
                            ==Biblické lekce==           2015 Amazing Discoveries, z.s. 

                                                                                                          Odhalujte s námi pravdu… 
                                   www.adcz.cz 

 

 

 

 1/3 

Přeloženo z www.liftingupjesus.net 

25. ZÁSADY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 

Boží slovo nám nejen vysvětluje evangelium, ale také ukazuje morální měřítka života křesťana. 

Jakmile přijmeme Krista, jsme nazývání „Kristovými vyslanci.“ A takto jsme chodicími svědky 

Boží přítomnosti v našich životech. Lidé potřebují v nás vidět „Krista“.  To může být vykonáno 

jen skrze Ducha svatého v našich životech a vyžaduje to čas. Nicméně Bůh chce, abychom 

poznali a pochopili Jeho zásady pro život. V této lekci si vysvětlíme, jaké jsou tyto biblické 

principy a jak k nim přistupovat.   

1. Co mají podle pokynu Pavla dělat věřící v Římě?  Římanům 12,2 

___________________________________________________________________________ 

2. Co učí Jan v souvislosti „se světem“?  1. Janova 2,15 

___________________________________________________________________________ 

3. Jaké jsou tři oblasti, před kterými se máme mít na pozoru a které Jan konkrétně 

vyjmenovává? 1. Janova 2,16  

1.)______________________________________________________________ 

2.)______________________________________________________________ 

3.)______________________________________________________________ 

Poznámka: Světáctví je cokoliv, kde pohnutkou je vlastní zájem. Naše motivace (pohnutka) je 

pro Boha důležitá a je středem toho, co děláme.  

4. Je „světáctví“ znakem jen nevěřících? 1. Korintským 3,1–3 

___________________________________________________________________________ 

5. Jaké jsou další projevy vlastnictví hříšné přirozenosti nebo žití „ve světě“?  

Galatským 5,19 – 21 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Posvěcení nebo být učiněn Bohem „svatým“ je proces a vyžaduje to čas. V této 

pasáži Pavel oslovuje korintský sbor, který přivedl k Ježíši před desíti lety. Říká jim, že od 

nynějška by měli růst ve zralé křesťany.  

6. Jak člověk roste ve zralého křesťana? Galatským 5,16-18 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Člověk „žije Duchem“ udržováním úzkého spojením s Bohem prostřednictvím 

modlitby, čtením Jeho slov, odevzdáním Mu svého srdce a života každodenně. Jedině tehdy 

Duch vykonává své dílo v nás. 
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 „Ti, kteří vyhradí ve svých srdcích místo pro Ježíše, poznají Jeho lásku. Všichni, kteří touží 

získat podobu povahy Boží, budou uspokojeni. Duch svatý nenechává bez pomoci duši, která 

vzhlíží k Ježíši. Bere z věcí Kristových a ukazuje jí je.  Zůstane-li oko upřeno na Krista, dílo Ducha 

neustane, dokud se duše nepřetvoří k Jeho obrazu.“ (Touha věků, str. 302 orig.) 

7. Jaké jsou některé vlastnosti Ducha žijícího v nás? Galatským 5,22 – 25 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Bible obsahuje napomenutí pro věřícího. Spousta z nich byla v rámci kultury 

tehdejších dnů. Například v 1. Timoteovi 2,8-10 je napsáno, že ženy by si neměly splétat své 

vlasy. Jak to může někomu vadit? V době Pavla si splétaly vlasy jen prostitutky a nosily honosné 

šperky. V podstatě Pavel říká, že Boží děti by se neměly oblékat jako prostitutky. Takže je lépe 

udat vyvodit principy, než dávání pravidel. Princip překračuje všechny hranice kultury a doby. 

Zasahuje přímo do podstaty problému. V této lekci se podíváme na pět základních principů 

(zásad).  

Pět základních principů pro křesťanský život  

1. POHNUTKA – Proč to děláš? Koho to oslaví a čí pozornost to zaujme?  

2. Korintským 5,14.15 

2. VZTAH – Ostatní a jejich potřeby upřednostňuješ nad sebe a svoje vlastní.   

1. Korintským 10,24 a 1. Korintským 9,22 

3. HODNOTY – Je více důležitý zevnějšek nebo vnitřek? Trávíme více času krášlením 

zevnějšku nebo pěstováním zbožného ducha?  

1. Timoteova. 2,8-10; Koloským 3,1.2; 1. Petrova 3:3,4 

4. STÁLOST – Jsme v našem chování důslední?  Mohou se na nás ostatní spolehnout? 

Říkáme jednu věc a děláme něco jiného? Matouš 23,1-3 

5. JEDNODUCHOST – Nebýt obtěžkaný množstvím majetku, ale jednoduchostí krásy 

vnitřního ducha. Lukáš 12,15 

Závěr: Je dílem Božím přivést nás do bodu, kdy dosáhneme měřítka, které dává. Naším 

úkolem je jen vždy přicházet k Němu pro lásku, vyznání, odpuštění a pro milosrdnou sílu a 

moc. On pak stále v nás pracuje, aby Ho ostatní mohli v nás vidět a být k Němu přitahováni. 

Naproti tomu žijeme plné, hodnotné a smysluplné životy, které mnohé zasahují a žehnají 

mnohým a zvlášť nám. 
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Klíč k odpovědím k lekci č. 25 – Zásady křesťanského života 
 

1 – nepřipodobňujte se vzoru tohoto světa 
2 – nemilujte svět 
3 – žádost těla; žádost očí a prázdná chlouba života 
4 – ne 
5 – cizoložství, smilství, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, 
nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, závist, opilství 
6 – když žije s Duchem Svatým 
7 – láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a 
sebeovládání 
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