
SPASENÍ
Bůh se postaral o bezpečí Noeho a nakonec 
i o přežití lidské rasy. Dal mu přesné instrukce 
k postavení archy, a když byla dokončena, dostal
Noeho, jeho rodinu a všechny zvířata bezpečně
dovnitř a zavřel za nimi (Gn 7,16). Archa byla
bezpečná a ti, kdo byli uvnitř, se mohli spolehnout
na Boží ochranu a zaopatření. 

Potopa není babylonská legenda nebo symbol
zničení ze starověké literatury. Není to ani napůl
skutečná a napůl vymyšlená tragédie předcházející
našim dějinám. Byl to den, o jehož přesném datu si
čteme v Gn 7,11, den, kdy přívaly vody z nebe i zdola
uvolnily svou ničivou sílu proti porušené zemi 
a všem jejím obyvatelům. Je možné, že když „archa
plula po povrchu vod“, Noemovy oči nespatřily ten
zmatek a zkázu, jeho uši nezaslechly křik těch, kdo
předtím přehlíželi jeho varování. Noe, jeho rodina 
a všechna zvířata byli v bezpečí. Důvěřovali Tomu,
kdo jim ukázal způsob, jak se zachránit, a když vody
nakonec opadly, rodina vstoupila do světa, který byl
na nějaký čas očištěný od všeho zla a bezbožnosti
(Gn 8,15-19).

vÍrA
Noe nebyl zachráněn před celosvětovou katastrofou
jen kvůli tomu, že si Bůh vážil jeho duchovního
charakteru a jeho náklonnosti (Gn 6,9); bylo to
proto, že Noe naslouchal Bohu, dbal na jeho
varování a splnil přesně to, co mu bylo řečeno 
(Žd 11,7). To znamená, že Noe byl mužem víry, který
věřil Božímu slovu a byl ochoten ho poslouchat 
i tváří v tvář zesměšnění a odsouzení (2Pt 2,5.9-10).

víra v Boha a poslušnost jeho slovu vyžadují odvahu
a vytrvalost, a není lehké je vykazovat v dnešním
světě, který tyto kvality tak často snižuje. Ale Bůh
stále zaručuje věčné spasení těm, kteří podobně
jako Noe, složí svou důvěru v Boží zaopatření – ve
spasitele, našeho Pána Ježíš Krista, jehož
předobrazem je právě Noemova archa. 

„Aby žádný kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný“ (J 3,16).

„spasitel“, „vysvoboditel“ a „vykupitel“ jsou tituly,
které popisují Boha coby Toho, kdo je schopen
zachránit. Během období krizí ve starozákonní
historii ho izraelité častokrát žádali o pomoc 
a vysvobození (viz Ex 2,23-24). Nastávaly však také
zvláštní situace, kdy jen Bůh rozuměl jejich
závažnosti. Když byli lidé neteční nebo dokonce
nedbali na nebezpečí, Bůh převzal iniciativu a zajistil
vysvobození svým charakteristickým způsobem.

SOUD 
Ačkoliv bylo celé stvoření Bohem označeno jako
„velmi dobré“ (Gn 1,31), během několika staletí se
znečistilo. Adam a eva již nadále neměli nadvládu
nad přírodou, a protože zhřešili svou neposlušností
vůči Božímu slovu, jejich zvláštní vztah 
s Hospodinem byl porušen (Gn 3,17.23). Pozvolna,
ale nevyhnutelně, se důsledky jejich hříchu
rozšiřovaly. Žárlivost, chamtivost a pýcha se staly
charakteristické pro lidskou rasu; násilí 
a nemorálnost rostly a Bůh, který na tyto
skutečnosti z nebes shlížel, viděl, „jak mnoho [je]
na zemi lidského zla“ (Gn 6,5). lidstvo se svou
zkažeností a bezcitností stalo líhní zla, a protože Bůh
je spravedlivý, věděl, že je bude muset zničit. Byl
však hluboce zarmoucen jejich hříchem. Zničení pro
svůj svět nikdy neplánoval, proto dal velkou
příležitost lidem, aby se odvrátili od svých hříchů 
a zachránili se tak před Božím soudem (1Pt 3,20).

rozsah tohoto soud byl znám pouze Hospodinu, ale
ukázal ho člověku, který „chodil s Bohem“ (Gn 6,9).
Jeho život Boha těšil a Bůh zaslíbil, že ho zachová
před nastávajícím soudem. Jmenoval se Noe.

NOVÝ ŽIVOT

Klíčový verš: 2 Peter 2,9
„Pán umí vysvobozovat zbožné ze

zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke
dni soudu.“

Bůh soudu a spasení1. lekce
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Tato studie patří:

PřečTi si: Genesis 6,5-22
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POmOcÍ biblickéhO tExtU z tétO lEkcE NAPiš jEDNU větU OhlEDNě NáSlEDUjÍcÍch bODů:
A) Co BŮH viDěl:

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

...............................................................................................................................................................
B) Co BŮH PoCiťovAl:

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

...............................................................................................................................................................
C) roZHoDNuTí, KTerá BŮH uDělAl:

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

...............................................................................................................................................................
vyPiš DvA vEršE z biblickéhO čtENÍ, z Nichž jEDEN UkAzUjE, žE DOkONcE i Ptáci A zvÍřAtA SDÍlEjÍ DůSlEDky

liDSkéhO hřÍchU, A DrUhý, ktErý UkAzUjE, žE bUDOU zAchráNěNi SPOlEčNě S NOEm:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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A) cO mySlÍš, žE jE v bibli myšlENO výrOkEm, žE „Noe chodil s Bohem“?
...............................................................................................................................................................
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b) jAk můžE mlADý křESťAN DNES „chODit S bOhEm“? ...............................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. jAkOU PODObNOSt viDÍš mEzi tÍm, jAk liDé jEDNAli A žili v čASE NOEhO A jAk jEDNAjÍ DNES?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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5. PřEčti Si mt 24,36-39. jAkOU OhrOmNOU bUDOUcÍ UDálOSt SPOjUjE PáN jEžÍš S tÍm, cO SE StAlO vE DNEch

NOEhO? ..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. NOE byl zAchráNěN PřED bOžÍm SOUDEm NAD bEzbOžNým SvětEm, PrOtOžE „hospodiN za Ním zavřel“ 
(GN 7,16). cO SE můžEmE NAUčit O bOžÍm chArAktErU zE zázNAmU O POtOPě A AršE?  
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. PřEčti Si Žd 11,6-7, kDE jE vyzDvižENA NOEhO vÍrA. NA záklADě tOhOtO ODDÍlU zODPOvěz NáSlEDUjÍcÍ

Otázky:
A) Co Je vírA?

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

...............................................................................................................................................................
B) K čemu NoeHo vírA veDlA?
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C) v JAKém směru BylA Pro NěJ vírA v BoHA ZisKem?

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

...............................................................................................................................................................
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Farao, král egypta, neměl k Bohu izraelitů žádnou
úctu a zcela odmítl, když mojžíš žádal, aby lid mohl
odejít z egypta a vrátit se do své vlastní země. Na
zlomení faraonova tvrdého srdce bylo třeba deseti
strašlivých ran (kapitoly 7-12). Posledním soudem
byla smrt prvorozených v každé egyptské rodině.
izraelité obdrželi od mojžíše příkaz, aby každá
domácnost zabila beránka a jeho krví potřela veřeje
dveří. „Když uvidím krev, pominu vás“ - to bylo Boží
zaslíbení, které dostali. To byla cena za jejich
vykoupení. smrt nevstoupí do domu, kde uvěřili 
a jednají podle Božího slova. (Viz Ex 12,21-23.)

„Uvedu vás do země, [o] které jsem pozvednutím
ruky [přísahal], že ji dám Abrahamovi, Izákovi 
a Jákobovi“ (Ex 6,8).

Noc pominutí znamenala vysvobození izraelitů 
z egypta a začátek jejich putování do zaslíbené
země. vedle toho, že měli krví beránka natřít své
veřeje, měli také sníst jeho pečené maso, protože
potřebovali posilu na dlouhou cestu, kterou měli
před sebou. Také měli být připraveni odejít spěšně,
hned jak bude vydán rozkaz. 

„A budete ho jíst takto: Bedra budete mít
přepásaná, sandály na nohou a hůl v ruce“
(Ex 12,11).

Náš křesťanský život je jako putování. Jak kráčíme
po cestě, je nám posilou to, že si připomínáme
velikou cenu, kterou Bůh zaplatil za naše vykoupení
- smrt jeho syna na kříži. Pro Židy se stal Pesach
(pominutí - velikonoce) každoročním svátkem,
slavností, během které se ohlíželi zpět na své veliké
vysvobození. Bez slavnosti Pesach by ztratili veškeré
povědomí o tom, co pro ně Hospodin vykonal.
Podobně je třeba, abychom si připomínali to, co Pán
Ježíš vykonal na Golgotě pro nás. Dlužíme mu za
naše věčné spasení. Dejme pozor, abychom ho
nikdy nepřestali následovat.

myšlenka vykoupení se poprvé objevuje v knize
exodus. sloveso „vykoupit“ znamená zaplatit
výkupné, určenou cenu, aby otrok mohl získat
svobodu. „exodus“ znamená „vyjití“ a tato kniha nás
informuje o událostech, které vedly k odchodu více
než milionu lidí ze země, jež se pro ně stala vězením
plným strastí a otročení.

„Tam z tebe učiním velký národ“ (Gn 46,3).
stalo se to v období velkého hladu, kdy Jákob a jeho
rodina (celkem sedmdesát lidí) opustili svou zemi 
a odešli žít do egypta. Jákob poznal během svého
života Boží péči a vedení a byl si jist, že je Boží vůlí,
aby opustili Kenaan (Gn 46,2-7). Během čtyř stovek
let se z jeho potomků stal národ, izraelité, 
a egypťané se začali obávat jejich vzrůstající moci 
a vojenské hrozby. vládci egypta se pokusili vyřešit
tento problém tím, že z nich udělali otroky, se
kterými jednali velmi krutě, dokonce zabíjeli jejich
novorozené chlapce. Ale Bůh nad nimi bděl a vybral
jednoho z jejich středu, mojžíše, aby je vysvobodil 
z otroctví a vyvedl z egypta.

Před mnoha lety dal Bůh slavnostní slib Abrahamovi
(dědečkovi Jákoba), že jeho potomci budou mít svou
vlastní zemi (Gn 17,8). uběhlo již čtyři sta let 
a mohlo by se zdát, že na svůj slib zapomněl, ale Bůh
vždy své sliby dodržuje, a když nastal správný čas,
promluvil k mojžíšovi: „Nuže pojď, pošlu tě 
k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele, 
z Egypta“ (Ex 3,10).

„Vždyť budu s tebou“ (Ex 3,12).

Bůh sdělil mojžíšovi, že vidí trápení svého lidu. slyší
jejich pláč a zajímá se o jejich utrpení. sestoupil, aby
je vykoupil (viz ex 3,7 a 8). Bůh měl o izraelity
nejvyšší zájem. miloval je, dával na ně pozor a stal se
jejich spasitelem, jejich vykupitelem (Dt 7,7-9). Bůh
sám jednal a zajistil jejich vysvobození, zrovna jako 
v případě Noeho při potopě.

„Proto vztáhnu svou ruku a budu bít Egypt všemi
svými divy...“ (Ex 3,20a).

NOVÝ ŽIVOT

Klíčový verš: exodus 6,6

„...ujmu se vás vztaženou paží ve velikých soudech.“

vykupitel svého lidu2. lekce

Bůh
Blok C

BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ

Tato studie patří:

PřečTi si: exodus 3,1-12

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Život křesťana (4 bloky)  Církev (3 bloky)
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NAPiš PrAvDA NEbO NEPrAvDA k NáSlEDUjÍcÍm výrOkům:
A. „exoDus“ ZNAmeNá „vyJiTí“. .................
B. JáKoBovA roDiNA PřišlA Do eGyPTA v oBDoBí HlADu. ................
C. BŮH si vyBrAl ABrAHAmA, ABy Byl vysvoBoDiTelem BožíHo liDu. ................
D. iZrAeliTé žili v eGyPTě víCe Než 400 leT. ................
e. měli NA své veřeJe DáT Krev BeráNKA. ................

PODlE 1pt 1,18-19 jSOU křESťANé „vykoupeNi… drahoceNNou krví krista.“ SrOzUmitElNě vySvětli, cO tO

zNAmENá: ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

v ex 3,7-8 O SObě bůh řÍká čtyři věci, Aby UkázAl SvOU Péči A zájEm O Svůj liD. Shrň jE:
A. „                                                                                                                                                “

.............................................................................................................................................................
B. „                                                                                                                                              “

.............................................................................................................................................................
C. „                                                                                                                                                “

.............................................................................................................................................................
D. „                                                                                                                                                “

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

jAký mámE DNES DůkAz, žE SE O NáS bůh zAjÍmá?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
A. jAká bylA POSlEDNÍ z DESEti rAN, ktEré DOPADly NA fArAONA A EgyPťANy?
..............................................................................................................................................................
b. cO měli izrAElité UDělAt, Aby PřED NÍ byli zAchráNěNi?
..............................................................................................................................................................
c. zPůSOb, jAkým byli zAchráNěNi, jE „ObrAzEm“ tOhO, jAk my můžEmE být zAchráNěNi z mOci hřÍchU A

SAtANA. SrOzUmitElNě vySvětli, cO tO zNAmENá:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

„vžDyť kriStUS, Náš vElikONOčNÍ bEráNEk, byl zA NáS ObětOváN“ (1k 5,7b). vySvětli, cO jE myšlENO tOUtO

větOU:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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domy (Ex 12,13). Cenou za svobodu byla smrt
beránka!

Pro nás byla zaplacena vyšší cena – smrt spasitele,
Pána Ježíše na Golgatě. on je „Beránek Boží“, jak jej
nazval Jan Křtitel (J 1,29). Jeho smrt je jedinečná v
tom, že zemřel „za naše hříchy“ (1K 15,3). Tak veliká
byla jeho láska k nám, že „dal sám sebe, za naše
hříchy“ (Ga 1,4). Petr píše o skutečnosti, že cenou
našeho vykoupení je „drahocenná krev Krista“ 
(1Pt 1,19).

vyššÍ mOc
Při pohledu na starozákonní dobu vidíme, že Boží
vysvobozování nám ukazují na jeho moc. Tak
například vytvořil cestu napříč rudým mořem, čímž
dovolil izraelitům utéct před svými pronásledovateli,
egypťany. Pro nás však bylo dosaženo ještě většího
vítězství! Když Pán Ježíš zaplatil „vyšší cenu“ na
Golgotě, porazil satana. Žd 2,14-15 vysvětluje, že
zničil toho, který měl moc smrti, to je – ďábla – 
a osvobodil ty, kdo byli pod jeho jhem. výdobytky
jeho velikého vítězství se stávají našimi, když
učiníme pokání ze svých hříchů a v úplné důvěře se
mu oddáme.

vyššÍ záměr
vysvobození od hříchu a satana je jen začátek.
všichni, kdo věří v Pána Ježíše, jsou přijati do Boží
rodiny, stávají se Božími dětmi a obdrží Ducha
svatého. Je to Duch svatý, kdo nám umožňuje žít
tak, jak by Boží děti měly žít. místo toho, abychom šli
svou vlastní cestou a podle své vlastní vůle, pomáhá
nám v našich cestách odrážet Boží cesty a Boží vůli.
Boží záměr je, aby jeho děti chodily „jako děti
světla… a zkoumali, co se líbí Pánu“ (Ef 5,8-10).
Plníš ve svém životě jeho záměr? můžeš pravdivě 
o Bohu mluvit jako o „svém spasiteli“? (Lk 1,47)

Předchozí studie nám ukázaly Boží moc zachránit ať
už od celosvětové katastrofy (jako v případě Noeho)
nebo z otroctví (jako v případě izraelitů, kteří
opustili egypt). Bůh nás zachraňuje, protože je
Bohem lásky a vůbec nemá zájem, aby viděl
jakoukoliv část svého stvoření trpět ve svých
nezbytných a spravedlivých soudech nad hříchem.

vyššÍ PláN
starý zákon nám mnoha způsoby vysvětluje, jak lidé
zakusili slitování a Boží moc, když k Bohu volali 
o pomoc. Bůh však měl na mysli něco většího, než
krátkodobé a lokální vysvobození od takových věcí
jako je válka, potopa nebo sucho. Bůh věděl, že svět
má  mnohem větší potřebu, než je dočasná záchrana
před aktuálními problémy. Bylo třeba duchovního
spasení, protože celá rasa odešla pryč od svého
stvořitele a dostala se pod moc Božího nepřítele –
satana. Božím velikým plánem bylo poskytnout
spasitele pro celý svět!

Bible nám odkrývá úžasnou skutečnost, že Bůh
vytvořil tento plán „před ustanovením světa“. (Viz
1Pt 1,18-20.) Jen milující, vševědoucí a dokonale
moudrý Bůh mohl udělat takovou věc! Bůh měl svůj
plán připraven již před tím, než hřích vše poskvrnil!

vyššÍ OSObA
starý zákon zaznamenává činy velikých
vysvoboditelů, jako byl mojžíš, Gedeon a samson a
také mnoha dalších. Proto, aby nabyl účinku Boží
plán pro spasení celého světa, poslal „svého
jednorozeného Syna“ (J 3,16). Jeho pozemské
jméno Ježíš (znamená „spasitel“), ale nesmíme
nikdy zapomenout, že je synem Božím, který přišel
od otce, aby zajistil spasení pro všechny, jak se
dozvídáme v klíčovém verši. Jeho příchod na zem v
podobě dítěte narozeného v Betlémě, nastal právě v
Bohem určený čas. (Přečti si Ga 4,4.)

vyššÍ cENA
v poslední lekci jsme viděli, že aby izraelité utekli
před Božími soudy dopadajícími na egypt a získali
svobodu, museli zabít beránka a potřít jeho krví své
veřeje. Bůh zaslíbil, že když uvidí krev, pomine jejich

Klíčový verš: (1. Janův 4,14) (B21) 
„A my jsme viděli a svědčíme, že otec

poslal syna, spasitele světa.“

Bůh
Blok C

tato studie patří:

PřečTi si: matouš 1,18-25

3. lekce spasitel světa

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)
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PrOč jE PrO liDStvO NEzbytNé, Aby bylO zAchráNěNO? PODPOř SvOU ODPOvěď, POkUD tO bUDE mOžNé, ODkAzy

NA biblické vEršE: ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2. tOUžÍ bůh PO NAšEm SPASENÍ? 1tm 2,3-4 Dává ODPOvěď! vyPiš tytO DvA vEršE:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

NáSlEDUjÍcÍ vEršE Nám hOvOřÍ O věcEch, ktEré SE StAly „před ustaNoveNím světa“ -  J 17,24; ef 1,4; 1pt 1,20.
vybEr ktErýkOliv z Nich A vyjáDři Svými SlOvy, cO NáS UčÍ:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

v DObě PrvNÍhO PESAchU v DějiNách izrAElE bylA Smrt bEráNkA NEzbytNá, Aby byl zAchráNěN PrvOrOzENý SyN

v kAžDé rODiNě. jAkým zPůSObEm jE tAtO StArOzákONNÍ UDálOSt „ObrAzEm“ NEbO ilUStrAcÍ bOžÍhO „vyššÍhO

PláNU“ PrO NAšE SPASENÍ?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

A. PODlE ŽD 2,14-15 UDělAl PáN jEžÍš SvOU SmrtÍ Dvě věci. ktEré?
(i)
..............................................................................................................................................................
(ii)
..............................................................................................................................................................

b. jAk můžEmE těžit z tOhO, cO UDělAl? 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

jEžÍš jE „SPASitEl SvětA“. (viz klÍčOvý vErš.) zNAmENá tO, žE kAžDý PůjDE NAkONEc DO NEbE? 
SvOU ODPOvěď zDůvODNi:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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StvOřENÍ: budoucí sláva
Bible nás vyučuje, že každá část Božího úžasného
stvoření sdílí tuto naději. Klíčový verš mluví 
o vysvobození „z otroctví zániku“. v Iz 11 je
vykreslen právě takový svět: „Pak vlk bude pobývat
s beránkem… a malý chlapec je povede. Kráva 
i medvědice se budou pást, [i] jejich mláďata
budou uléhat spolu“.

v těchto dnech (a jen Bůh sám ví, kdy to nastane)
naplní známost Boha zemi a jeho syn Ježíš bude
vládnout nad světem tisíc let (viz Zj 20,4). Na konci
tohoto milénia (období trvající tisíc let) míru 
a harmonie, bude satan, který zapříčinil bolest,
utrpení a smrt na tomto světě, vydán věčnému
trestu spolu se všemi těmi, kteří se postavili Bohu.
staré porušené stvoření zmizí a Bůh stvoří nové
nebe a novou zemi, kde nebude žádná smrt, nářek,
pláč ani bolest. „Hle, činím všechno nové,“ říká Bůh
ve Zj 21,5. Nic menšího by Boha neuspokojilo!

v našem biblickém textu Pavel hovoří o tom, „jak
tvorstvo toužebně vyhlíží“ a jak dychtivě očekává na
den svého vysvobození. To nastane, až Pán Ježíš
znovu přijde v moci a slávě. Ať se to stane, stvoření,
které bylo zničeno Adamovým hříchem, chamtivostí
a nedbalostí jeho potomků, bude obnoveno. Než
tento veliký den nastane, musíme mít na paměti, že
člověku byla svěřena péče o Boží tvorstvo.
„Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě
[v] Edenu, aby ji obdělával a střežil“ (Gn 2,15).
Každá nová generace dostává tvorstvo jako dar od
Boha – velmi zvláštní dar, o který je třeba se starat
stejně jako ho užívat! Jakožto křesťané pevně
věříme, že „Pánův příchod se přiblížil“! (Jk 5,8)

Díky divům moderních komunikačních systémů
můžeme téměř okamžitě vědět, co se děje kdekoliv
ve světě. Během hodin nebo dokonce minut se
dozvídáme o zemětřeseních, sopečných erupcích,
záplavách a pohromách všeho druhu! Bolest 
a utrpení světa se před námi, kdo užíváme míru 
a pokoje, neskryje. občas se můžeme divit: „Jak
dlouho ještě může svět pokračovat v současném
stavu smutku a utrpení?“ Zamysleme se nad tím 
z biblické perspektivy!

tvOrStvO: zděděné utrpení
v biblickém úseku Pavel barvitě popisuje úděl
stvoření. „Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes
společně sténá a pracuje k porodu“ (Ř 8,22). Tento
stav však nezapříčinila jeho vlastní chyba, i když jeho
nedostatky způsobují mnoho zmatku v životech
obyvatel země. vady a slabosti tvorstva byly
zaviněny lidským pádem (Gn 3,17-19). Země byla
prokleta trny a bodláky, klima se stalo nestabilním
a přirozeností mnohých zvířat se stala agresivita.

Křehkou rovnováhu tvorstva porušila Adamova
neposlušnost. Když člověk zhřešil, utrpěl celý svět,
protože Bůh předtím ustanovil člověka, aby byl
hlavou stvoření (Gn 1,28).

StvOřENÍ: Současná naděje
Bolest, nemoc a chatrnost stáří jsou běžnou
zkušeností lidského pokolení všech barev 
i národností. Křesťané však pevně věří, že přichází
nádherná změna. „Také dychtivě očekáváme
Zachránce, Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo
naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho
slávy…“(Fp 3,20-21). Tato naděje posiluje křesťany
všech dob a především tehdy, když jsou si nejvíce
vědomi své smrtelnosti. možná truchlíme nad smrtí
přítele nebo příbuzného nebo procházíme obdobím
nemoci či zranění nebo se věnujeme potřebám
nemocných a starých. v takových případech si
můžeme být jisti, že přijde den, kdy vliv hříchu na
naše tělo, duši a ducha již nebude déle trvat a Bůh
sám setře každou slzu z našich očí (viz Zjevení 21,4).

Klíčový verš: římanům 8,21
„Tvorstvo samo bude vysvobozeno 
z otroctví zániku.“ 

Bůh
Blok C

Tato studie patří:

PřečTi si: římanům 8,18-25
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jAk biblE vySvětlUjE SOUčASNý SmUtNý StAv SvětA?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ADAmův hřÍch vyúStil v POrUšENÍ tvOrStvA. z GN 3,17-19 vyPiš ty čáSti vEršů, ktEré mlUvÍ O NáSlEDcÍch

bOžÍhO PrOklEtÍ PrO zEmi:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

S POmOcÍ iz 11,6-9 StrUčNě POPiš Svými SlOvy, jAký vliv NA StvOřENÍ bUDE mÍt NávrAt PáNA jEžÍšE A jEhO

tiSÍcilEtá vláDA NA zEmi:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

vyPiš z NAšEhO biblickéhO úryvkU vErš, ktErý Nám řÍká, žE bOžÍ vykOUPENÍ zAhrNUjE liDSká tělA StEjNě jAkO

DUšE:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
DNES jE křESťANOvO tělO vyStAvENO StEjNým DrUhům NEmOcÍ jAkO tělA NEkřESťANů. rOzDÍl všAk SPOčÍvá v

tOm, žE křESťAN má jASNOU vyhlÍDkU. PřEčti Si fp 3,20-21 A Svými SlOvy NAPiš, jAkOU má křESťAN NADěji:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Boží PříKAZ sTArAT se o sTvořeNí sTále Trvá. PřečTi si GN 2,15 A uveď PříKlADy, JAK mŮžeme PosleCHNouT JeHo

slovo A ProJeviT svŮJ ZáJem o Boží svěT:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

„i vy Buďte připraveNi“ - tO bylA rADA, ktErOU jEžÍš DAl, kDyž mlUvil O Svém DAlšÍm PřÍchODU (mt 24,44).
SrOzUmitElNě vySvětli, jAk mámE být PřiPrAvENi NA tUtO vElikOU UDálOSt:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

PRACOVNÍ SEŠIT
BŮH   Blok C

1 

2

3

4

5

6

7

vraťte tuto studii:

25

Celkem 
za tuto studii

100

Celkem
za tento blok
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