NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
Tato lekce patří:

1. lekce

Život křesťana
Nový život
Blok A

Křesťan má nový život

PřeČTi Si: J 3,1-8 a J 1,12-13

KlíČový verš: J 3,5
„Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě,
nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit
do Božího království.“
Předtím, než se budeme zabývat křesťanským
životem, připomeňme si, jak takový život začíná.
Začíná tím, že od Boha přijmeme nový život. Tento
nový život je:
i) Duchovní. „Nový život“ neznamená, že máme
nová těla. Znamená to obdržet novou
přirozenost. Znamená to znovu se narodit
z Ducha Božího (J 3,6).

ii) Od Boha. Je to Bůh, kdo nám tento duchovní
„nový život“ dává. Znovu se narodit znamená
narodit se „z hůry“, tj. z Boha. Nový život je
něco, co nemůžeme zdědit po rodičích.
Nezískáme jej ani dobrým životem a nemůžeme
ho koupit za peníze. Je to Boží dar.
(Znovu si přečti J 1, 12-13.)

iii) Věčný. To znamená, že nikdy neskončí a nikdy
nám nebude odňat (J 10,28).
Zde je několik vyjádření, která jsou často užita
k popisu křesťana, tedy někoho, kdo má nový život
od Boha.

KŘESŤAN JE BOŽÍ DÍTĚ.
Přečti si 1J 3,1-2. Božími dětmi nejsme na základě
našeho přirozeného narození. Bůh je Stvořitelem
každého muže i ženy, ale to neznamená, že je
otcem všech. v J 8,42-44 Pán Ježíš říká, že Bůh je
otcem některých lidí, ale ostatní lidé nemají Boha
za svého otce. Zde ve světě jsou dvě „rodiny“ lidí –
„rodina Adama“ (a ďábla), a „rodina Boží“. Každé
dítě, které se narodí na tento svět, se narodí do
„rodiny Adama“. Jako první z lidí je Adam hlavou
ďáblovy rodiny. vzpomínáš si, jak se vzbouřil vůči
Bohu a přidal se na stranu největšího Božího
nepřítele – Satana (neboli ďábla)? Jako členové této
veliké „rodiny“ máme všichni lidská těla, ale máme

také hříšnou, padlou přirozenost. Každé dítě, které se
na tento svět narodí, je připojeno k této početné
„rodině“. Dítě má lidské tělo, ale má také padlou
hříšnou přirozenost. JeDiNoU výjimkou je Ježíš, který
se narodil z panny Marie prostřednictvím moci Ducha
Svatého (L 1,35). všichni jsme získali tuto hříšnou
přirozenost od Adama, který je otcem nás všech. Když
se staneme křesťany, jsme vzati z Adamovy rodiny
a narodíme se do rodiny Boží, čímž získáváme právo
nazývat se Božími dětmi, jak nás učí J 1,12.
KŘESŤAN JE ZACHRÁNĚNÝ HŘÍŠNÍK.
„Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky“
(1Tm 1,15).
Křesťané jsou lidé, kteří byli zachráněni Bohem od
trestu, který by si za své hříchy zasloužili. Trestem za
hřích je trávit věčnost daleko od Boha. Toto „věčné
odloučení“ je v Bibli nazváno „peklem“.

Hřích znamená neposlušnost Boha. Boha
neposloucháme, když děláme věci, o kterých nám říká,
že je dělat nemáme, jako například krádež, lhaní
a vraždění. Jsme však vůči Bohu neposlušní i tehdy,
když neděláme věci, které po nás žádá, například když
nemáme úctu k rodičům a neposloucháme je, nebo
když nestavíme Boha ve všem na první místo. Ačkoliv
je Bůh Bohem lásky, je také svatý a nemůže dovolit,
aby hřích zůstal nepotrestán. Hněvá se kvůli našim
hříchům a jednoho dne je bude soudit. Protože nás
miluje, varuje nás před „přicházejícím hněvem“
a přeje si, abychom byli jeho soudů ušetřeni, pokud
ovšem uvěříme v Pána Ježíše a jeho zástupnou smrt za
nás na kříži.
KŘESŤAN JE OMILOSTNĚNÝ HŘÍŠNÍK.
Přečti si 1J 2,12. Když se znovu narodíme, Bůh nám
odpustí všechny hříchy, protože „Kristus zemřel za
naše hříchy“ (1K 15,3). To znamená, že když Ježíš
umíral na kříži, nesl přitom na sobě naše hříchy a
snášel trest, který jsme za ně zasloužili. Díky tomu je
možné, aby nám Bůh všechny naše hříchy odpustil a
zcela je vymazal. Král David psal o své úžasné radosti
plynoucí z vědomí, že jeho hříchy byly odpuštěny.
„Blahoslavený [je ten, z něhož] je sňato přestoupení
[a jehož] hřích je přikryt” (Ž 32,1).

Poděkuj Bohu, pokud víš, že tyto skutečnosti jsou
pravdou i o Tobě! Pokud tomu tak není, požádej dnes
Boha, aby Tě učinil jedním ze svých dětí, uchránil Tě
svého trestu za hříchy, a odpustil Ti vše, co jsi proti
němu udělal. Pamatuj, že Pán Ježíš řekl,
„Kdo věří [ve mne], má věčný život“ (J 6,47).

Toto je první ze čtyř bloků ohledně života křesťana - není-li uvedeno jinak, je užit ČSP překlad Bible.

PRACOVNÍ SEŠIT
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Život křesťana Blok A
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Zkratky SZ knih: Gn-Genesis; ex-exodus; lv-leviticus; Nm-Numeri;Dt-Deuteronomium;
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Celkem
za tuto lekci

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ

Život křesťana
Nový život
Blok A

2. lekce

Předtím a potom

Tato lekce patří:

PřeČTi Si: ef 2,1-10
KlíČový verš: 1Pt 2,2

„…jako novorozené děti mějte touhu
po nefalšovaném mléku [Božího] slova, abyste jím
vyrostli k záchraně.“
v první lekci jsme se dívali na některé výrazy,
kterými lze charakterizovat křesťany. Zde je několik
dalších způsobů vyjádření, kým křesťan je:
KŘESŤAN JE NĚKDO, KDO SE OBRÁTIL K BOHu.
sk 3,19 Když se lidé (duchovně) obrátí, znamená to,
že změní, nebo že se otočí od jedné věci nebo
možnosti k jiné. obrátili se zády k hříšným věcem,
které byli dříve zvyklí dělat, a nyní žijí životy, které
dělají Bohu radost. ve sk 26,18 je skutečnost, že se
někdo stane křesťanem, vyjádřena jako obrácení se
„od tmy do světla“. ve sk 14,15 to zahrnuje
odvrácení se od pohanských obětí k jedinému
pravému Bohu. U některých lidí při obrácení dojde
k zásadní změně způsobu života, u některých ne.
Křesťané z města Tesaloniky (dnešní Soluně) jsou
dobrým příkladem toho, co duchovní obrácení
znamená. Čteme si o nich, že se „obrátili od model
k Bohu“ (viz 1Te 1, 9-10). obrátili se, v duchovním
smyslu, k Bohu!
KŘESŤAN JE NĚKDO, KDO ByL uSMÍŘEN S BOHEM.
Ko 1,21 Dříve než jsme se stali křesťany, byli jsme
Božími nepřáteli. všichni muži a ženy přicházejí na
svět jako Boží nepřátelé. To, co z nás činí Boží
nepřátele, je hříšná přirozenost, kterou jsme zdědili
od Adama, protože hříšná přirozenost nenávidí
Boha, nenávidí Bibli a touží dělat věci, které jsou
proti Bohu. To neznamená nutně, že jsme Boha
nenáviděli z celých svých srdcí, ale znamená to, že
jsme jej nemilovali, nedodržovali jsme jeho Slovo
a nesnažili jsme se mu líbit. Když jsme se však stali
křesťany, Bůh odstranil naše nepřátelství a dal nám
„pokoj s Bohem“ (Ř 5,1). Skrze smrt Pána Ježíše
Krista jsme usmířeni s Bohem, „který nás smířil sám
se sebou skrze Krista…“ (2K 5,18).
KŘESŤAN JE NĚKDO, KDO JE „V KRISTu“.
Než jsme se stali křesťany, byli jsme „bez Krista“
(ef 2,12). To znamená, že jsme byli součástí rodiny
Adama, našeho prvního předka, který zhřešil. Byli
jsme hříšníci stejně jako on. Když jsme se však

„znovu narodili“, byli jsme uvedeni do rodiny
Krista, který je Hlavou naší nové rodiny.
A „v Kristu“ jsme obdrželi všechna požehnání,
která Bůh dává. Pavel říká: „Bůh… nám požehnal
veškerým duchovním požehnáním … v Kristu“
(ef 1,3).
KŘESŤAN JE NĚKDO, V KOM PŘEBÝVÁ DuCH SVATÝ.
1K 6,19 Než jsme se stali křesťany, byly naše životy
ovládány naší hříšnou přirozeností. Když jsme se
však stali křesťany, přišel Duch Svatý, aby
v nás žil (1J 3,24). Mít Ducha Svatého znamená, že
máme novou přirozenost, která se začíná
prokazovat v tom, že nemáme rádi hřích, milujeme
Boha a jeho Slovo. Duch Svatý nám také pomáhá
překonat pokušení. vždy je s každým opravdovým
křesťanem a nikdy nás neopustí (Přečti si
J 14,16- 17).
KŘESŤAN JE NĚKDO, KDO JE „ŽIVÝ“ VůčI BOHu.
ef 2,1 Než jsme se stali křesťany, byli jsme vůči
Bohu „mrtví“. To znamená, že jsme ho neznali,
nemilovali, nerozuměli jsme mu, a neměli jsme
s ním jakékoliv společenství. Když jsme se však stali
křesťany, Duch Svatý nás učinil vůči Bohu
vnímavými, „živými“.
Tedy, křesťan je znovuzrozený hříšník, který má
nový duchovní život. Je zachráněn od Božího soudu
nad hříchem, má všechny své hříchy odpuštěné,
obrátil se k Bohu ze svého hříšného způsobu života,
byl s Bohem usmířen a již není Božím nepřítelem.
Nachází se „v Kristu“, v nové rodině, má Ducha
Svatého, který v něm přebývá, a sám je živý vůči
Bohu. Měli bychom být Bohu vděčni, že ve chvíli,
kdy se staneme křesťany, se s námi všechny tyto
věci odehrají, přestože o nich ještě nevíme. Pokud
jsi opravdu litoval svých hříchů, a složil svou důvěru
v Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele, potom
jsou všechny tyto skutečnosti pravdou i pro Tebe!
Jsi „nové stvoření. staré věci pominuly, hle je tu
všechno nové“ (2K 5,17).

Biblický kurz Nový život - Skupina A, Spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Život křesťana (4 bloky) Církev (3 bloky)

PRACOVNÍ SEŠIT
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2. lekce

Život křesťana Blok A
Předtím a potom

A) KTERé SLOVO SE čASTOKRÁT užÍVÁ K VyJÁDŘENÍ, žE SE JEDINEC ROZHODL žÍT S BOHEM?......................................
B) PŘEčTI SI 1TE 1,910. PÍŠE SE TAM, žE POTé CO SE TITO KŘESŤANé „obráTili k bohu“, „SLOuŽILI“ A
„OčEKÁVALI“. VySVĚTLI SVÝMI SLOVy ZMĚNu, KTERÁ NASTALA V žIVOTECH TĚCHTO LIDÍ.
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C) PŘEčTI SI Sk 19,17-19. CO uDĚLALI LIDé V EfESu, KTEŘÍ SE DŘÍVE ZABÝVALI MAgIÍ, ABy uKÁZALI,
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C) NA ZÁKLADĚ čEHO JE MOžNé TOHOTO SMÍŘENÍ DOSÁHNOuT? ........................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ODPOVĚZ PRAVDA NEBO NEPRAVDA:
DuCH SVATÝ žIJE uVNITŘ KAžDéHO KŘESŤANA.
DuCH SVATÝ NÁS OPuSTÍ, POKuD NEBuDEME žÍT JAKO DOBŘÍ KŘESŤANé.
DuCH SVATÝ NA NÁS SESTOuPIL Až PŘI KŘTu VODOu.
1k 6,19 NÁS VyučuJE, žE NAŠE TĚLA JSOu CHRÁMy DuCHA SVATéHO.
DuCH SVATÝ JE TÍM, KOHO JEžÍŠ SLÍBIL POSLAT SVÝM učEDNÍKůM (J 14,16-17).
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ZNOVu VyHLEDEJ VERŠE Z BIBLICKéHO čTENÍ A ZODPOVĚZ NÁSLEDuJÍCÍ OTÁZKy:
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Celkem za
tuto lekci

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ

Život křesťana
Nový život
Blok A

3. lekce

Proměna jednání

Tato lekce patří:

PřeČTi Si: l 19,1-10
KlíČový verš: 2K 5,17
Proto [je-li] kdo v Kristu, [je] nové
stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno
nové.
Takže jsi se stal křesťanem. Jak to víš? Jak se o tom
můžeš ujistit?
Bible nás vyučuje, že křesťané jsou novým
stvořením. „staré věci pominuly, hle, je tu všechno
nové“. (KLÍČový veRš) Je nám řečeno, abychom
vstoupili
na
„cestu
nového
života“
(viz Ř 6,4). Co to ale znamená?
v biblickém čtení jsme četli o muži, který se
jmenoval Zacheus. Byl to výběrčí daní, který žil
ve stejnou dobu jako Ježíš. Jako výběrčí daní měl za
úkol vybírat daně od lidí a předávat je římanům.
Podobně jako většina výběrčích daní se patrně
dopouštěl podvodů a jednal s lidmi velmi nečestně.
Ježíš však jednoho dne přišel Zachea navštívit, a po
promluvě s ním prohlásil: „Dnes se dostalo
záchrany tomuto domu, protože i tento [člověk] je
syn abrahamův“ (L 19,9). Jak to mohl takto říct?
Pán Ježíš věděl o proměně, která v Zacheovi nastala.
Dokáže do našich srdcí vidět tak jako nikdo jiný! Ale
navíc zde byly viditelné znaky této proměny:
ZACHEuS MĚL PROMĚNĚNé SRDCE.
Zatímco dříve byl sobecký, chamtivý a lakomý, nyní
se stal velkorysým a starostlivým o druhé. Slíbil, že
polovinu svého majetku dá chudým. Totéž
se odehrálo se Saulem, později známým jako Pavel.
Když se stal křesťanem, přestal pronásledovat
křesťany a začal o ně pečovat.
ZACHEuS CHTĚL NAPRAVIT ŠKODu, KTEROu
V MINuLOSTI ZPůSOBIL.
lidi, které v minulosti ošidil, nyní toužil odškodnit,
a dokonce jim vrátit čtyřnásobně, což bylo mnohem
víc, než vyžadoval židovský zákon. Každý, kdo se stal
křesťanem, by měl opravdu usilovat o nápravu všech
způsobených škod, nakolik je to ještě možné.
ZACHEuS PŘESTAL PODVÁDĚT LIDI.
Napravil, co bylo špatně, což ukazuje jeho úmysl
přestat být nečestný. To je pravý význam slova
pokání – proměna v srdci vedoucí k proměně
jednání.

Bible říká křesťanům: „Zloděj ať již nekrade…“
(ef 4,28). Někteří z lidí, kteří žili v Korintu, když tam
Pavel přišel a zvěstoval jim evangelium, měli velmi
špatný
charakter.
Stali
se
spasenými,
a z toho plynulo, že museli změnit svůj způsob
života. v dopisu, který jim Pavel píše, zmiňuje
uctívače model, zloděje, opilce a původce
sexuálních zvráceností, a pak pokračuje: „Takoví jste
někteří byli. ale dali jste se omýt…“ (1K 6,11).
Někteří z lidí v efeské církvi dříve jako nevěřící
praktikovali magii. Jakmile však byli spaseni, veřejně
tomu učinili konec. „Mnozí, kteří se zabývali magií,
snesli [své] knihy a přede všemi [je] pálili“
(sk 19,19). To ukazuje celkovou změnu smýšlení
a chování – jasné znamení opravdového obrácení!
Možná, že mezi lidmi, kteří se stávají křesťany v naší
době, je málo těch, kteří by byli vytrženi z takto
hrozného způsobu života. Mnozí lidé však mají
hříšné návyky, které v Božím pohledu nejsou dobré.
Pokud jsme předtím, než jsme se stali křesťany,
dělali věci jako je lhaní, podvádění, krádeže nebo
mluvení neslušných slov, měli bychom ve svém
jednání po obrácení zaznamenat změnu. Také
bychom měli zažít zvláštní moc – Boží moc – která
nám bude tyto zlé návyky a hříchy pomáhat
překonat. „ať tedy hřích nevládne ve vašem
smrtelném těle.“ (viz Ř 6,12-14.) Zatímco dříve
bylo
každé
odepření
hříchu
spojené
s těžkým bojem, jako křesťané máme na pomoc
Ducha Svatého, abychom pokušením odolali.
vedle velké změny v našich životech ohledně starých
způsobů a návyků bychom také měli mít nový vztah
lásky vůči Bohu, jeho Slovu (Bibli), a druhým
křesťanům. vzpomeň si na dvě části KlíČovÉHo
verše: 1) - „staré věci pominuly“ (hřích a zlé
návyky), 2) - „je tu všechno nové“ (nová láska
k Bohu, zakoušení nové moci, nové návyky).
Jsi schopen poukázat na takovou změnu ve Tvém
životě? Pokud ano, pak to ukazuje, že jsi spasen.
Poděkuj za to Bohu.
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Celkem
za tuto lekci

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ

Tato lekce patří:

4. lekce

Život křesťana
Nový život
Blok A
Změněné postoje

PřeČTi Si: Sk 16,11-15
KlíČový verš: 2Tm 3,15

„…od dětství přece znáš svatá Písma,
jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru,
která je v Kristu Ježíši.“
Zamysleme se nad situací některých mladých lidí,
kteří, poté co byli vychováni v křesťanských
domácnostech a nikdy nežili životy ve zjevné
hříšnosti, uvěřili v Pána Ježíše. Jaký důkaz zde bude,
že byli opravdu zachráněni? Nikdy nemluvili sprostě,
nebyli vyloučeni ze školy, nechovali se násilnicky
a nepoddávali se alkoholu nebo jiným drogám! Není
možné čekat, že uvidíme dramatickou změnu v jejich
chování teď, když jsou spaseni! Nepřítomnost
převratné změny ve způsobu jednání někdy
u mladých lidí vyvolává pochybnosti, jestli jsou
skutečně zachráněni. lydie, o které jsme četli
v biblickém úryvku, nejspíš byla právě taková – nikdy
nebyla „špatným člověkem“ a k jejímu spasení
dokonce došlo ve chvíli, kdy se účastnila
modlitebního setkání!
Jsou zde však i jiné testy, které na sebe můžeme
aplikovat, abychom zjistili, jestli jsme křesťané nebo
ne. Když se staneme křesťany, Bůh nám všem dá
nový život, nové touhy, nehledě na to, že jsme vážně
hřešili. výraz „opravdový hříšník“ zde ale musíme
použít s opatrností, protože v Božích očích toto
nepředstavuje žádný skutečný rozdíl! Platí, že
hříšníky jsme všichni, jak nám říká list
Ř 3,23. Tato druhá sada testů, kterou bychom na
sebe měli aplikovat, nám má pomoci posoudit, jak
na tom jsme právě teď, na rozdíl od testů, které
pátrají po zásadních změnách v našich životech.
KŘESŤAN ZAčÍNÁ MILOVAT BOHA.
1J 4,19 Dříve než jsme se stali křesťany, nemilovali
jsme Boha. Možná jsme se ho trochu báli a neznali
jsme ho. Ale když jsme složili svou důvěru v Pána
Ježíše, Bůh nám napomáhá k tomu, abychom ho
milovali a chtěli dělat věci, které se mu líbí. Tato
láska k Bohu nás také vede k tomu, abychom byli
pozorní a nezarmucovali ho tím, že bychom dělali
věci, které se mu nelíbí. Jinými slovy, začínáme žít
pro Boha a ne už sami pro sebe. (viz 2K 5,15.)

si o křesťanech mysleli, že jsou tak trochu divní. Ale
když Bůh změnil naše životy, změnil také to, s kým se
přátelíme. Začali jsme mít druhé křesťany rádi a jejich
společnost nás začala těšit. láska ke druhým
křesťanům je jeden ze znaků znovuzrození.
1J 3,14 prohlašuje, že „víme, že jsme přešli
ze smrti do života, neboť milujeme bratry.“
KŘESŤAN ZAčÍNÁ MILOVAT BIBLI.
Najednou máme potěšení z toho, že ji čteme. Možná
nechápeme vše, co říká, protože je to kniha náročná
na porozumění. Ale začíná pro nás být stále cennější.
Začínáme chápat podstatu toho, co nám chce sdělit,
toužíme ji číst a studovat. Jako novorozené dítě touží
po pokrmu od chvíle kdy se narodí, a potřebuje pro
svůj růst mléko, právě tak i nový křesťan touží po
„mléku slova“, kterým je Bible. (Přečti si 1Pt 2,1-3.)
KŘESŤAN ZAčÍNÁ TOuŽIT PO TOM, ABy SE KŘESŤANy
STALI I DRuZÍ.
Začínáme k obrácení vybízet své známé a příbuzné,
a modlíme se za ně, aby mohli být zachráněni.
Snažíme se následovat příklad apoštola Pavla, který
řekl: „Touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně je,
aby byli zachráněni” (Ř 10,1).
KŘESŤAN JE NĚKDO, KDO uSILuJE O SVATOST, ABy SE
LÍBIL BOHu.
1J 3,2-3 Ten, kdo není křesťanem, kdo nebyl
znovuzrozen, se netouží zalíbit Bohu. Je to někdo, kdo
žije sám pro sebe. Když jsme však zachráněni, Bůh
vloží do našeho srdce lásku k Bohu a touhu se mu líbit.
Když čteme Bibli, objevujeme věci, které se Bohu
nelíbí. Potom se snažíme tyto věci nedělat, a Bůh nám
pomáhá se jich vyvarovat prostřednictvím svého
Ducha Svatého. objevíme také věci, které ho potěší,
a o ty usilujeme. To v žádném případě neznamená,
že poté, co se staneme křesťany, už nikdy nezhřešíme.
Znamená to však, že se budeme postupně, den po dni,
stávat podobnějšími Pánu Ježíši.
Toto jsou tedy některá ze znamení „nového narození.“
Jistě si všimneš, že jsou to všechno PoZiTivNí
skutečnosti. Někdy máme sklon uvažovat o životě
křesťana v NeGATivNíCH pojmech, tj. co neděláme
nebo neříkáme. Je ale o mnoho lepší vysledovat
kladné znaky duchovního života! Přijmi proto dnes
tuto výzvu a sám/sama sebe uvedenými testy prověř!

KŘESŤAN ZAčÍNÁ MILOVAT DRuHé KŘESŤANy.
Možná, že předtím, než jsme se stali křesťany, jsme
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