
nepodlehl mu. Jeho odpovědí na všechna ďáblova
pokušení bylo: „Je psáno“! Vhodná citace Božího
Slova je účinnou zbraní proti ďáblovi (L 4,1-13).

2. MĚLI BYCHOM SE PŘED BOHEM ROZHODNOUT, ŽE
NEPŮJDEME NA MÍSTA A NEBUDEME DĚLAT VĚCI, 
O KTERÝCH VÍME, ŽE NÁS POVEDOU DO HŘÍCHU.
Job uzavřel smlouvu se svýma očima, že nebude
žádostivě hledět na dívku (Jb 31,1). rozhodnutí
tohoto druhu, učiněná v plné vážnosti v Boží
přítomnosti, nám pomohou bojovat proti pokušením.

3 MĚLI BYCHOM ZNÁT VLASTNÍ SLABOSTI. 
Měli bychom Boha prosit, aby nám pomáhal nad nimi
vítězit. Znát sebe samého je v křesťanově životě velmi
důležité. Každý z nás je jiný a jsme pokoušeni různým
způsobem. od nás všech se však očekává, 
že pokušením odoláme. To vyžaduje mít se trvale 
na pozoru, jak Petr připomíná v 1Pt 5,8-9. 

4. MĚLI BYCHOM SE SPOLÉHAT NA SÍLU PÁNA JEŽÍŠE.
V Pánu máme moc odolat všem pokušením. 
Měli bychom se  „posilovat v Pánu a v převaze jeho
síly“ a „obléci si celou výzbroj Boží“, abychom byli
schopni obstát proti všem ďáblovým důmyslným
nástrahám (Ef 6,10-11).

ZKOUŠKY 
Mezi zkouškou a pokušením je rozdíl. Pokušení je úklad,
nástraha či léčka, která nás může uvést do hříchu.
Naproti tomu zkouškou mohou být různé problémy 
a těžkosti, které nám přicházejí do cesty. Může jít 
o nemoc, rodinné problémy, úraz, pronásledovaní 
a podobné věci. Bůh je dopouští za tím účelem, 
aby upevnil naši víru. on chce, aby se z nás stali dospělí
křesťané (viz 1Pt 1,6-7).

Zkoušky přicházejí na každého člověka, nejen na věřící.
Nejsou odplatou za to, že jsme hříšní, ani je na nás Bůh
neposílá proto, že by nás nemiloval. Věřící by měli být
schopni překlenout každou zkoušku duchovním
způsobem. Máme sílu, kterou nevěřící nemají. Máme
Hospodina, který nám zaslíbil, že bude s námi a nikdy
nás neopustí (Žd 13,5-6). Máme také oporu mezi bratry
a sestrami ve sboru a máme víru, ve které se můžeme
spolehnout na to, že každá zkouška má 
za cíl prohloubit naši lásku k Bohu.

Když jsme se stali křesťany, získali jsme novou radost
a lásku k Pánu a k druhým křesťanům. Naneštěstí
můžeme tuto radost ztratit, když přijdou problémy.
Co bychom měli v takovém případě dělat? Máme
rezignovat? Jako křesťané musíme počítat s tím, že
problémy přijdou, protože ještě nejsme dokonalí.

Když jsme uvěřili, získali jsme nové nepřátele. Naši
nevěřící známí se nám mohou vysmívat, bude na nás
útočit Ďábel a také naše vlastní hříšná přirozenost
bude tíhnout k hříchu. V této sérii lekcí se zaměříme
na některé z těchto problémů.

POKUŠENÍ
Pokušení je opravdovým problémem pro každého,
ale především pro křesťana. Je tomu tak proto, že
nyní jako věřící ve svých životech prožíváme
„přetahovanou“. Toto napětí povstává 
ze skutečnosti, že v sobě máme novou přirozenost,
která touží po tom líbit se Bohu a odvracet se 
od hříchu. Avšak stará hříšná přirozenost, kterou
jsme měli už předtím, než jsme uvěřili, v nás stále
zůstává a chce nás vést k těm stejným hříšným
věcem, které jsme dělali jako nespasení. Můžeme být
proto stále jednoduše pokoušeni k nemravnostem 
v sexuální oblasti, ke krádežím, lžím, k podvádění, 
k hněvu,  nelaskavosti a sobectví (viz Ef 4,22-24;
Ko 3,9-10).

Být v pokušení ještě není hříchem. Hřích se objeví, 
až když pokušení podlehneme. Nejprve se nám 
to zalíbí, začneme o tom přemýšlet a nakonec
povolíme (Jk 1,13-15). Jsou určité věci, které
věřícímu člověku pomohou pokušením odolat.

1. MĚLI BYCHOM SE UČIT NAZPAMĚŤ BIBLICKÉ
VERŠE
Budeme vědět, co od nás Bůh očekává. 
(Ž 119,11) Ježíš sám byl pokoušen Satanem, ale

KlíČoVý Verš Jk 4,7
„Poddejte se tedy Bohu

Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.“

Život křesťana
Vítězný život  Blok D

Tato lekce patří:

PřeČTi Si: ef 6,10-18
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Marnotratný syn, který opustil domov 
a promrhal peníze svého otce, se nakonec
rozhodl k otci vrátit. Když o tom uvažoval, řekl:
„Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: otče,
zhřešil jsem proti nebi i před tebou“ 
(l 15,18). Jinými slovy, uvědomoval si, 
že jeho hříchy byly především hříchy proti Bohu!
Víme, že když zhřešíme, často tím zraníme druhé.
Nyní bychom měli mít dvojnásobný 
důvod zastavit se a hřích nevykonat. Hřích je 
v první řadě namířen proti Bohu!

3. PAMATUJ, ŽE HŘÍCH NARUŠUJE NAŠE
SPOLEČENSTVÍ S BOHEM.
Je třeba přiznat, že křesťané nejsou dokonalí, 
a pokud si nedávají pozor, mohou se dopustit 
i hříchu (všimni si verše z 1J 1,8). i když zhřešíme,
neznamená to, že jsme ztratili spasení. Pokud
jsme prožili skutečné znovuzrození, byli jsme
zachráněni jednou provždy (J 10,28). 
Naše hříchy však brání blízkému společenství 
s Bohem. Žalmista to vyjádřil těmito slovy:
„Kdybych viděl ve svém srdci nepravost,
Panovník by [mě] nevyslyšel“ (Ž 66,18). 
Náš pokoj je ten tam, modlitební život je narušen 
a náš vztah s Bohem je pošpiněn!

4. PAMATUJ SI, ŽE POŽITEK Z HŘÍCHU NEZŮSTÁVÁ.
Požitky, které hřích přináší, rychle skončí,
následky hříchu však mohou být nemilé 
a dalekosáhlé. Měli bychom si podobně jako
Mojžíš  zvolit v životě Boží cestu, ne si užívat
„dočasný požitek z hříchu“ (Žd 11,25). Trvalou
radost a štěstí může přinést pouze láska 
a poslušnost k  Bohu, ne nějaký požitek.

Poselství Bible je jasné: „Kdyby tě hříšníci lákali,
nepřivoluj“ (Př 1,10)! Jako věřící stůj pevně 
a nedělej kompromisy! Klíčový verš říká:
„Nepřipodobňujte se tomuto věku“ (Ř 12,2)!
Nesmíme dovolit, aby nás hříšný svět měnil 
a formoval. Pokud miluješ Boha, nemůžeš být
přítelem s bezbožným světem, Musíš si vybrat mezi
láskou k tomuto zlému světu a láskou k Bohu 
(1J 2,15-17).

Další problém, kterému jako věřící musíme čelit, 
je nátlak světa, v němž žijeme. Slovem „svět“ (nebo
také přítomný „věk“; v řečtině jsou v tomto smyslu
užita dvě slova: kosmos a aión; V našem klíčovém
verši je aión -  „věk“), máme na mysli současný
globální systém, který je nepřátelský vůči Bohu 
a zavrhuje Pána Ježíše. Jako věřící jsme „ve světě“ 
(J 17,11), protože žijeme ve stejném světě jako
nevěřící. Životním stylem bychom se však od nich
měli odlišovat. Věřící člověk je v neustálém konfliktu
s názory a postoji svých nevěřících vrstevníků.

Jako mladý křesťan budeš čelit mnoha otázkám, 
jako třeba: „Měl bych chodit na diskotéky?“ nebo
„Měla bych poslouchat a zpívat populární písničky?“
„Měli bychom se chovat nemravně, abychom nebyli
pro smích svému okolí?“ „Jak můžeme čelit nátlaku
této hříšné společnosti?“

Bible nám dává několik dobrých vodítek:

1. PAMATUJ, KOMU PATŘÍŠ.
Jednou budeme Bohu skládat účty, protože on je
náš Stvořitel. „Pamatuj na svého stvořitele ve
dnech svého jinošství“ (Kz 12,1). Jemu také
patříme, protože nás vykoupil smrtí svého Syna 
(1K 6,20). Na základě těchto skutečností bychom
Jej měli ctít a velebit a dát mu v životě první místo.
To je to, co má Bible na mysli, když mluví o „bázni
před Hospodinem“. Vyučuje nás, že „počátek
moudrosti [je] bázeň [před] Hospodinem“ 
(Př 9,10). Chceš-li být moudrý uprostřed hříšné
společnosti, vice se snaž dělat radost Pánu a
nehleď na druhé ani sám na sebe!

2. PAMATUJ, ŽE KAŽDÝ HŘÍCH JE HŘÍCHEM PROTI
BOHU.
Když hřešíš, v první řadě tím konáš něco proti
Bohu. Josef odmítl zcizoložit s Putifarovou ženou,
protože věděl, že je to špatné a že by to byl hřích
vůči Bohu. řekl, „Jak [bych] mohl spáchat takové
zlo a zhřešit proti Bohu?“ David, poté co spáchal
smilstvo a vraždu (viz 2S 11), řekl Bohu, „Proti
tobě samému jsem zřešil“ (Ž 51,6). 

KlíČoVý Verš: ř 12,2                     
„A nepřipodobňujte se tomuto věku,

nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste
mohli zkoumat, co [je] Boží vůle, co [je] dobré,
přijatelné a dokonalé.“

Život křesťana
Vítězný život  Blok D

Tato lekce patří:

PřeČTi Si: 1J 1,5-10; 1J 2,15-17
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tím spíš bychom měli my! Tím potvrzujeme, že svou
žádost předkládáme s touhou, aby výsledek byl v souladu
s jeho vůlí (viz 1J 5,14).

4. ČASTOKRÁT NEVÍME, CO JE PRO NÁS NEJLEPŠÍ.
Bůh, náš otec, to ví! Když si malé dítě přeje hrát s ostrým
nožem na krájení chleba, jeho rodiče mu to velmi rychle
zarazí. Možná si dítě myslí, že mu rodiče nepřejí a jsou
nelaskaví. oni mu však naopak projevují lásku, protože mu
nedovolí to, co je pro něj špatné. Můžeme se spolehnout
na to, že náš nebeský otec ví, co je pro nás nejlepší 
(Mt 7,7-11).

Další oblastí, ve které mohou nastat těžkosti, jsou naše
vztahy s lidmi. Můžeme se dostat do napjaté situace v rodině
nebo mít problémy ve vztazích s kolegy ve škole či v práci.
Dokonce i v místním sboru se k nám lidé nemusí chovat tak,
jak bychom očekávali. Jakou pomoc můžeme v Bibli najít 
pro  takové případy nezdaru?

1. MUSÍME SI BÝT VĚDOMI VLASTNÍCH NEDOSTATKŮ. 
obtížnému vztahu často prospěje, když se pokoříme 
a přiznáme, že nejsme dokonalí. Pavel nás vyučuje, 
že bychom neměli o sobě smýšlet výš, než se sluší 
(Ř 12,3).

2. MUSÍ NÁM JÍT O PÁNA JEŽÍŠE A O NAŠE BLIŽNÍ
Mnoho problémů ve vztazích je způsobeno tím, že jsme
zahleděni sami do sebe a myslíme jen na své sobecké
zájmy. Místo toho by nám mělo na prvním místě jít 
o zájmy Boží. To zdůrazňoval apoštol Pavel v listu
Filipským, když si posteskl, že „všichni hledají svých věcí, 
a ne věcí Ježíše Krista“ (Fp 2,21). Bude-li vroucí naše láska
k Pánu, poroste rovněž naše láska a porozumění pro
druhé. Pavel v témže listu vybízí, abychom se
nesoustředili na sebe, ale také na zájmy druhých (Fp 2,4).
Modlit se za ty, se kterými máme těžkosti, je vždy velkým
krokem k nastolení harmonie. Všimni si slov Pána Ježíše
zaznamenaných v Mt 5,44.

3. VŽDY MUSÍME JEDNAT V LÁSCE.
„Láska je trpělivá, dobrotivá… “ (1K 13,4). Stejně jako
pohyblivé části motoru potřebují být promazány olejem,
tak i všechny mezilidské vztahy fungují omnoho lépe, když
jsou „promazány“ Boží láskou.

Život víry není vždy jednoduchý. Bůh nikde neříká, že tomu
tak bude! Přesto nás ujistil o své neustálé přítomnosti 
a touží, abychom na Něj uvrhli veškeré své starosti,
protože mu na nás záleží, jak nás učí klíčový verš.

Jako křesťan jsi začal žít nový život. Může se však stát,
že přijde nějaký nezdar nebo klopýtnutí. Jedna
oblast, ve které mnoho křesťanů klesá na mysli, jsou
nevyslyšené modlitby.

Na začátku jsme často plní odhodlání a nadšení,
dokážeme se modlit za spoustu věcí a očekáváme, 
že Bůh odpoví na všechny naše modlitby. Po nějaké
době si však uvědomíme, že některé modlitby nebyly
vyslyšeny podle našich představ. Například 
se můžeme modlit, aby byl někdo spasen, 
ale nestane se tak. Modlíme se za nemocné, a oni
nejsou uzdraveni. Co je špatně? Už nás Bůh
nemiluje? Neslyšel nás? Udělali jsme něco špatně?

Když se modlíme, musíme mít na zřeteli následující
důležité principy:

1. BOŽÍ ODPOVĚĎ NEMUSÍ ODPOVÍDAT NAŠEMU
OČEKÁVÁNÍ.
Jsou v zásadě tři odpovědi na modlitbu – „Ano“,
„Ne“ a „Zatím ne“. „Ne“ i „Zatím ne“ jsou také
odpovědi! Když nám Bůh nedá, o co jej žádáme,
neznamená to, že neslyšel naše modlitby. V tomto
smyslu vůbec neexistuje něco jako „nevyslyšená
modlitba“. Zamysli se např. nad situací Zachariáše
a Alžběty v L 1. Tam se jednalo o odpověď „Zatím
ne“. Příklad odpovědi „Ne“ vidíme ve 2K 12,7-9.

2. MODLÍME SE „V JEŽÍŠOVĚ JMÉNU“. 
Pán Ježíš vyučoval své učedníky: „oč byste
požádali v mém jménu, to učiním, aby byl otec
oslaven v Synu“ (J 14,13). Nemůžeme si však
myslet, když každou modlitbu zakončíme slovy 
„ve jménu Pána Ježíše“, že tím vyslovíme jakési
duchovní „abrakadabra“, které nám vždy zaručí to,
co jsme chtěli. Modlit se „v Pánově jménu“ 
ve skutečnosti znamená, že jej uznáváme 
za svrchovanou autoritu. Nízké nebo sobecké
motivy nemají v našich modlitbách co dělat! 
„Žádáte, a nedostáváte, protože…“ (Jk 4,3).

3. NEMÁME PRÁVO SI VYNUCOVAT NA BOHU 
SVOU VŮLI.
on je vyšší než my, ne naopak. Protože Bůh je
svrchovaný, má právo jednat na základě své vlastní
vůle. To je také to, za co bychom se měli vždy
modlit, „Ne jak já chci, ale jak [chceš] ty“ 
(Mt 26,39). Pokud se takto modlil Pán Ježíš, 

KlíČoVý Verš: 1Pt 5,7
„Všechnu svou starost uvrhněte 
na něho, neboť mu na vás záleží.“ 

Jak překonat nezdar3. lekce

Život křesťana
Vítězný život  Blok D

Tato lekce patří:

PřeČTi Si: l 11,1-4.9-13; 1K 13,1-7

Biblický kurz Nový život - Skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch Svatý (3 bloky)
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Celkem 
za tuto lekci

I) UVEĎ TŘI MOžNÉ ODPOVĚDI NA MODLITBU, ZMÍNĚNÉ V NAŠÍ LEKCI?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
II) PŘEČTI SI L 1,5-13 A VYSVĚTLI, V ČEM JE ZKUŠENOST ZACHARIÁŠE A ALžBĚTY PŘÍKLADEM ODPOVĚDI „ZATÍM NE“.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

V 2K 12,7-9, PAVEL „tŘiKrát ProSiL PáNa“, ABY MU ODEBRAL TRN Z TĚLA, A,BŮH ODPOVĚDĚL „NE“. PÁN MU VŠAK

DAL úžASNÉ ZASLÍBENÍ. DOPLň JE DO VOLNÉHO MÍSTA.
„Stačí ti.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ve slabosti.

I) CO MYSLÍŠ, žE ZNAMENÁ „ProSit v MéM JMéNě“? (viz J 14,13; 15,16; 16,23)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
II) PŘEČTI SI JK 4,3 A VYSVĚTLI, PROČ MODLITBY TĚCH LIDÍ NEBYLY VYSLYŠENY.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

I) VYSVĚTLI, JAK MŮžE BIBLE KŘESŤANŮM POMOCI, ABY POZNALI BOžÍ VŮLI VE SVÝCH žIVOTECH.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ïI) POKUD BEREME BIBLI VÁžNĚ, MŮžEME SI BÝT VE SVÉM MODLITEBNÍM žIVOTĚ JISTI JEDNOU SKUTEČNOSTÍ. 

PŘEČTI SI 1J 5,14 A NAPIŠ, O CO SE JEDNÁ.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

JAKOU UžITEČNOU RADU Z BIBLE BYS DAL MLADÉMU KŘESŤANU, PRO KTERÉHO JE TĚžKÉ DOBŘE VYJÍT S DRUHÝM

VĚŘÍCÍM, V RODINĚ, ŠKOLE NEBO VE SHROMÁžDĚNÍ?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

I) PŘEČTI SI FP 2,4 A SVÝMI SLOVY VYJÁDŘI, CO TO ZNAMENÁ.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
II) DOKONALÝ PŘÍKLAD TOHOTO PRINCIPU JE U PÁNA JEžÍŠE. K ČEMU HO VEDL JEHO ZÁJEM O DRUHÉ? (VIZ VERŠE 5-8.)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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je v tom, že hřeší, protože chtějí hřešit, ne proto 
že by museli. Budeš-li po tom toužit, Bůh Ti vždy
ukáže východisko. „Postavte se proti Ďáblu, a uteče 
od vás“ (Jakub 4,7).

SATAN NIKOMU NEPŘEJE TO NEJLEPŠÍ.
Snaží se narušit Tvůj nový život s Bohem. Musíme 
si uvědomit, že je to geniální podvodník 
(2. Korintským 11,14) a „otec lži“ (Jan 8,44). 
Měli bychom být neustále ve střehu proti jeho lstivé
taktice! on nemá žádný důvod dát Ti cokoliv
dobrého! 

SATAN JE DUCHOVNÍ NEPŘÍTEL.
Musíme mu čelit duchovními zbraněmi. Těmi jsou
víra, modlitba, Boží Slovo (které slouží jako meč) 
a všechny ostatní části duchovní zbroje, zmíněné 
v Efeským 6, verše 10-18. Není možné proti Satanovi
bojovat bez Boží pomoci. Bůh si však přeje dát nám
vítězství a vždy, když se na něj spolehneme, 
nám pomůže.

Satanova moc je velice reálná a nikdy bychom si s ní
neměli zahrávat. Kdo je Kristův, by neměl mít nikdy
nic do činění se spiritistickými seancemi, vykládáním
karet, horoskopy, znameními zvěrokruhu (astrologií)
nebo čímkoli pochybným. Musíme se držet zpět 
od všech těchto věcí, protože jsou to prostředky,
kterými Satan spoutal mnohé lidi. 
„všeho, co vypadá zle, se vystříhejte“
(1. tesalonickým 5,22).

Boží lid má tři hlavní nepřátelé a všemi jsme se již
zabývali – svět, tělo (hříšná přirozenost) a Ďábel.
Nenech se odradit! Bůh je s Tebou a pomůže Ti!

Kdo je to Ďábel? Je skutečný nebo je pouze
výplodem lidské fantazie? Má dnes ještě význam 
se jím zabývat, nebo patří někam do středověku?

Bible popisuje Ďábla, nebo Satana, jako velmi
skutečnou duchovní bytost. Na rozdíl od Boha však
není všemohoucí, přesto jeho moc je tak veliká, že je
v Písmu nazván „vládcem tohoto světa“ (Jan 12,31)
a „bohem tohoto věku“ (2. Korintským 4,4).

Ďábel je jedním z nejhorších nepřátel věřícího
člověka! Je odhodlán udělat vše, abychom jako
křesťané selhali a chce nám ublížit (viz klíčový verš).
Je naprosto zlý a jeho zájmem je ničit Boží dílo a Boží
lid. V jeho zlých úmyslech mu slouží zástupy démonů
a nečistých duchů.

Abychom mohli čelit tomuto nemilosrdnému
nepříteli, měli bychom znát následující skutečnosti:

SATAN NENÍ NEJMOCNĚJŠÍ BYTOST NA SVĚTĚ.
Bůh je nejmocnější! Boží moc převyšuje Satanovu!
Bůh Satanovu moc ohraničil. Jako křesťan máš
Ducha Svatého Božího, který v Tobě přebývá, 
a nemusíš se tedy Satana bát. 
„ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je
ve světě“ (1. Janova 4,4).

SATAN JE PORAŽENÝ NEPŘÍTEL.
Když v životě zápasíme proti Satanově moci, 
je opravdu užitečné si uvědomit, že on už nyní 
je poražen. Jeho porážka již nastala, „proto se zjevil
Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy“ (1. Janova
3,8). Pán Ježíš ve své smrti na kříži získal vítězství
nad Satanem a zajistil naše vysvobození z jeho moci
(viz Židům 2, verše 14 a 15). Důkazem jeho porážky
je skutečnost, že byl Pán Ježíš vzkříšen z mrtvých.

SATANOVI SE LZE UBRÁNIT.
Když jsi uvěřil/a, Bůh Tě zapečetil svým svatým
Duchem a dal Ti duchovní moc k přemožení Satana.
Musíš ovšem chtít! Tragédie mnohých věřících 

KlíČoVý Verš: 1. Petrova 5,8
„Buďte střízliví [a] bděte! Váš protivník

Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“

Jak přemoci Ďábla4. lekce
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Tato lekce patří:

PřeČTi Si: efeským 6,10-20
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JAK JE ĎÁBLEL POJMENOVÁN A POPISOVÁN V NÁSLEDUJÍCÍCH ODKAZECH?
A) Matouš 4,3 ............................           B) Matouš 4,10 ............................
C) JaN 8,44 ............................           D) zJEvENí 20,2 ............................

PRAVDA NEBO NEPRAVDA:-
I) ĎÁBEL JE STEJNĚ MOCNÝ JAKO BŮH. .................
II) ĎÁBEL JE „BoHEM toHoto věKu“. .................
III) KŘESŤAN MÁ DUCHA SVATÉHO V SOBĚ PŘEBÝVAJÍCÍHO. .................
IV) ĎÁBEL NIKDY NEPOKOUŠEL PÁNA JEžÍŠE. .................
V) PÁN JEžÍŠ NIKDY NEPODLEHL POKUŠENÍ. .................

PŘEČTI SI ŽIDŮM 2, VERŠE 14 A 15. JSOU ZDE DVĚ SKUTEČNOSTI, KTERÉ PÁN JEžÍŠ DOSÁHL SVOU SMRTÍ. O KTERÉ SE

JEDNÁ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
PŘEČTI SI JAKUBA 4,7 A POTOM ODPOVĚZ:

I) JAK KONKRÉTNĚ SE PODLE TEBE MŮžEME „VZEPŘÍT ĎÁBLU“?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

II) POKUD SE MU VZEPŘEME, CO NÁM BŮH ZASLÍBIL?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
V BOJI PROTI POKUŠENÍ A HŘÍCHU MÁ KŘESŤAN K DISPOZICI „CELOU BOžÍ ZBROJ“. PŘEČTI SI EfESKÝM 6, VERŠE 10-17
A POTOM KRÁTCE ŘEKNI, JAKÝ DUCHOVNÍ VÝZNAM JE PŘIŘAZEN:

I) ŠTÍTU

................................................................................................................................
II) MEČI

.................................................................................................................................

A) KDYž BYL JEžÍŠ POKOUŠEN ĎÁBLEM, ODPOVĚDĚL NA KAžDOU JEHO NABÍDKU CITACÍ STARÉHO ZÁKONA. 
PŘEČTI SI MATOUŠ 4, VERŠE 4.7. A 10 A NAPIŠ DVĚ SLOVA, KTERÁ JEžÍŠ OPAKOVAL PŘI KAžDÉ SVÉ ODPOVĚDI.
......................................................................................................................................................
B) JAKÝM ZPŮSOBEM NÁM MŮžE BIBLE POMOCI V BOJI SE SATANEM?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ĎÁBLŮV KONEČNÝ PÁD JE POPSÁN VE ZJEVENÍ 20. KAPITOLE. PŘEČTI SI VERŠE 1-3 A 7-10 A PAK KRÁTCE ODPOVĚZ:

I) JAK DLOUHO BUDE ĎÁBEL SVÁZÁN?
..............................................................
II) JAK JE NAZVÁNO JEHO VĚZENÍ?
..............................................................
III) Až BUDE PROPUŠTĚN, CO UDĚLÁ?
..............................................................
IV) JAK BUDOU ĎÁBLOVY BOJOVÉ SÍLY ZNIČENY?
..............................................................
V) CO BUDE S ĎÁBLEM POTOM?
............................................................
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