
 
 
 

 
                                    

�  0  1 

  JERRY  
 

Když se v�ci pokazí 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2021 - verše         

Když se v�ci pokazí Týden od 28.03. do 03.04. 

� 

 0  1 

 

� Základní verš 
„I �ekl B�h: ‚U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby…‘ B�h stvo�il �lov�ka, aby byl 
jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvo�il.“ (Gn 1:26.27) 
 

   Biblická zpráva o stvo�ení oplývá nad�jí, št�stím a dokonalostí. Každý stvo�itelský den B�h kon�í prohlá-
šením, že „to je dobré“. To však dnes, p�i pohledu na sv�t kolem nás, �íct nem�žeme. Je jisté, že tajfuny, 
zem�t�esení, hlad a nemoci nebyly sou�ástí tohoto „dobrého“ stvo�ení. Co se stalo? Pro� už v�ci nejsou 
takové, jako byly na po�átku? 
   Šestý stvo�itelský den kon�í prohlášením: „B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je velmi dobré.“ D�vodem    
k tomuto prohlášení bylo, že práv� ten den B�h stvo�il bytosti ke svému obrazu – lidi. Tyto stvo�ené bytosti 
byly po každé stránce dokonalé; musely být, vždy� byly stvo�eny k Božímu obrazu. Nesetkáváme se u nich 
ani s náznakem toho, že by lidé m�li sklony být vrahy, zlod�ji, lhá�i, podvodníky nebo by byli jinak zkaže-
ní. Když porovnáme sv�t, ve kterém dnes žijeme, se sv�tem, o kterém �teme v Gn 1, jasn� vidíme, že se 
muselo stát n�co strašného. 
   Co se to s naším sv�tem stalo? Jaké d�sledky to pro nás má? A jakou nad�ji nám do toho všeho nabízí      
a p�ináší B�h? 
 

V této úvodní lekci budeme uvažovat o po�átku lidských d�jin a o tom, co se s tímto dokonalým 
stvo�ením stalo. Díky tomu si budeme moci uv�domit, pro� vlastn� pot�ebujeme Boží pomoc      
a v jaké podob� k nám p�ichází. 
 

� Osnova lekce: 
I. Ideální Boží stvo�ení 
• Sv�t je stvo�en jako dokonalý a velmi dobrý (ned�le) 
• Lidé byli stvo�eni k Božímu obrazu (pond�lí) 
• �lov�k je stvo�en do vztahu s milujícím Bohem (úterý) 
II. Tragédie h�íchu a nová nad�je 
• Lidstvo má svobodu rozhodnout se, zda chce žít s Bohem (st�eda) 
• Pád do h�íchu a nová nad�je (�tvrtek) 
 

NE 28. b�ezna – Na po�átku… 
Gn 1:1  „Na po�átku stvo�il B�h nebe a zemi.“ 
Žd 11:3  „Ve ví�e chápeme, že Božím slovem byly založeny sv�ty, takže to, na co hledíme, nevzniklo 
z viditelného“  
Žd 1:10  „A dále: ‚Ty, Pane, jsi na po�átku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou.“ 
 

PO 29. b�ezna – Stvo�eni k Božímu obrazu 
Gn 1:26.27  „26I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují 
nad mo�skými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazí-
cím se po zemi.“ 27B�h stvo�il �lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako 
muže a ženu je stvo�il.“ 
 

ÚT 30. b�ezna – Život v Boží blízkosti 
Gn 1:28  „A B�h jim požehnal a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi. Podma�te ji a panujte 
nad mo�skými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.““ 
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ST 31. b�ezna – Rozhodující moment 
Gn 2:16.17  „16A Hospodin B�h �lov�ku p�ikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17Ze stromu 
poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z n�ho pojedl, propadneš smrti.““ 
 

�T 1. dubna – Narušený vztah a nová nad�je 
Gn 3:6  „Žena vid�la, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro o�i, strom slibující všev�doucnost. 
Vzala tedy z jeho plod� a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.“ 
Gn 3:14.15  „14I �ekl Hospodin B�h hadovi: „Protožes to u�inil, bu� proklet, vyvržen ode všech zví�at     
a ode vší polní zv��e. Polezeš po b�iše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. 15Mezi tebe a ženu 
položím nep�átelství, i mezi sím� tvé a sím� její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ 
Gn 3:9  „Hospodin B�h zavolal na �lov�ka: „Kde jsi?““ 
 

PÁ 2. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Když Boží slova – Kde jsi? – pronikla skrze husté k�oví k uším ute�enc�, zn�la jim jako zv�st evangelia. 
Tv�j B�h t� nechce ztratit. P�ichází, aby t� hledal. Chce p�ijít v osob� svého Syna, nejenom aby hledal, ale   
i spasil, co se ztratilo.“ (Spurgeon Charles Haddon. The Treasury of the Bible, sv. 1, Grand Rapids: Zonder-
van, 1962, s. 11) 
   P�e�ti si 2.–4. kapitolu „Na úsvitu d�jin“, „Ned�v�ra a její d�sledky“ a „Zaslíbení záchrany“ v knize Na 

úsvitu d�jin (PP 44–70; NUD 14–26). 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. Laskavý a starostlivý B�h hledá ztraceného �lov�ka. Jak m�žeme na tuto Otcovu a Ježíšovu lásku odpo-

v�d�t? Jak B�h o�ekává, že budeme reagovat? 
 

2. K tomu, aby byl �lov�k š�astný, pot�ebuje láskyplné vztahy. Co p�ijímáš a co dáváš ve svém vztahu           

s Bohem? Jak jsou vyvážené tvoje vztahy s partnerem v manželství, s rodi�i, sourozenci, d�tmi? 
 

Shrnutí 
 

B�h nás stvo�il ke svému obrazu, aby mezi ním a námi mohlo existovat láskyplné p�átelství. I když p�í-
chod h�íchu ot�ásl touto p�vodní jednotou, prost�ednictvím plánu vykoupení B�h chce tento vztah obno-
vit. Jsme závislá stvo�ení. Náš život má skute�ný smysl jen tehdy, jestliže op�t navážeme spojení s naším 
Stvo�itelem. 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 
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