
Události (zaznamenané v knize Genesis) se po stvoření
světa velmi rychle vyvíjejí. Bůh vše stvořil a bylo to velmi dobré.
Pak ale nastal Adamův a Evin pád do hříchu a Boží soud nad nimi 
i celým lidským pokolením. Následuje tragédie první vraždy.
To musel být jeden z nejhorších okamžiků v životě Adama a Evy. 
Jejich čin neposlušnosti vůči Bohu vedl prvorozeného syna k vraždě bratra.

         
O:    Křížovka:

1. Nejstarší syn Adama a Evy.
2. Kain odešel a žil v zemi Nód na východ od ...... .
3. Druhý syn Adama a Evy.
4. Bůh řekl Kainovi, že ..... číhá ve dveřích.
5. Bůh řekl Kainovi, že ..... jeho bratra k němu volá ze země.
6. Bůh se ptal Kaina, kde je jeho bratr. Kain řekl: „ ..... .“
7. Bůh vložil na Kaina ....., aby ho nikdo nemohl zabít.
8. Místo činu

Na první pohled by se mohlo zdát nespravedlivé, že Bůh nebyl ochoten přijmout Kainovu oběť 
a uspokojila ho jen Ábelova. Konec konců každý přinesl něco ze své každodenní práce, aby to obětoval
Bohu. Když se však zahledíme na případ pozorněji, objevíme věci, které nám pomohou celou situaci
lépe pochopit.

O:    Co říká 1. Jan 3,12 o tom, komu patřil Kain?
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O:   Podle stejného verše vysvětli, proč Kain zabil Ábela:

Zdá se, že Kain na Ábela žárlil. Neměli bychom být jako Kain.

O:   Jaký by měl být podle 1. Jan 3,11 náš postoj k ostatním lidem?

O:   Podívej se zpět do Genesis 3,17-19. Co Bůh udělal se zemí kvůli Adamovu hříchu?

        
O:   Co Bůh řekl, že bude zem plodit?

O:   Jaká slova jsou použita ve verši 19 pro vyjádření skutečnosti, že lidé budou muset velmi tvrdě              
          pracovat, aby získali ze země úrodu?

Kain pracoval velmi tvrdě a jeho oběť možná vypadala lépe než Ábelova, ale nebyla tím, co Bůh chtěl.

O:    Podívej se na klíčový verš. Co Ábel měl a co Kainovi chybělo?

Ábel věřil Bohu a poslušně dělal vše, co Bůh řekl. Proto obětoval lepší oběť než Kain. Ábel přistupoval k Bohu způsobem, 
který Bůh chtěl, to jest obětováním zvířete na očištění svých hříchů. Chceme-li přijít k Bohu a být od něho přijati, musíme 
jít Boží cestou. Je to cesta víry v Pána Ježíše Krista, který se na kříži za nás obětoval.
Kain se však chtěl přiblížit k Bohu podle svých představ. Mnozí lidé se mu podobají. Říkají Bohu: „Podívej na všechny ty 
dobré věci, které jsem udělal.“ nebo „Nikdy jsem neudělal nic opravdu zlého.“, a tak si myslí, že by je Bůh měl přijmout 
do nebe. Ale není nikdo, kdo by byl dost dobrý. Všichni jsme hříšníci, proto potřebujeme být očištěni krví Pána Ježíše 
Krista.

V 7. verši Bůh varuje Kaina, aby byl opatrný. Ale Kain neposlouchal. Za prvním hříchem tak brzy následovaly další hříchy.

O:    Doplň chybějící slova:

Kain byl velmi 

Kain Ábela 

Kain lhal Bohu a pokusil se zapřít svůj 

Bůh musel Kaina
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2. LEKCE: Enoch a Noe - Chození s Bohem 
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Další doporučená čtení:   Žalm 86,11-13   Lukáš 17,26-27   Jan 14 a 15

O:    Doplň chybějící jména. První jsme vyplnili za Tebe:

          
                
                     SYNOVÉ                 DCERY  
   

       
              SYNOVÉ              DCERY

      
       SYNOVÉ       DCERY

O: Jaký měl Enoch příbuzenský vztah k Noemu?

Enochův syn Metuzalém žil déle, než kdokoli jiný zmíněný v Bibli. Byl pravděpodobně nejdéle žijícím člověkem na zemi.

O:    Kolik mu bylo, když zemřel?
Enoch však nezemřel. Byl jedním ze dvou mužů, kteří odešli ze světa, aniž by zemřeli. 
Druhým byl Eliáš – viz 2. Královská 2,11.

O:    Co se stalo s Enochem, když nadešel čas konce jeho života na této zemi?

O:    V klíčovém verši čteme, že Enoch podobně jako Ábel něco měl. Co to bylo?

O:    Jak je Enoch v tomto verši popisován?

„... bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská.“ (Židům 11,6)
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Enoch i Noe jsou popisováni jako lidé, kteří „chodili s Bohem“. To znamená, že žili v Boží blízkosti jako jeho přátelé. 
Jsou jediní dva v celé Bibli, o nichž je toto řečeno.   
                   
O:    Jakým byl Noe člověkem podle toho, co o něm říká 6. kapitola?

Noe se lišil od ostatních. S Bohem se nikdy nikdo neztratí v davu. Bůh zná každého z nás osobně. Někdy bychom možná byli 
raději, kdyby Bůh neviděl všechno, co děláme, a neslyšel všechno, co říkáme. On zná i naše myšlenky a pohnutky - prostě 
všechno! Všude kolem Noema byla zkaženost a hřích. On však stál mimo ně a byl jiný!

 O:    Když Bůh v Noemově době pohlédl na zemi, co viděl?

O:    Jaký z toho měl Bůh pocit?

O:    Co se Bůh rozhodl, že udělá?

Co vidí Bůh na zemi dnes? Totéž, co viděl za Noema – a jeho srdce se rmoutí. Co vidí, když pohlédne na Tvůj život? 
Stojíš stranou, odlišuješ se od ostatních svou vírou v Boha? Chceš chodit s Bohem jako Enoch a Noe? 
Pak se modli slovy Žalmu 86,11.

O:    Napiš první část Žalmu 86,11 do cesty na obrázku:
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3. LEKCE: Noe a potopa - Pracovat pro Boha

poznejBibli
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                         Další doporučená čtení: Matouš  24, 37-39, 1. Petr  3,17-22
                                                                       2. Petr   2,4-5,  2. Petr  3,3-9

Bůh měl v plánu dát Noemu a jeho rodině šanci uniknout před jeho soudem. 
Proto mu poskytl přesné pokyny k postavení archy.

O:   Jaký druh dřeva měl Noe použít?

O:    Čím měl Noe archu pokrýt zvenčí i zevnitř?
 

Archa tak byla dokonale vodotěsná.
     
O:   Jak byla archa velká? Napiš rozměry k příslušným šipkám.

Tyto rozměry jsou podobné proporcím moderních 
zaoceánských plavidel. Na délku byla archa větší 
než fotbalové hřiště!

O:   Kolik měla archa podlaží?

Bůh dal Noemu pokyny ohledně toho, kdo a co všechno se mělo nalodit: zvířata, ptáci, plazi a potrava pro všechny.
Noe přijal Boží pokyny bez váhání. 
               
O:   Najdi v biblickém úryvku verš, který říká, že Noe poslechl Boží pokyny, a vypiš ho:
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O:  V 7. kapitole je uvedeno mnoho čísel. Najdi, ve kterých verších se vyskytují následující čísla. 
        K čemu se vztahují?

O:  Kdo zavřel dveře archy?

O:  Kolik lidí bylo v arše zachráněno?
        (Zjisti tento údaj z biblického úryvku nebo se podívej do 1. Petr 3,20.)

O:  Kolik let strávil Noe stavbou archy? (viz Genesis 5,32 a 7,6):

Bůh trpělivě čekal, dokud nebylo vše doděláno (1. Petr 3,20). Noe po celou dobu stavby kázal lidem 
o spravedlnosti (2. Petr 2,5). Avšak kromě jeho nejbližší rodiny nikdo nelitoval svých hříchů ani neuvěřil
Noemovým slovům. Všichni lidé dál pokračovali ve svém hříšném způsobu života.

O:  V klíčovém verši vidíme, že Noe, Ábel i Enoch měli něco společného. Co to bylo?

Noe uvěřil Bohu a poslušně udělal, co mu Bůh přikázal. Tak byl on i jeho rodina zachráněn. Ostatní lidé Boha 
odmítli, a tak museli být za své hříchy potrestáni. Chceme-li my být zachráněni ze svých hříchů, musíme uvěřit
v Pána Ježíše Krista (Skutky 16,31).                                                         Celá zem byla pokryta vodami potopy (v. 19).

O: Jak vysoko sahala voda nad nejvyšší vrcholky hor?

Archa a její prazvláštní náklad byly unášeny vlnami potopy pod dohledem Boha. Pokud Bohu důvěřujeme, 
drží i naše životy bezpečně ve svých rukách.
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 Další doporučená čtení:  Jan 3,36    Židům 11,6

Během 40 dní potopy vody zaplavily zemi a přikryly i nejvyšší hory. Bůh však na Noema a na vše, co bylo v arše, nezapomněl.

O:   Křížovka

1.    Co uzavřel Bůh s Noem? (viz 9,11).
2.    Znamení, které dal Bůh na obloze.
3.    Noe to otevřel, aby vypustil ptáky.
4.    Noe to stavěl, aby tam přinesl oběť.
5.    Bůh to poslal na zem, aby vysušil vody.
6.    První pták, kterého Noe vypustil z archy.
7.    Holubice přinesla z tohoto stromu list.
8.    Jaká musela být zvířata, aby je Noe mohl obětovat?
9.    Hora, na které přistála archa.
10.  Druhý pták, kterého Noe vypustil.

O:   Co se stalo 17. den sedmého měsíce?
 

O:   Co se stalo 1. den desátého měsíce?

O:   Co se stalo 1. den prvního měsíce, když bylo Noemu 601 let?

O:   Co se stalo 27. den druhého měsíce v 601. roce Noemova života?

První, co Noe udělal, když stanul nohou na suché zemi, bylo, že postavil oltář, kde obětoval Bohu oběti.
Byl to projev vděčnosti a úcty k Bohu. Bůh ho s celou jeho rodinou zachránil od svého soudu nad hříšným světem.

O:   Když Bůh spatřil oběť, co řekl, že už více neučiní?

poznejBibli
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O:    Bůh slíbil, že už nepřestane OSM situací. Kterých?

Toto je trvalá smlouva mezi Bohem, Noem a veškerým živým stvořením. Bůh své sliby vždycky dodrží. Bůh 
vyslovil i mnoho dalších zaslíbení ve svém Slově.

O:    Podívej se do Jan 3,36. Co Pán Ježíš slibuje v tomto verši...
            1. těm, kteří věří v Syna?

            2. těm, kteří nevěří v (odmítají) Syna?

O:    Bůh zaslíbil Noemu i dalším generacím, že potopa už nikdy nebude. Čeho byla duha 
znamením (nebo symbolem)?

Byl jen jediný způsob, jak mohl být Noe zachráněn před potopou. 
Bůh tento způsob naplánoval a zajistil. 
On také naplánoval a zajistil jediný způsob, 
kterým může být před budoucím soudem zachráněn každý z nás.

Ježíš řekl:   „Já jsem ta cesta...“ (Jan 14,6)
„V nikom jiném není spása...“ (Skutky 4,12)

O:    Podívej se na klíčový verš a doplň dvě chybějící slova:

„Touto ................................... jste skrze .............................. spaseni.“

Spasení, které nám Bůh nabízí, je založeno na Božím slibu a Boží milosti. Jeho spasení jsme si nezasloužili a 
nemůžeme si ho vydobýt. Je to Boží dar přijatý vírou. VÍRA je klíčovým slovem v každé z těchto čtyř lekcí. 
Vyskytuje se v každém ze čtyř klíčových veršů. Víš už, co znamená víra v Boha?

Přijal/a jsi podobně jako Noe Boží slovo do svého srdce a dokázal/a jsi svou poslušností vůči Bohu,
 že věříš tomu, co říká?
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