bylo pomalu vyléváno na tělo oběti.  

Víno bylo postupně vyléváno a znazorňuje poslední akt celého, 

obětního obřadu.   Za chvíli, Pavel zemře díky v rukou popravčího.  

Pavel mluví o svém odchodu.  Život pro každý z nás někdy končí.   

Ale otázka je, jak na tom budeme s Bohem? 

      Tenhle obraz je přesný obraz Pavlova života.  I teď se na konci 

života nevzdal.   Pavlův život byl obětí Bohu, který dává nový 

život v Kristu.  Pavel napsal o sobě následující: „Kristus Ježíš 

přišel na svět, aby zachránil hříšníky.  Já k nim patřím na prvním 

místě.“   Pronásledoval církev, ale Bůh byl milostivý vůči Pavlovi.  

Pavel je Bohu vděčný. 

. . . přišel čas mého odchodu . . .   Pavlův odchod znázorňuje 

začátek druhé fáze svého života – plavbu na moře.   Jak píše Stott 

„kotva je už zdvihnutá, lana jsou uvolněné a loď je přichystaná 

vydat se na plavbu k jinému pobřeží.“   A ta plavba bude věčně 

trvat v Boží přítomnosti.  Žádné slzy, žádná bolest, čistá radost.  

Jste připraveni na tu plavbu?   

     A co Pavel stále vidí v přítomnosti?  Hvězdy v nebesích.   To je 

Pavlova perspektiva.  Je to biblická perspektiva.  Bůh je ten stejný 

milující Bůh nad všemi jeho okolnostmi. 

 

Pavel píše dal: 
7
 Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru 

zachoval.  V tom textu najdeme důraz na dobrý boj, běh a víru. 

Apoštol píše o minulosti a zdůrazňuje své oblíbené metafory – 

vojáka a atléta nebo závodníka.  Pavel bojoval; Pavel běžel celým 

svým srdcem.   A co Pavel nábídl Bohu?  bohatství, tělo, 

intelegenci, vášeň, pozici, reputaci, vztahy, sny, všechno.  Pavel 

udělal, co mohl, aby budoval Boží království.   Pavel řekl starším v 
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Efezu „
24

 Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než 

abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána 

Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.“ 

     Jak vypadá váš závod?   Každý křesťan musí běžet svůj běh,  

jak je mu nebo ji uloženo.   Můžete křičet uprostřed bitvy „
37

 Ale 

v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval?“ 

      Pavel také zachoval víru.   Apoštol Pavel obhájil evangelium 

Ježíše Krista před veškerými útoky.   Pavel zachoval ten svěřený 

poklad pravdy a Timoteus to také musí dělat. 

List Galatským – I musel napomínat Petra. 

     Verš 7 se týká minulosti.   Týká se Pavlova celého života.   Je to 

zhodnocení celého života.  A Pavel vidí ve své minulosti ty stejné 

zářivé hvězdy v nebesích.  Mimochodem text neříká, že vyhrál běh, 

ale dokončil běh a my musíme také. 

Pavel píše dal: 
8
 Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v 

onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, 

kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. 

    Vavříny dostanou věřící před soudným stolcem Kristovým.  

Není to soud spasení, ale spíš zhodnocení života věřícho po příjetí 

Ježíše jako Spasitela a Pána.  Je to zhodnocení správcovství a 

odpovědnosti.   Co motivovalo Pavla, aby bojoval dobrý boj – dvě 

věci: první, požehnání od Boha v minulosti a slib budoucích 

odměn – ty vavříny.   Mělo by nás to motivovat také. 

     Za chvíli Nero uděla rozsudek ohledně Pavlova života.  Nero 

řekne „viněn.“   To je Neronská spravedlnost.   Ale když Pavel 

uvidí Pána Boha, uslyší jiné slovo – „spravedlivý.“ 

       Verš 8. jde o budoucnost.   Tyhle vavříny jsou nejenom pro 

pár privilegovaných lidí, ale nýbrž patří „všem, kdo s láskou 

vyhlížejí jeho příchod.“   V Pavlově budoucnosti je také vidět 

hvězdy, ale spíš máme říci obrovské světlo.   Pavlova budoucnost 

obsahuje místo, kde „
5
 Noci tam již nebude a nebudou potřebovat 

světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem 

a budou s ním kralovat na věky věků.“  Amen. Modlitba. 

 



 6 

 

 


