
BŮH NÁM DAL DUCHA 

MOCI, LÁSKY A ROZVAHY

2. Tim 2,17



Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž 

ducha moci a lásky a rozvahy
2. Tim 1,7



Timoteus

● matka Židovka, otec Řek

● z Lystry

● obrácení: pravděpodobně při Pavlově 1. misijní cestě

● Pavlův společník

● Pavlův vyslanec 

● silná víra, odhodlanost, vytrvalost

● plachost, neprůbojnost, bázlivost

● 2. Tim - jeden z posledních Pavlových dopisů - z vězení, těsně před 

smrtí



Povzbuzení k věrnosti (2. Tim 1,3-10)

3 Děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když tě neustále 

připomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. 4 Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, 

abych byl naplněn radostí. 5 Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě; ta nejprve 

přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice a jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. 

6 Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze vzkládání 

mých rukou. 7 Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. 

8 Nestyď se tedy za svědectví našeho Pána ani za mne, jeho vězně, nýbrž spolu se mnou

snášej útrapy pro evangelium podle moci Boží; 9 on nás zachránil a povolal svatým 

povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou 

nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy 10 a která se nyní ukázala zjevením našeho 

Zachránce Krista Ježíše. On zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a 

neporušitelnost.



Pavel (2. Tim 1,3-5)

1) slouží Bohu s čistým svědomím

2) děkuje Bohu za Timotea

3) modlí se za Timotea dnem i nocí

4) vzpomíná na Timoteovi slzy

5) touží Timotea spatřit, což by ho naplnilo radostí

6) připomíná si Timoteovu víru (měla ji babička Loida a matka Einika)



Pavel nabádá Timotea, aby

ROZNĚCOVAL BOŽÍ DAR
(2. Tim 1,6-8)

● je v něm skrze Pavlovo vzkládání rukou

● “Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a 

lásky a rozvahy ” (2. Tim 1,7)

● proto se nemá stydět za svědectví našeho Pána

● proto se nemá stydět ani za Pavla - jeho vězně

● nýbrž má snášet útrapy pro evangelium podle moci Boží



Bůh nás (2. Tim 1,9-10)

zachránil a povolal svatým povoláním

⇩
ne podle našich skutků

⇩ nýbrž podle

1. vlastního předsevzetí

2. milosti

kterou nám daroval

- v Kristu Ježíši

- před věčnými časy

která se nyní ukázala zjevením 

Ježíše (Krista, Zachránce)

- zničil smrt

- skrze evangelium vyvedl na 

světlo

1. život

2. neporušitelnost



Máme rozněcovat Boží dar, 

který je v nás!

Bůh nám k tomu dává ducha

MOCI, LÁSKY a ROZVAHY



Co se strachem

1. rozhodnutí, že strach nechci

2. uvědomění si, které mé jednání je strachem ovlivněno

3. vyznávat, co mi Bůh dal

4. nevšímat si strachu - ignorovat ho



Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž 

ducha moci a lásky a rozvahy
2. Tim 1,7


