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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE - PRVNÍ LIST TESALONICKÝM, LEKCE 5, 1TE 4,1 - 12

OTÁZKY KE STUDIU
Opakování: Co je podle tebe hlavním
tématem 1 Te 3? Za co se Pavel v této
kapitole modlí?

1. Kapitoly 4 a 5 tvoří druhou část
Pavlova dopisu tesalonickým. V těchto
dvou kapitolách jsou zaznamenány
praktické pokyny pro nové věřící. Ve
4,1 čteme, že Pavel píše „bratřím“ a
jeho pokyny směřují k tomu, „jak žít“
nebo „chodit“. Tento oddíl (4,1-8) by
se dal pojmenovat slovy „Jak chodit
ve svatosti“. A ačkoliv měl Pavel
v těchto verších na mysli především
sexuální čistotu, položil zde solidní
teologická východiska pro svatý život.
Vysvětli tato východiska (popsaná níže)
a u každého uveď několik konkrétních
příkladů.
a) Líbit se Bohu (4,1):

nás povolal), s Bohem Synem (který
za nás zemřel) a s Bohem Duchem
(který žije v nás). Co v této pasáži Pavel
říká o každé z osob Boží Trojice?
Jakým způsobem může Duch Svatý
zmocnit věřící k životu osvobozenému
od sexuální nečistoty?
•

Je tvé srdce připravené na život ve
svatosti?

•

Toužíš po tom, být stále více podobný
Kristu? Jak se to prakticky projevuje ve
tvém životě?

5. Ve verších 1-8 vybízí Pavel věřící
k tomu, aby „chodili ve svatosti“ a
v následujících verších 9-10 jim říká,
aby „chodili v lásce“. Shrň Pavlovy
instrukce z veršů 4,9-10.
•

Jaká myšlenka se opakuje ve
verších 1 a 10? Jak ji použiješ ve
svém životě?

•

Proč křesťané potřebují růst v lásce?

b) Poslouchat Boha (4,2-3):
c) Oslavovat Boha (4,4-5):
d) Utéci Božímu soudu (4,6-8):

2. Jakou se ve verši 2 zaštiťuje Pavel
autoritou,
když
tesalonickým?

dává

příkazy

3. Jakých věcí se měli tesaloničtí
vyvarovat podle veršů 4,3-8 a ve
které konkrétní oblasti se mají více
posvěcovat?
•

Jaké oblasti tvého života potřebují
nejvíce posvěcovat?

4. V tomto oddíle (4,1-8) Pavel říká,
že život ve svatosti a čistotě vyžaduje
správný vztah s Bohem Otcem (který

6. Nejen,

že věřící „chodí ve
svatosti“ (4,1-8) a „chodí v lásce“
(4,9-10), ale také „chodí v úctě“
(4,11-12). Čti verše 4,11-12 a napiš
shrnutí
nebo
parafrázi
těchto
Pavlových slov.
•

Jak tyto verše (4,11-12) použiješ ve
svém životě?

7. Modli se za to, aby se Boží vůle
zjevila
zřetelným
způsobem
v nějaké oblasti tvého života,
takže získáš touhu líbit se Pánu
více, než někdo jiný.
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