
Nechte maličké přijít ke 
mně a nebraňte jim …

Ježíš



Beránek
Napsal John R. Cross
Ilustroval Ian Mastin

Přeložila Ivana Sedlářová

Copyright © 2015 GoodSeed® International

Czech translation of:
THE LAMB

by John R. Cross
Copyright © 2004, 2014 GoodSeed® International

Vydalo:
GoodSeed® International

P.O. Box 3704, Olds, AB T4H 1P5, Canada
Email: info@goodseed.com

ISBN# 978-1-927429-43-3

BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA podle ekumenického vydání z r. 1985
Copyright © (Czechoslovak Bible Society, 1985)

All rights reserved.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována v 
jakékoli podobě bez písemného svolení držitele autorských práv. GoodSeed, 

www.goodseed.com, logo a značky The Emmaus Road Message and silhouette 
jsou obchodní značkou společnosti GoodSeed International.

201702-471-0000

Printed in the Czech Republic



Poděkování
Jsem hluboce zavázán mnoha dobrovolníkům, kteří investovali 
čas a talent do této knihy. 

Ze všech, kteří byli nápomocní, několik zasluhuje zvláštní pozornost.

Pět let Ian Mastin a vkládal svůj výjimečný talent do malby ilustrací.
Společně se svou ženou Eleanor dali do projektu srdce i duši. 
Nejenže s nimi byla příjemná spolupráce, ale byli také dobrými 
přáteli. Děkuji, že jste vydrželi až do konce a byli tak dobrými 
spolupracovníky. 

Heather Holdsworth si také zaslouží zvláštní zmínku. Heather 
není pouze všestranně nadanou osobností, je také obdarována 
talentem oslovit mladé lidi. Darovala bezplatně svůj čas, pracovala 
dlouhé hodiny jako kovotepec formující původní koncept na tvořivé 
kovadlině našich souznějících myslí. Společně jsme se snažili, 
abychom vložili biblické koncepty do slov, která by děti dokázaly 
pochopit. Heather, mnohokrát Ti děkuji. 

Korektury českého překladu Mgr. Jana Andrýsková.



  

Obsah
Jak získat, co nejvíce z této knihy  5

1. kapitola — Bůh vše stvořil 10

2. kapitola — Jaký je Bůh 34

3. kapitola — Zlí andělé  50

4. kapitola — Nesprávné rozhodnutí  66

5. kapitola — Komu máme důvěřovat? 86

6. kapitola — Plán záchrany  100

7. kapitola — Dobro a zlo  110

8. kapitola — Zaslíbený spasitel 124

9. kapitola — Náš dokonalý beránek 140

10. kapitola — Navždy naživu 154

Rozumíte Božímu dopisu? 172

Věříš Božímu dopisu? 174

Poznámky 182



  

Jak získat, co nejvíce z této knihy

Poskládáme to dohromady
Nejdůležitější poselství Bible je srozumitelné ve velmi 
raném věku. Jestliže jsou díly poskládány správně 
dohromady, je to jako skládanka, která dává smysl. 
K naučení čehokoli nového je nejúčinnější způsob 
začít stavět na základech a postupovat Od známého 
k neznámému. V matematice se děti nezačínají učit 
složitosti. Začnou tím, že se naučí, že jedno jablko + 
jedno jablko = dvě jablka, a postupují od jednoduchého 
ke složitému. Když přeskočíte základy, i jednoduché 
počty pro vás budou nesrozumitelné.
S Biblí je to to samé. Velká pozornost musí být věnována 
položení pevných základů, ke kterémukoli nově 
vyučovanému konceptu. Nespěchejte. Snažte se o jasné 
porozumění a všechno ostatní se poddá. 
Plánování vašeho času.
Tato kniha je určena na deset sezení. Navrhuji, abyste 
pokryli jednu kapitolu při jednom sezení a vyučovali tři 
kapitoly týdně. Jakékoli menší množství látky by mohlo 
v mysli dítěte narušit důležitost a souvislost poselství.
Žádná předešlá příprava není nutná - opakování 
každé látky je začleněno do začátku následující lekce a 
otázky jsou přidány na konci. Celkový čas na přečtení 
a prozkoušení jedné kapitoly je deset až patnáct minut.
Zachování jednoduchosti.
Aby zůstalo vyprávění jednoduché, jádro učení Starého 
Zákona se soustředí převážně na dva lidi, Adama a 

Evu. Cítili jsme, že seznámení se s mnoha postavami by 
mohlo zbytečně zkomplikovat poselství pro malé děti.

Práce s otázkami.
Děti mají rády kvízy. Ačkoli některé se spokojí se s 
odpověďmi na otázky na konci každé kapitoly, ostatní 
se budou ptát více. Závěrečná poznámková část podává 
podklady pro takové případy. Postupné odkrývání 
souvislostí v této knize přirozeně navazuje na knihu 
„POUTNÍK NA CESTĚ DO EMAUZ“, která rozvádí poselství 
Bible do větších podrobností.

Jestliže dítě stále odpovídá na otázky správně, může 
zde být pokušení je přeskočit. Nicméně jsou důležitým 
opakováním, když jsou zodpovězeny správně, tak to 
pouze znamená, že dítě porozumělo kontextu.

Poselství
Poselství Bible v této knize je podáno pravdivě a 
neobchází těžké otázky. Dokonce i takové pojmy jako 
hřích a smrt jsou vykládány upřímně a s rozumem. 
Ale zároveň jim dítě není necháno napospas. Dokonce 
i vysvětlení hříchu a smrti končí nadějí.

Bible je přímá a jde k věci, takže jsme vynaložili veškerou 
snahu, abychom se vyhnuli neurčitosti. Tam, kde Bible 
vede k rozhodnutí, je rozhodnutí jasně nabídnuto. 
Drželi jsme se toho, aby taktnost nepřevážila na úkor 
poselství. Pro zjednodušení slovo člověk používáme 
souhrnně pro lidstvo jako takové.
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Bůh vše stvořil
Bible je velmi důležitý dopis1 od Boha a je napsán přímo 
každému z nás. Bible říká, že Bůh poslal vzácné poselství 
právě pro tebe.

Ačkoli byl tento dopis napsán před mnoha lety, to, co 
má sdělit je právě tak důležité dnes, jako když to bylo 
poprvé napsáno.

Každý kluk a holčička potřebují vědět, co jim Bible říká.

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha … 2. Timoteovi 3:16

… toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního 
pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z 

popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha … 2. Petrův 1:20,21
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První strany v Bibli nám vyprávějí, že Bůh se nikdy 
nenarodil a nikdy nezemře.2 Jeho život nemá začátek ani 
konec. Bůh vždycky byl a bude.

Bible říká, že na počátku byl pouze Bůh. Nebyly žádné 
rostliny, zvířata ani lidé. Nebyla země, měsíc ani slunce. 
Nebyli žádní jiní bohové. Nebylo tu vůbec nic!

Na počátku byl pouze Bůh.

Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Žalm 90:2

Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Izajáš 45:5

Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně. Izajáš 43:10
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Bible říká, že Bůh stvořil všechno, co vidíme a 
také i to, co nevidíme.

Andělé jsou jedni z prvních bytostí, které Bůh 
stvořil. Boha i anděly nazýváme duchy. Andělé 
nejsou jako lidé3, protože nežijí v těle z masa 
a kostí.

Andělé byli stvořeni k tomu, aby byli Božími 
posly. Jejich úkolem je dělat to, o co je Bůh požádá.

Všichni andělé s údivem přihlíželi, jak Bůh tvoří 
svět a z radosti při tom zpívali.

Bůh je Duch … Jan 4:24

Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě … Židům 1:14

Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, 
co řekne, vždy poslušni jeho slova! Žalm 103:20,21
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Bible nám vypráví, že když Bůh stvořil svět, udělal to 
krásným a jedinečným způsobem. Když my cokoliv 
vytváříme, potřebujeme k tomu například tužku, papír a 
nůžky. Někdy vyrábíme věci a používáme dřevo, hřebíky 
a lepidlo. Jindy zase potřebujeme jehlu a nit.

Ale Bible nám říká, že když Bůh tvořil svět, nemusel k tomu 
mít vůbec žádné nástroje. Bůh pouze promluvil a bylo to!

… Božím slovem byly založeny světy … Židům 11:3

Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. 
… Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! 

Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Žalm 33:6,8,9
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Bůh promluvil: „Budiž světlo!“ A víte, milé děti, co se stalo? 
Kde se vzalo, tu se vzalo, najednou se ze tmy objevilo světlo.

Bible nám povídá, že Bůh stvořil všechno, co vidíme jednoduše 
svým slovem. Bůh je tak mocný, že může udělat cokoli.

I řekl Bůh: „Buď světlo!“… 1. Mojžíšova 1:3

Nikdo není jako ty, Hospodine, jsi veliký a veliké je 
tvé jméno pro tvou bohatýrskou sílu. Jeremiáš 10:6

Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou 
mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. Jeremiáš 32:17
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Bible nám dále vypráví, že Bůh stvořil slunce, měsíc a 
hvězdy. Každé dal své místo na obloze, přesně tam, kde 
je chtěl mít. Jenom Bůh to mohl udělat, protože je všude.

A my můžeme mít radost z toho, že víme, že Bůh je všude. 
Znamená to, že On může být s tebou teď a tady a zároveň 
může být s tvojí rodinou a přáteli, i kdyby byli třeba na 
druhém konci světa.

Milé děti, tak velký a skvělý je Bůh.

Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší 
světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 1. Mojžíšova 1:16

 „Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím?“ je výrok Hospodinův. 
„Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův.“ Jeremjáš 23:24
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Bible nám říká, že Bůh stvořil svět během šesti dnů. Jenom 
Bůh to tak mohl udělat.

Stvořil pro nás jídlo, které jíme, vzduch, který dýcháme a 
vodu, kterou pijeme. On stvořil řeky, oceány a hory. Bůh 
stvořil všechny stromy a květiny.

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1. Mojžíšova 1:1

V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi 
moře a všechno, co je v nich… 2. Mojžíšova 20:11
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Bůh stvořil ryby, které plavou v moři.

On stvořil malé rybky a velryby, kraby i mořské koníky.

I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, 
jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. 

Viděl, že to je dobré. 1. Mojžíšova 1:21
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Bůh stvořil ptáky, kteří létají na obloze. 

Bůh stvořil všechno, ať už je to maličké nebo obrovské.

I stvořil rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. 
Viděl, že to je dobré. 1. Mojžíšova 1:21
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Bůh stvořil všechna zvířata, ať už se plazí a lezou, nebo 
chodí a skáčou.

Bible nám říká, že je všechna stvořil Bůh. 
Od těch nejmenších až po nejvyšší, od 

nejpomalejších až po ty nejrychlejší.

Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy 
dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. 1. Mojžíšova 1:25
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Děti, a nakonec Bůh stvořil lidi, muže a ženu. Jmenovali se 
Adam a Eva, Bůh je měl moc rád a pečlivě se o ně staral. 
Také stvořil dokonalou zahradu, plnou všech druhů stromů, 
květin a ochočených zvířat, a to všechno připravil lidem 
pro radost.

Bůh často přicházel a navštěvoval Adama a Evu. Procházeli 
se společně zahradou. Byli velmi blízkými přáteli. 
Představte si děti, sám Stvořitel se s nimi procházel a oni 
si s ním povídali.

O čem si myslíš, že mluvili?

I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. 
Tak se stal člověk živým tvorem. 1. Mojžíšova 2:7





Otázky k první kapitole
1. Bible je velice důležitý dopis poslaný nám. 

A jestli pak víte, od koho je?
2. Bible říká, že Bůh se nikdy nenarodil. Myslíte, 

že někdy zemře?
3. Kdo stvořil anděly?
4. Co vlastně znamená slovo stvořit?
5. Andělé nejsou jako lidé, protože nežijí v těle 

z masa a kostí. Jak jim proto říkáme?
6. Co měli dělat andělé?
7. Když chceme něco vyrobit, potřebujeme k 

tomu kladivo a hřebíky. Když Bůh stvořil 
svět, tak jak to udělal?

8. Bůh zkrátka tvořil jen slovem. Co nám toto 
říká o Bohu?

9. Za kolik dní Bůh stvořil svět?
10. Jestlipak víte, kdo stvořil Adama a Evu?
11. Přemýšlejte, co to znamená, že Bůh může 

být najednou s Vámi, ale i s rodinou nebo 
kamarády, kteří jsou daleko?
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– 2. kapitola –

Jaký je Bůh
Když se podíváme na překrásný svět, který Bůh stvořil, 
vidíme, že Bůh je velmi mocný. On přece ví, jak má všechno 
udělat. Pouze takový Bůh mohl stvořit úžasný svět, ve 
kterém žijeme.

Bible říká, že Bůh je všude ve stejný okamžik.

Bůh zná a rozumí všem věcem, Bůh dokonce zná všechny 
myšlenky, které nás napadnou.

 Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Žalm 147:5

On svou silou učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět, 
svým rozumem napjal nebesa. Jeremjáš 51:15

„Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem?  
Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův.  
Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův.“ Jeremjáš 23:23, 24
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– 2. kapitola –

Bůh stvořil všechno, všecičko, a proto mu také všechno patří.

Když ty nakreslíš obrázek, patří přece tobě. 

Jestliže uděláš něco ze dřeva, papíru nebo látky patří ti to, 
protože jsi to vyrobil ty. Tak je to i s Bohem. Protože Bůh 
vše stvořil, vše mu také patří. Proto nazýváme Boha Pánem. 
Znamená to, že on je králem a vlastníkem všeho, co stvořil.

Bůh vše stvořil, a proto mu to patří.

Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Žalm 24:1

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe , jsme jeho lid … . Žalm 100:3

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1. Mojžíšova 2:15
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– 2. kapitola –

Bible nám vypráví, že Bůh je dobrý a velmi vlídný.

Děti, jen se podívejte na všechno to krásné, co Pán stvořil. Bůh by 
mohl stvořit všechny květiny jenom černobílé, ale místo toho je stvořil 
v různých hezkých barvách. Bůh by mohl stvořit všechno jídlo bez 
chuti, ale místo toho je stvořil lahodné a voňavé. On stvořil nepřeberné 
množství sladkého a šťavnatého ovoce jako maliny, jahody a borůvky. 
A to ještě není všechno. Rozhlédněte se kolem, kolik je tu barevných 
květinek, brouků a motýlků! Představte si, a to všechno udělal tak 
nádherně, abychom z toho mohli mít radost.

Bůh to tak udělal, protože mu na nás opravdu záleží.

Bůh nás má moc rád.

„Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji …“ Izajáš 44:24

… Bůh nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme … 1. Ttimoteova 6:17
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– 2. kapitola –

Bible nám také říká, že Pánu se nejvíce líbí, když kolem 
nás vládne řád a pořádek.

Děti a nepopletlo by vás to, kdyby jednoho dne slunce 
zašlo uprostřed dopoledne a nevyšlo pak na oblohu po 
tři dny? Pomyslete na to, jak dlouho byste museli zůstat 
v posteli! A to by bylo něco!

Bůh vše promyslel tak, aby vše klapalo. On dal slunci 
pravidla, aby vždy ráno vyšlo a večer zase pěkně zapadlo. 
Tak to i do dnes dělá každičký den.

Bůh vymyslel pravidla a zákony tak, aby do sebe vše 
zapadalo jako kusy stavebnice a běželo to jako po másle.

Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Žalm 104:19

 Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce, 
ty sám jsi vytyčil veškerá pomezí země, vytvořils léto i zimu. Žalm 74:16-17
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– 2. kapitola –

A i nám dal Bůh pravidla, abychom mohli být šťastní.

Na chvilku se zamysleme, jaké by to bylo pro nás bez nich. 
Kdyby nebyly semafory, žádné značky o zastavení nebo 
omezení rychlosti, jak bychom věděli, kdy máme přejít 
ulici? Byla by z toho pořádná mela a lidé by se zlobili. Bez 
pravidel a zákonů by tu nebyl pořádek a to by pro nás 
bylo nebezpečné.

Bůh ví, co je pro nás nejlepší, a proto nám dal svá pravidla. 
Když je všechno tak, jak si to přál a jak má být, tak potom 
jsme šťastní.

Bohu na nás opravdu záleží.

On předchází všechno, všechno v něm spočívá. Koloským 1:17
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– 2. kapitola –

Všecičko, co Bůh stvořil, bylo dokonalé.4 Když říkáme, že je 
něco dokonalé, myslíme tím, že to nemá chybu. Bůh stvořil 
dokonalý svět, protože takový je sám. On je dokonalý.

Bůh dělá vše jen dobře.

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 1. Mojžíšova 1:31

Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Žalm 145:3
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– 2. kapitola –

Boží domov je dokonalý. Říkáme mu nebe. Bible nám říká, že 
nebe je velmi krásné. Je jako obrovská rozkvetlá zahrada s 
košatými stromy a průzračnou řekou. Uprostřed té zahrady 
je nádherné, čisté, bezpečné město, kde nic není rozbité 
ani poničené. To město je tak úžasné, že září zlatem.

V nebi nejsou lidé nemocní, smutní a ani neumírají. Neroste 
tam ani plevel, trny nebo bodláky. Také tam nežijí zlí nebo 
protivní lidé. Všichni jsou tam velmi, velmi šťastní. A navíc 
tam zní nádherná hudba. Jak by se vám, děti, líbilo to, že 
zvířátka jsou tam ochočená a přátelská?

V nebi nikdy nemusíte chodit spát. Je to tím, že tam není 
ani tma ani noc, protože je tam stále světlo.

Nebe je místo bez jediné chybičky, kde lidé a andělé mohou 
žit s dokonalým Bohem. Je to tak překrásné, že ani neumíme 
najít ta správná slova, abychom to popsali.

Představme si, jaké by to bylo do nebe nahlédnout. A co 
myslíte, jak by se tam asi žilo?

(Bůh) jim setře každou slzu z očí. A smrti již nebude, 
ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude  … Zjevení 21:4

 Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, 
připravil Bůh těm, kdo ho milují. 1. Korintským 2:9





Otázky ke druhé kapitole
1. Když se rozhlédnete okolo sebe, uvidíte, že 

Bůh je velmi mocný. Co všechno ví a zná Bůh?
2. Komu patří svět?

3. Proč svět patří Bohu?
4. Bůh mohl stvořit svět šedivý, ale on jej 

stvořil pestrobarevný. Proč Bůh stvořil 
tak krásný svět?

5. Bůh dal lidem i přírodě zákony, aby byl 
pořádek. Jaké by to bylo bez pravidel?



6. Jak říkáme tomu, co nemá žádnou chybičku?
7. Bůh byl schopen tvořit pouze dobře a bez 

chyby. Jaký je tedy Bůh?
8. Jak říkáme tomu dokonalému místu, kde 

Bůh žije?
9. Dokázali byste vyjmenovat tři věci, které 

Bible říká o nebi?



50

– 3. kapitola –

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 
Byl večer a bylo jitro, den šestý. 1. Mojžíšova 1:31

Zlí andělé
Bible nám vypráví, že Bůh je velmi mocný. On zná všecičko. 
Svým slovem stvořil svět a vše, co je v něm. A to bez chybičky.

Bůh dal nám i přírodě zákony, aby všechno bylo v pořádku. 
Slunci, aby vědělo, kdy má vyjít a kdy zapadnout. Proto my i 
andělé máme návod na to, jak žít a co dělat. Bůh nám daroval 
zákony, abychom mohli být opravdu šťastní.

Bůh je dokonalý, a proto má rád, když je svět ryzí, čistý 
a bezpečný. Také nebe je bez chybičky, protože tam bydlí 
Bůh. Bůh si přeje, aby všechno bylo v dokonalém pořádku.
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– 3. kapitola –

Milé děti, už jsme si spolu povídali o stvoření. A co myslíte, 
jak to bylo dál? Když měl Bůh naši Zem hotovou, tak se 
stalo něco opravdu strašného.

Pamatujete si, jak jsme mluvili o andělech? Nejdůležitější 
z nich se jmenoval Lucifer. Bůh jej stvořil, aby splnil jeho 
přání. Ale pro Lucifera to najednou začalo být málo. 
Usmyslil si, že by si možná zasloužil ještě něco lepšího.

Nakonec se Lucifer pevně rozhodl, že být jen andělem už mu 
nestačí. Vůbec se dál nechtěl řídit Božími pravidly. Co myslíte, 
jak to s ním dopadne? Bylo to vlastně tak. Nespokojený 
Lucifer si určil svá vlastní pravidla a postavil se do čela. 
Zkrátka počítal s tím, že bude důležitější než Bůh sám.

Potom přetáhl mnoho dalších andělů na svou stranu, aby 
bojovalo proti Pánu. Lucifer a neposlušní andělé tím pádem 
začali nenávidět Boha a chtěli všechno dobré pokazit.

Z nebe udělali moc smutné místo.

Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu … A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, 
vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. 

Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“ Izajáš 14:12-14





54

– 3. kapitola –

Bible popisuje Luciferovo rozhodnutí být neposlušným 
a stát se zlým andělem slovem hřích.

Hřešit znamená nežít podle Božího návodu, ale po svém 
a dělat si, co chcete.

Když myslíme a chováme se špatně, jako bychom tím 
říkali Bohu, že nám je vlastně jedno, co si o tom vůbec 
myslí. Tomu říkáme hřích. 

A ten kazí úplně všechno, všecičko.

Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, 
pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost … Ezechiel 28:17

Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností: přezíravé oči … Přísloví 6:16-17
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– 3. kapitola –

Když člověk udělá něco špatně nebo někomu ublíží, nesmí 
mu to jen tak projít. Měl by správně očekávat, že bude 
potrestán. Tak by to v životě mělo chodit, tak je to jen a 
jen spravedlivé.

Naopak není spravedlivé, když je někdo krutý a není za to 
potrestán. Není správné, když lidem projde, že se chovají 
zle a bezohledně. Bůh trestá spravedlivě všechno špatné. 
Nikdy to není příliš málo, ani příliš mnoho.

Bůh je vždy spravedlivý.

On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. 
Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. 5. Mojžíšova 32:4

Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Kazatel 12:14

V své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Žalm 89:14
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– 3. kapitola –

Zlí andělé kazili svou přítomností nebe. Bůh je tam 
nemohl trpět, a proto je vyhnal pryč a řekl jim, že už se 
do nebe nikdy nemohou vrátit.5 Od té smutné události 
Bůh přejmenoval Lucifera. Dal mu nové jméno Satan, což 
znamená nepřítel.

Od této chvíle byl satan Božím nepřítelem.

„… ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube 
ochránce … svrhnu tě k zemi …“ Ezechiel 28:16-17
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– 3. kapitola –

Bůh vyhradil jiné místo pro tyto zlé anděly. Toto místo 
bylo připraveno jen pro ně a přesně jim sedělo. Tito andělé 
byli krutí a zlí, a proto i u nich to bylo hrozné a zlé. Protože 
tito andělé ubližovali ostatním a byli nespokojení, tak také 
toto nové místo bylo plné bolesti a neštěstí. Toto strašné 
místo se nazývá ohnivé jezero. 

Je to místo trestu pro Satana a jeho zlé anděly a není z 
něj úniku.6

Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma 
i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Zjevení 20:10

… do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Matouš 25:41
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– 3. kapitola –

Sice satan přetáhl na svoji stranu mnoho andělů, ale 
mnohem více andělů Boha dále poslouchalo a zůstali jeho 
věrnými posly. Tito andělé žijí s Bohem v nebi a slouží mu. 

Co myslíte, jaké úkoly tito andělé plní?

Což není každý anděl … vyslaným k službě … ? Židům 1:14





Otázky ke třetí kapitole 
1. Pamatujete si, jak se jmenoval nejdůležitější Boží 

anděl?
2. Dal Bůh Luciferovi důležitý úkol?

3. Byl Lucifer spokojený s úkolem, který mu Bůh dal?
4. Co chtěl Lucifer?

5. Bible užívá jedno slovo k popsání Luciferovy volby 
neposlouchat Boha. Co je to za slovo?

6. Proč chtěl být Lucifer Bohem?
7. Jestlipak víte, jak se nazývají špatné myšlenky a činy?

8. Když někdo udělá něco zlého a projde mu to, je to 
tak v pořádku?

9. Proč není správné, aby někomu prošlo, když dělá 
něco špatného? 

10. Je Bůh stále spravedlivý nebo jen někdy?
11. Jelikož Bůh je dokonalý, nemohl zlé anděly nechat žít 

u sebe. Co s nimi udělal?
12. Bůh změnil Luciferovo jméno na jméno satan. Co 

znamená jméno satan?
13. Jak se nazývá místo, které Bůh určil pro satana a jeho 

zlé anděly?
14. Je satanovo ohnivé jezero šťastným místem k bydlení?

15. Mnoho andělů zůstalo na Boží straně. Kde tito andělé žijí?
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– 4. kapitola –

Nesprávné rozhodnutí
Na počátku stvořil Bůh svět nádherně, tak jako nebe, o 
kterém jsme si již vyprávěli. Nebyli tam žádní zlí a nehodní 
lidé, a tak se tam nekradlo, nelhalo ani nezabíjelo. Tenkrát 
bychom tam neuslyšeli žádný pláč, protože nikdo necítil 
bolest ani strach. Ani hřích tam nebyl. Lidé, zvířátka a 
rostliny tam neumírali.

Svět, který Bůh stvořil, byl pro život nádherným místem. 
Tak to Bůh pro nás připravil.

Nemělo to chybičku.

„K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ Ten, který v plném počtu vyvádí 
zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. 

Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země. Izajáš 40:26, 28
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– 4. kapitola –

Lidi, které Bůh stvořil, neměli také ani jednu chybičku. 
Pouze takoví lidé mohou žít s Bohem.

První člověk se jmenoval Adam a jeho žena byla Eva. Bůh 
je měl velmi rád a stvořil pro ně nádhernou zahradu, 
aby se z ní těšili. Představte si, byla plná roztomilých 
zvířátek a ptáků, průzračných řek a pramenů, květinek 
a košatých stromů. Mnoho z těch stromů bylo obaleno 
výborným ovocem.

Adam a Eva se mohli procházet po celé zahradě. Vybírali 
si k jídlu, na co právě měli chut áž na jedinou výjimku.

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1. Mojžíšova 2:15

Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. 1. Mojžíšova 2:9
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– 4. kapitola –

Bůh jim řekl, aby nejedli ovoce z jednoho jediného stromu. 
Kdyby Adam a Eva porušili tento jediný zákaz a snědli 
ovoce právě z toho stromu, tak potom by museli zemřít.

Nejíst z tohoto jediného stromu nebylo pro Adama a Evu 
vůbec těžké. V zahradě rostlo nepřeberné množství jiných 
ovocných stromů. Adam a Eva Bohu ukazovali, že ví co je 
nejlepší a že mu důvěřují, právě tím, že ho poslouchali. 

A to bylo vlastně vše, co po nich Bůh chtěl. Bylo to jako 
kdyby jim řekl: „Důvěřujte mi.“

Takto začíná náš příběh. První lidé věřili dokonalému Bohu 
a užívali si nádherného světa.7 Nemělo to ani chybičku.

A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání  
dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ 1. Mojžíšova 2:16-17

Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu  
na pohled, s plody dobrými k jídlu. 1. Mojžíšova 2:9
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– 4. kapitola –

Ale potom satan, ten zlý a krutý anděl, našel Adama a 
Evu v jejich nádherné zahradě. Našeptal Adamovi a Evě, 
že Bůh před nimi určitě něco dobrého schovává. Satan 
jim slíbil, že když snědí ovoce z toho jednoho jediného 
stromu, stanou se rovni Bohu.7

Milé děti, co teď s tím? Co mají Adam a Eva udělat? Myslíte 
si, že jim satan říkal pravdu nebo jim lhal?

Pokud Adam a Eva této satanově lži uvěří, to ovoce snědí. 
Když však nepřestanou důvěřovat Bohu, tak to neudělají.

Komu mají tedy věřit, Bohu či satanu?

Poraďte děti, komu mají důvěřovat?

Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Had ženu ujišťoval: 
„Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, 

otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ 1. Mojžíšova 3:1,4-5
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– 4. kapitola –

A víte co? Adam a Eva si najednou začali myslet, že být 
dokonalými lidmi v Boží nádherné zahradě konec konců 
není tak báječné. Chtěli toho mnohem víc. Přáli si být jako 
Bůh. Takže udělali přesně tu věc, kterou jim Bůh zakázal. 
Snědli zakázané ovoce.

Adam a Eva se nechali zlákat satanovou lží. Najednou si 
mysleli, že satan ví lépe než Bůh, co je pro ně právě to 
nejlepší. Porušili tím ten jediný Boží příkaz, který měli 
dodržet. Nechali se oklamat a přidali se tím na satanovu 
stranu proti Bohu.

Děti, není vám jich líto? Když lidé neudělají to, oč je Bůh 
požádá, tak to pokaždé přináší smutek.

Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. 
Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 1. Mojžíšova 3:6
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– 4. kapitola –

Celý svět se naprosto změnil tím, že Adam a Eva 
neuposlechli jediného Božího příkazu. A jestli pak víte, 
jak se změnil? Život už nebyl bezpečný a dokonalý. A 
bylo po té nádherné zahradě! Ze země vyrostl plevel a 
trny. Zvířata se začala navzájem zabíjet a požírat. Lidé 
poprvé pocítili na vlastní kůži tíhu sobectví, nemocí, 
smutku i smrti.

Překrásný Boží svět byl najednou zničen hříchem. Hřích 
rozdělil Adama a Evu od Boha, i přesto, že před tím byli 
velmi dobří přátelé.

Adam a Eva si mysleli, že získají to nejlepší, ale jejich 
rozhodnutí neuposlechnout Boha naopak všechno zničilo.

V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země … 1. Mojžíšova 3:19

… veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu … Římanům 8:22

Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí … vyměnili pravdu za lež a 
klanějí se a slouží tvortvu místo Stvořiteli … Římanům 1:24-25
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– 4. kapitola –

Bůh řekl Adamovi a Evě, že protože zhřešili, jejich těla 
jednoho dne zeslábnou, zestárnou a zemřou.

Milé děti, napadlo vás někdy proč lidé vlastně umírají? 
Bible říká, že smrt se objevila kvůli hříchu Adama a Evy.

Smrt je hrozná věc. Když někdo zemře, znamená to, že 
jejich opravdové já už nežije na Zemi. Oni odešli, s tím, že 
se už nikdy nevrátí. Proto, když jdete na pohřeb, jsou tam 
lidé smutní. Jejich přítel odešel, a proto se cítí opuštění, 
také pláčou a uvnitř je to opravdu bolí. Bible říká, že smrt 
člověka znamená to, že je oddělen od přátel.

Mzdou hříchu je smrt … Římanům 6:23

I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. Efezským 2:1

I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu … Koloským 1:21
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– 4. kapitola –

Adam a Eva byli odděleni od svého přítele Boha v tu chvíli, 
kdy se připojili na satanovu stranu. Blízkému přátelství, 
které měli s Bohem, byl konec. Takže se cítili úplně sami. Tím 
pádem asi plakali a uvnitř se trápili. To bylo velmi smutné. 
Adam a Eva byli odděleni od svého nejlepšího přítele.

Ale tím to nekončí. Adam a Eva se připojili k Satanovi, to 
znamená, že až jejich těla zemřou, budou muset žít s ním. 
Adam a Eva měli být odděleni od Boha navždy! Toto byla 
tak smutná zpráva, bylo to jako druhá smrt.

Adam a Eva se museli cítit hrozně.

Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? 
A vaše hříchy, které způsobily, že skryl tvář před vámi, a neslyší? Izajáš 59:2

„Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři 
najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“ Zjevení 21:8
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– 4. kapitola –

Myslíte, že to tak Bůh nechá? Máte pravdu, nenechá. Potom 
Bůh pověděl Adamovi a Evě opravdu dobrou zprávu.

Bible říká, že Bůh je měl tak rád natolik, že pro ně připravil 
cestu, jak se k Němu vrátit. Jestliže půjdou touto Boží cestou, 
budou moci opět žít s Bohem v nebi.

Takže Adam a Eva mají na vybranou. Mohou přijít Boží cestou 
a žít navždy v Božím dokonalém domově v nebi anebo si jít 
po svém a žít navždy na strašném místě se satanem. Nejsou 
tu žádné jiné možnosti. Na to, aby lidé mohli žít s Bohem, 
který je dokonalý, samí musí také být dokonalí. 

Povězte, jak si Adam a Eva vyberou?

„Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Obraťte se ke 
mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.“ Izajáš 45:21-22







Otázky ke čtvrté kapitole
1. Bůh měl Adama a Evu rád a záleželo mu na 

nich. Jaké nádherné místo pro ně stvořil? 
Kde mohli žít?

2. Kolik příkazů dal Bůh Adamovi a Evě?
3. Jaký příkaz dal Bůh Adamovi a Evě?
4. Co se stane s Adamem a Evou, když poruší 

tento jediný příkaz?
5. Co jim satan našeptal? Komu se budou 

podobat, když snědí ovoce z toho jednoho 
jediného stromu?

6. Říkal satan Adamovi a Evě pravdu nebo lež?
7. Porušili Adam a Eva ten jediný zákaz, který 

jim Bůh dal?
8. Bible používá jedno slovo, aby popsala Adamovu 

a Evinu neposlušnost. Co je to za slovo?
9. Co přišlo na svět kvůli hříchu?
10. Když Bible mluví o tom, že člověk zemře, 

myslí tím, že se stane hvězdou na obloze a 
nebo je na věky oddělen od přátel?

11. Bůh nechtěl, aby Adam a Eva žili se satanem. 
Bůh řekl, že pro ně připraví svou vlastní cestu 
k tomu, aby mohli být znovu dokonalí. Proč?
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– 5. kapitola –

Komu máme důvěřovat?
Když Bůh na počátku stvořil svět, bylo to nádherné místo 
zrovna tak jako nebe.

Lidé, které Bůh stvořil, také neměli chybičku, protože 
jedině dokonalí lidé mohli žít s dokonalým Bohem. Bůh 
měl Adama a Evu velmi rád. Byl jejich nejbližším přítelem.

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1. Mojžíšova 2:15

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 1. Mojžíšova 1:31
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– 5. kapitola –

To je druhá smrt: hořící jezero. Zjevení 20:14

Duše, která hřeší, ta umře. Ezechiel 18:20

Ale potom satan našel Adama a Evu v zahradě. Našeptal 
jim lež, že budou jako Bůh. Adam a Eva uvěřili satanovi a 
přidali se na jeho stranu proti Bohu. Zhřešili.

Bible říká, že hřích přináší smrt. Adam a Eva měli zestárnout 
a zemřít. Poté, co by zemřeli, měli žít se satanem a zlými 
anděly. Toto je tak děsivé, jako další smrt. Bible tomu říká 
druhá smrt.

Hřích vždy přináší mnoho smutku.
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– 5. kapitola –

Bůh nechtěl, aby Adam a Eva museli žít se satanem. Měl 
přece Adama a Evu rád. Ale oni nemohli žít v nebi, protože 
už nebyli dokonalí. Vybrali si sami. Uvěřili satanu a tím 
se stali hříšníky. Mohl s tím Bůh něco udělat?

Ale tím Bůh nebyl vůbec zaskočen! Měl totiž svůj plán. 
Řekl Adamovi a Evě část svého plánu, a to co slyšeli, byla 
dobrá zpráva.

Bůh jim slíbil, že na Zem pošle jedinečného člověka. 
Tento člověk zachrání Adama a Evu od trestu za hřích a 
tím pádem i od druhé smrti. Budou mu říkat spasitel. Bůh 
neřekl přesně, jak tento spasitel zachrání Adama a Evu 
od hříchu, ale slíbil jim to.

Budou Adam s Evou tentokrát věřit Bohu? Co myslíte?

Budou mu důvěřovat?

„… skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář,… avšak ve věčném milosrdenství 
jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel.“ Izajáš 54:8





92

– 5. kapitola –

Víš, co znamená slovo důvěřovat? Budu vám vyprávět 
jeden příběh. 

Jednoho dne se Honzík procházel podél řeky se svým 
dědečkem. Dostal se příliš blízko ke břehu. Z ničeho nic mu 
uklouzly nohy a cák a spadl přímo do vody. Vynořil se na 
hladinu a zápasil, zatímco ho voda unášela po proudu. Byl 
opravdu vyděšený. Voda byla tak mrazivě ledová. Navíc byl 
celý promočený a jeho nasáklé oblečení ho táhlo ke dnu. 

Ale potom se Honzíkův dědeček začal směrem k němu 
brodit vodou. Byl to silák, když se zastavil jeho nohy stály 
pevně jako přikovány na dně řeky. Jak dědeček k Honzíkovi 
napínal své dlouhé ruce, zavolal: „Tady! Chytni se mě! Já 
tě zachráním. Důvěřuj mi.“

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Přísloví 3:5

Hospodin je … moje spása, koho bych se bál? Žalm 27:1
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– 5. kapitola –

Co má Honzík udělat?

Buď bude důvěřovat svému dědečkovi a chytne se jeho 
ruky. Nebo ne. Takže buď ho vytáhne dědeček nebo bude 
muset bojovat sám.

Co myslíte, komu má Honzík důvěřovat?

„Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není.“ Izajáš 43:11

Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není.  
Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou. Žalm 118:8, 14

… doufejte v Hospodina, je vám pomocí … Žalm 115:11
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– 5. kapitola –

Honzík se natáhl a chytil se dědečkovy ruky. Věřil, že ho 
dědeček zachrání, aby se neutopil. Rozhodl se tedy správně. 

Tak se měli rozhodnout i Adam s Evou. Bůh chtěl, aby 
mu důvěřovali, že je vysvobodí ze strašlivého satanova 
ohnivého jezera. Ano, Bůh měl připraven plán záchrany. 
Budou mu Adam s Evou důvěřovat?

Bůh jim sice neřekl všechno o svém plánu ani o spasiteli, 
ale něco důležitého jim slíbil. Když Bohu a jeho slibu budou 
důvěřovat, tak je po smrti učiní znovu dokonalými.8 Tím 
pádem budou moci opět žít s Bohem.9 Je to vlastně velmi 
jednoduché. Jediné, co by měli udělat, je věřit Bohu.

Toto byla tak dobrá zpráva, že se lidé začali těšit na ten 
den, kdy přijde spasitel.

Kdo si myslíte, že ten spasitel bude?





Otázky k páté kapitole
1. Protože se Adam a Eva dali na satanovu stranu, tak 

měli být po smrti navždy odděleni od Boha v satanově 
strašlivém ohnivém jezeře. Jak Bible nazývá tuto smrt?

2. Bůh chtěl, aby žili v jeho dokonalém domově. Proč 
nebyl Bůh překvapen?

3. Řekl Bůh Adamovi a Evě vše o svém plánu? 
4. Bůh slíbil, že pošle jedinečného člověka, 

aby je zachránil od druhé smrti. Jak 
mu budou říkat?

5. Měli Adam s Evou věřit tomu, 
co Bůh slíbil?

6. Důvěřoval Honzík dědečkovi, protože věřil, že mu 
dědeček může pomoci nebo proto, že měl dědeček 

na sobě nepromokavé boty?
7. Důvěřoval Honzík dědečkovi protože věřil, 

že ho má dědeček rád anebo proto, že 
dědeček neměl nic jiného na práci?

8. Když Honzík zápasil ve vodě, musel 
nejdříve slíbit, že bude dobrý chlapec, 
před tím než ho dědeček zachránil?



9. Museli Adam s Evou slíbit, že nikdy neudělají ani jedinou špatnou věc před 
tím, než jim Bůh řekl, že je zachrání?

10. Myslel to Honzíkův dědeček vážně, když řekl: „Jen mi důvěřuj!“
11. Myslel to Bůh vážně, když řekl lidem: „Důvěřujte mi 

a až zemřete, tak vás učiním dokonalými.“
12. Proč musí být lidé dokonalými, aby mohli žít v nebi?
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– 6. kapitola –

Plán záchrany
Bůh stvořil svět bez jediné chybičky, byl překrásný, ale když se 
Adam s Evou rozhodli, že už nechtějí důvěřovat Bohu, dokonalý 
svět byl zkažen. Stal se místem hříchu.

Bible nám říká, že hřích je to, co způsobuje smrt. Hřích vždy 
přináší mnoho smutku.

Ale potom pověděl Bůh Adamovi a Evě velmi dobrou zprávu. 
Měl plán záchrany. Jednoho dne pošle spasitele, aby zachránil 
lidi od všech špatných důsledku hříchu. Osvobodí lidi od satana 
a přetáhne je zpátky na svou stranu. Bůh řekl, že spasitel 
dokonce lidi zachrání od druhé smrti. 

Jestliže lidé budou věřit Bohu, důvěřovat, že to, co řekl, je 
pravda, potom je učiní dokonalými.

Však víte, že pouze dokonalí lidé mohou žít v dokonalém nebi.
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– 6. kapitola –

Ale byla tu ještě jedna obrovská překážka.

Bůh nemohl učinit Adama a Evu dokonalými a nechat je 
jít do nebe, aniž by potrestal jejich hřích. Bůh nemůže 
nechat hřích nepotrestán.

Adam a Eva byli vůči Bohu neposlušní. Připojili se na 
satanovu stranu. Adam a Eva zhřešili. Bůh nemohl 
předstírat, že se toto nikdy nestalo a že vlastně nic 
neviděl. To by nebylo správné ani spravedlivé. Všechno 
zlo musí být potrestáno.

Ale jak mohl Bůh potrestat Adamův a Evin hřích a 
nepotrestat přitom je?

To je velmi důležitá otázka. Vidíte, milé děti, zrovna 
tak jako Adam s Evou měli hřích, který musel být 
potrestán, zrovna tak je to s námi se všemi. Všichni 
chlapci a děvčata, maminky a tatínkové, každý, kdo 
se narodí na tento svět, dělá špatné věci. My všichni 
hřešíme. Jsme jako Adam a Eva.

Každý potřebuje vědět, jak Bůh potrestá hřích, aniž 
by potrestal lidi.
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– 6. kapitola –

Takže Bůh vysvětlil trochu více svůj plán.

Protože lidé nerozuměli tomu, jak špatný je hřích, Bůh 
je požádal, aby udělali něco, co by jim pomohlo tomu 
porozumět. Mělo jim to ukázat, jak mohl být potrestán 
hřích, aniž by byli potrestáni lidé. 

Bůh jim řekl, aby našli zvíře, beránka. Ten beránek musel 
být samec, mláďátko. Nesmělo mít ani chybičku. Nesměl 
být ani trošku nemocný nebo chromý a jeho vlna nesměla 
pelichat. Musel být zkrátka dokonalý.

Beránka měli přinést k oltáři, k vyhrazenému místu 
smrti. Ten, kdo beránka přinášel, měl položit ruku na jeho 
hlavičku. Bůh řekl, že když toto udělá, Bůh se na to bude 
dívat tak, že hřích toho člověka je vložen na beránka.

… přivede samce bez vady … Vloží ruku na hlavu zápalné oběti; ta mu získá zalíbení … 3. Mojžíšova 1:3-4
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– 6. kapitola –

Ale v tuto chvíli se muselo stát něco smutného. 

Milé děti, vzpomínáte si na to, jak smrt přišla na svět kvůli 
hříchu? Jelikož ten beránek měl nyní na sobě hřích toho 
člověka, tak musel zemřít. Ten člověk, který beránka přinesl, 
ho musel zabít. Toto pomohlo lidem porozumět tomu, že to 
byl právě hřích toho člověka, který usmrtil beránka.

Bůh požádal lidi, aby toto dělali, aby porozuměli jeho plánu, 
jak on potrestá hřích, aniž by potrestal je. Tím pádem 
beránek byl potrestán místo člověka.10

Tento člověk udělal to, co mu Bůh řekl, protože Bohu 
důvěřoval. Věřil tomu, že beránek byl potrestán místo 
něho. Když ten člověk zemřel, Bůh ho učinil dokonalým a 
on mohl žít v nebi. 

Nejste rádi, že měl Bůh takový plán? Je to jen jeden ze 
způsobů, jak nám dává najevo, že nás má rád.

Bůh … velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro. 2. Samuelova 14:14





Otázky k šesté kapitole
1. Proč nechtěl Bůh potrestat Adama a Evu?
2. Mohl Bůh předstírat, že Adam s Evou nikdy 

nezhřešili?
3. Bůh ukázal lidem, jak potrestá hřích, aniž by 

potrestal je. Jaký druh zvířete měli přinést?
4. Muselo to jehňátko být on nebo ona?
5. Mohl ten beránek mít třeba zlomenou nohu, být 

trošičku nemocný anebo pelichat? Jaký beránek 
to musel být?

6. Jak se říká místu vyhrazenému pro smrt beránka?
7. Kam na tělo beránka měl člověk položit ruku?
8. Co se stalo s hříchem toho člověka, když položil 

ruku na beránka?

9. Co se muselo stát beránkovi, kvůli tomu, že nesl 
hřích toho člověka?

10. Ten beránek neudělal nic špatného, zasloužil si, 
být potrestán?

11. Bible nám vypráví, že smrt je trest za hřích. Místo 
koho zemřel beránek?

12. Proč byl ten beránek potrestán, když vlastně 
neudělal nic špatného?

13. Ten člověk udělal to, co mu Bůh nařídil, přinesl 
beránka. Udělal to proto, že si myslel, že Bůh nemá 
rád beránky anebo proto, že věřil tomu, co Bůh řekl?

14. Když lidé důvěřují Bohu, půjdou do nebe, až zemřou. 
Jak je Bůh musí proměnit, aby tam mohli žít?
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– 7. kapitola –

Dobro a zlo
Když Bůh na počátku stvořil svět, byl překrásný a neměl 
chybičku.

Ale Adam a Eva Boha neposlechli. Připojili se na satanovu 
stranu. Svět se změnil a najednou se tu objevil hřích a s 
ním smrt. Bible nám říká, že hřích s sebou přivlekl smrt.

Ale Bůh měl Adama a Evu rád a má rád všechny lidi. Nechtěl, 
aby byli potrestáni za svůj hřích. Tak Bůh slíbil, že jednoho 
dne pošle spasitele. Každý, kdo chtěl být zachráněn od 
smutku, který přináší hřích, mohl být vysvobozen. Spasitel 
je dokonce mohl zachránit i od druhé smrti. Jediné co 
mohli lidé vůbec udělat, bylo jen důvěřovat Bohu. Potom 
je mohl učinit dokonalými, takže mohli žít v nebi. 

Toto byla velmi dobrá zpráva.

Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! Žalm 84:13
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– 7. kapitola –

Ale Bůh si nemohl nevšímat lidského hříchu a předstírat, 
že se nikdy nestal. Vše špatné stále muselo být potrestáno. 
Tak Bůh lidi požádal, aby udělali něco pro to, aby více 
porozuměli jeho plánu, jak on potrestal hřích, aniž by 
musel potrestat je.

Bůh požádal lidi, aby přinesli beránka bez jediné chybičky 
na oltář. Ten, kdo beránka přinášel, položil ruku na jeho 
hlavu, a tak ukázal, že všechen hřích byl vložen na beránka. 
Bylo to, jako kdyby každý hřích byl přesunut z člověka 
na beránka. Jelikož nyní ten beránek nesl všechny hříchy 
tohoto člověka, ten člověk už na sobě žádný neměl.10 Bůh 
ho přijímal, jako kdyby byl dokonalý. A víte co? Dokonalí 
lidé mohou žít s dokonalým Bohem v jeho dokonalém domě.

Vloží ruku na hlavu zápalné oběti; ta mu získá zalíbení ... 3. Mojžíšova 1:4
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– 7. kapitola –

Ale vzpomínáte na to, že hřích musí být potrestán?

Smrt je trest za hřích a beránek na sobě nyní měl 
hřích člověka, tím pádem musel zemřít. Beránek byl 
potrestán a zemřel místo člověka.

Jestliže se někdo těžce zpronevěří … jako pokutu přivede Hospodinu z 
bravu berana bez vady … jako oběť za vinu. 3. Mojžíšova 5:15

… tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ Izajáš 6:17
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– 7. kapitola –

Představte si, děti, že někteří lidé stále nevěřili Božímu plánu. 
Dokonce řekli ostatním, že Boží plán přece nemůže být správný. 
Ta myšlenka o důvěře v Boha, aby byli dokonalí, se jim zdála 
příliš jednoduchá. Chtěli udělat ještě něco více. Tak přišli se 
svým vlastním plánem a vymysleli si svá vlastní pravidla. 

Namluvili si, že když budou dělat více dobrých než špatných 
skutků, tak s nimi bude Bůh spokojený. Když budou velice 
hodní a ohleduplní, zaslouží si tím, aby žili v nebi.

Ale víte co? Tito lidé nechápali, jak neskutečně dobří by museli 
být na to, aby mohli žít s Bohem v jeho dokonalém nebi. 

Jestliže se někdo prohřeší a dopustí se něčeho proti kterémukoli Hospodinovu příkazu,  
co se dělat nesmí, aniž to věděl, provinil se a ponese následky své nepravosti. 3. Mojžíšova 5:17
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– 7. kapitola –

Proto jim to Bůh musel více vysvětlit.

Řekl jim, že když něco ukradnou, a to třeba i malinkatou věc, 
tak už nikdy nebudou dost dobří na to, aby mohli žít v nebi.

Bůh jim také pověděl, že jestli mají peníze a věci raději než 
Jeho, tak už nejsou dokonalí.

Vysvětlil jim, že kdykoli se rozzlobí, byt´ jen trošičku, už 
je to hřích.

Kdyby někdy zalhali a dokonce jen malinko, potom už by 
nebyli dokonalí. Lhát je hřích.

Bůh také řekl, že kdyby si někdy dovolili odmlouvat mamince 
a tatínkovi, třeba jen jedenkrát, tak už by nebyli dokonalí.

Vzpomínáte si? Pouze dokonalí lidé mohou žít s dokonalým 
Bohem. 

„Cti svého otce i matku … Nezabiješ … Nepokradeš. 
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.“ 2. Mojžíšova 20:12-16

Slovo Boží rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. 
Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4:12-13
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– 7. kapitola –

Celkem dal Bůh lidem deset přikázání. Ta se nazývala 
Desatero. Aby se Bůh ujistil, že je nikdo nezapomene, napsal 
je na dvě ploché kamenné desky. Protože byla vytesaná na 
kamenech, nikdo si k nim nemohl přidat své vlastní zákony 
a nebo nějaký z nich vymazat. Boží zákony se nikdy nemění. 

Bůh dal ty kamenné desky člověku, který se jmenoval Mojžíš. 
Mojžíš měl za úkol všem lidem předat to, co Bůh napsal. 

Všichni měli pochopit, že bez ohledu na to, jak mnoho se 
snažili, nikdy nemohli dodržovat všech deset Božích zákonů 
bez chybičky. Nikdy nemohli být dostatečně dobří, aby mohli 
žít s Bohem. Byli hříšní. Nemohli sami sebe zachránit před 
trestem, který zasluhoval hřích. 

Proto, milé děti, potřebovali spasitele a potřebovali beránka. 

Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, 
provinil se proti všem. Jakubův 2:10

Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť 
ze zákona pochází poznání hříchu. Římanům 3:20





Otázky k sedmé kapitole
1. Co myslíte, když lidé hřeší, může Bůh předstírat, 

jakoby se to nikdy nestalo?
2. Bůh požádal lidi, aby udělali něco, co by jim pomohlo 

porozumět, jak může být potrestán hřích bez toho, 
aniž by byli potrestáni oni. Co měli přinést?

3. Člověk, který přinášel beránka, měl položit svou 
ruku na jeho hlavičku. Co to znamenalo?

4. Jelikož ten beránek nyní nesl hřích toho člověka, 
co se mu muselo stát?

5. Bible nám říká, že smrt je odplata za hřích. Místo 
koho zemřel beránek?

6. Někteří lidé nevěřili Božímu plánu. Udělali si své 
vlastní zákony. Co si mysleli, že mohou udělat pro 
to, aby byl Bůh spokojený?

7. Kolik věcí mohl člověk ukrást a při tom zůstat 
dokonalý?

8. Jestliže lidé mají raději peníze než Boha, jak toto 
Bible nazývá?

9. Je to v pořádku si zalhat, i kdyby ta lež byla jen 
maličká?

10. Udělá dokonce i malá lež z člověka hříšníka?
11. Jestliže lidé vybuchnou hněvem, jak to Bible nazývá?
12. Co říká Bible o dětech, které odmlouvají mamince 

a tatínkovi?
13. Lidé sice nevědí, co si v duchu myslíme, ale ví to 

Bůh?
14. Když se snažíme být dobří a nikdy si nemyslíme 

ani neděláme špatné věci, zasloužíme si tím žít v 
nebi?
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– 8. kapitola –

Zaslíbený spasitel
Bible říká, že jen dokonalí lidé mohou žít s dokonalým 
Bohem. Ale lidé dokonalí nejsou. Ať je to kluk nebo holčička, 
maminka nebo tatínek, všichni děláme špatné věci. Jelikož 
je jen správné, aby hřích byl potrestán, my všichni jsme 
na tom stejně špatně. My hřešíme, a proto musíme také 
být potrestáni. Toto je strašná představa.

Ale vzpomínáte si, jak Bůh měl pro nás i dobrou zprávu? 
Vzpomínáte si na Jeho plán? Bible říká, že Bůh nám pošle 
spasitele, který jednoho dne přijde na Zem.

Ten spasitel zachrání od trestu za hřích kohokoliv, kdo 
jen bude chtít.

Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Izajáš 43:11
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– 8. kapitola –

Celé roky lidé vyhlíželi den, kdy přijde spasitel. Zatímco 
čekali a čekali, Bůh jim řekl, aby udělali něco, co by jim 
pomohlo pochopit, jak hřích může být potrestán bez toho, 
aniž by byli potrestáni oni. 

Bůh je požádal, aby přinesli na oltář beránka bez jakékoli 
chybičky. Ten, kdo beránka přinášel, měl položit ruku na 
jeho hlavu, aby ukázal, že hřích byl přesunut z člověka na 
beránka. Ten beránek potom musel zemřít, jelikož trest 
za hřích je smrt.10

Beránek zemřel na místě člověka. To ukázalo lidem, jak 
Bůh mohl potrestat hřích, aniž by potrestal je. 

Toto byl způsob, jakým se to dělo. Mnoho dlouhých let se 
lidé těšili na přicházejícího Spasitele. Byli zvědaví, kdo 
by to asi mohl být. Jak se bude jmenovat? Jak přijde? Jak 
je zachrání?

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá … Čekej, Izraeli, 
na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, 

on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Žalm 130:5,7-8
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– 8. kapitola –

Nakonec ten den přišel. Spasitel přišel na zem! A víte co? 
Ukázalo se, že Spasitel je Bůh sám. Bůh přišel na zem. 
Není to úžasné?

Aby byl Bůh mohl být spasitelem, tak se narodil jako 
člověk. To neznamená, že přestal být Bohem, ale Pán věděl, 
že jediný způsob jak nás zachránit, je stát se člověkem. 
Narodil se jako malé miminko, právě tak, jak se narodí 
jakýkoliv jiný kluk nebo holčička. 

Narodil se do úplně obyčejné rodiny. Jeho matka se 
jmenovala Marie a její manžel se jmenoval Josef. I když ta 
rodina byla obyčejná, to dítě tedy vůbec obyčejné nebylo.

Představte si, milé děti, že sám Bůh byl to dítě.

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn … a mu dáno jméno: „Divuplný rádce, 
Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Izajáš 9:5





130

– 8. kapitola –

Pán se nenarodil v nemocnici, jako se dnes rodí ostatní 
miminka. Místo toho se narodil ve chlévě, kde se chovají 
ovce a malí beránci.

Jestli pak víte, milé děti, že jeho první návštěvou byli 
pastýři, lidé, kteří se starali o beránky a dávali pozor, aby 
se jim nic nestalo.

Když Bůh přišel na zem, dali mu jméno Ježíš. Jeho jméno 
znamená Bůh je ten, který zachraňuje.

Takže Ježíš je ten spasitel, kterého Bůh před dlouhou dobou 
slíbil Adamovi a Evě. Přišel nás zachránit od trestu, který 
zasluhuje náš hřích.

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí … Likáš 2:7

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. 
Náhle při nich stál anděl Páně. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,  

která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán … Toto vám bude 
znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ Likáš 2:8-12

A dal mu jméno Ježíš. Matouš 1:25
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– 8. kapitola –

Ježíš udělal mnoho nádherných skutků během té doby, co 
žil na zemi, úžasných zázraků, které se normálně nedějí.

Ježíš vracel slepým zrak, aby nezakopli a neupadli. Uzdravoval 
ty, co nemohli chodit, aby mohli znovu běhat a hrát si. Ježíš 
vzkřísil malou holčičku, aby všichni její kamarádi mohli být 
zase šťastní. Nasytil celý zástup lidí z oběda chlapce, aby 
nikdo nemusel mít hlad.

Ježíš udělal toto všechno, aby lidé mohli poznat, že on je Bůh.

On má lidi moc a moc rád.

Ježíš chodil po celé Galileji, … kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc 
a každou chorobu v lidu … přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a 

trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. Matouš 4:23-24
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– 8. kapitola –

Jedné noci, když Ježíšovi přátelé pluli na lodi přes velké 
jezero, ocitli se ve strašlivé bouři. Vítr byl krutý a velké 
vlny se tříštily o příď lodi.

Celou noc se muži snažili veslovat ke břehu, ale vítr byl 
příliš silný. Bylo téměř ráno, když uviděli někoho, jak 
kráčí po hladině vody. Mysleli si, že je to duch! Byli velice 
vystrašeni.

Potom uslyšeli hlas: „To jsem já. Nebojte se.“ Byl to Ježíš!

Petr, jeden z mužů na lodi, zavolal na Ježíše: „Jestli jsi to 
ty, řekni mi ať také chodím po vodě.“

Ježíš řekl: „Pojďˇ ke mně!“

Petr vyšel z lodi a začal kráčet k Ježíšovi.

K ránu šel k nim, kráčeje po moři. „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“ 
A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Matouš 14:25, 28-29
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– 8. kapitola –

Pak se však Petr podíval na vítr a vlny, dostal z nich náhle 
strach a hned začal klesat. Co měl udělat? Co myslíte? Bud´ 
mohl sám zápasit a nebo zavolat Ježíše, aby mu pomohl.

Komu měl důvěřovat?

Petr viděl, že se sám nemůže zachránit. Ježíš byl ten jediný, 
kdo jej mohl vysvobodit. Zvolal: „Pane, zachraň mne!“ 
Ježíš natáhl ruku a zachytil Petra. Petr si vybral správně.

Zrovna tak jako Petr nemohl sám sebe zachránit před 
utonutím, ani my se nemůžeme zachránit před trestem 
za náš hřích. Proto potřebujeme spasitele. 

Ježíš je náš spasitel. Můžeme mu důvěřovat.

Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“ Ježíš 
hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ Matouš 14:30-31







Otázky k paté kapitole
1. Kdo opustil nebe, aby se stal spasitelem?
2. Bůh se stal člověkem, aby byl 

spasitelem. Znamenalo to, že přestal 
být Bohem?

3. Pán věděl, že jediný způsob jak nás 
zachránit bude, že se stane člověkem. 
Jak přišel na Zem?

4. Pán se narodil jako miminko ve chlévě, 
kde byli ovce a malí beránci. Kdo byl 
jeho první návštěvou?

5. Jaké jméno Bůh dostal, když přišel na 
zem?

6. Jméno Ježíš znamená Bůh je ten, kdo 
zachraňuje. Jak ještě byl Ježíš nazýván?

7. Proč Ježíš vracel slepým zrak, 
uzdravoval ty, co nemohli chodit a 
vzkřísil mrtvé zpět k životu?

8. Koho viděl Petr a jeho přátelé chodit 
po vodě?

9. Co se stalo, když se Petr začal dívat 
na vodu a vlny okolo sebe?

10. Petr mohl bud´zápasit sám anebo mohl 
zavolat Ježíše, aby ho zachránil. Jak se 
rozhodl?
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– 9. kapitola –

Náš dokonalý beránek
Na počátku času když Adam s Evou poprvé zhřešili, 
Bůh slíbil, že jednoho dne pošle vyvoleného člověka, 
kterému říkáme spasitel. Zachrání lidi od druhé 
smrti a smutku, který přináší hřích.

Když nadešel čas k příchodu spasitele, Bůh sám 
opustil nebe, aby přišel na zem. Bůh Stvořitel byl 
zároveň také spasitelem. Jmenoval se Ježíš, což 
znamená, Bůh je ten, který zachraňuje. 

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, 
zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4:12
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– 9. kapitola –

Ježíš žil na této Zemi, navštěvoval přátele, pracoval, jedl, 
spal jako kdokoliv z nás. Také mnoho putoval z místa na 
místo. Ale v jednom byl Ježíš ovšem velmi jiný než ty a já. 
Ježíš nikdy neudělal nic špatného. 

Po celou dobu co žil na zemi, dokonce i jako malý chlapec, 
nikdy neudělal jedinou špatnou věc, ani tu nejmenší. Ježíš 
byl jediný člověk, který kdy žil dokonalý život, protože 
nikdy nezhřešil. 

Ježíš prožil svůj život bez chybičky, tím pádem neměl 
žádný hřích, za který by musel být potrestán. Lidé umírají 
pouze kvůli hříchu a Ježíš nikdy nezhřešil.

Proto (Ježíš) přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu … je svatý, 
nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako 

dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy … Židům 7:25-27
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– 9. kapitola –

Ačkoli Ježíš nemusel zemřít, přesto řekl lidem, že jednoho 
dne ho odvedou, zbijí a přitlučou na dřevěný kříž, aby 
zemřel. Poté, co bude mrtvý tři dny, však znovu ožije. 

Ti, kteří jej slyšeli, mu nechtěli věřit. Domlouvali mu, aby 
tak nemluvil. 

Ale to, co Ježíš říkal, byla pravda. Vyprávěl svým přátelům 
pokračování Božího plánu, dobrou zprávu.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16

Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma 
a mnoho trpět … být zabit a třetího dne vzkříšen. Matouš 16:21
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– 9. kapitola –

Všechno, co jim vysvětloval, se týkalo Božího slibu a bylo 
to o beránkovi.

Vzpomínáte si na beránka? Víte, jakým způsobem ho 
museli lidé přinášet?

Nyní Ježíš byl nazván Beránkem Božím.

Vzpomínáte si, jak ten beránek musel být mužského rodu? 
A podívejte se, Ježíš byl muž.

Vzpomínáte si, jak ten beránek nemohl mít ani jednu 
jedinou chybičku? 

Tak i Ježíš byl dokonalý. Nikdy ani jednou nezhřešil.

Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ Jan 1:29

On jako beránek bez vady a bez poskvrny. 1. Petrův 1:19
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– 9. kapitola –

Vzpomínáte si, jak ten beránek měl být přinesen na oltář, 
k určenému místu smrti?

A podívejte se, poté co žil Ježíš nějakou dobu na zemi, 
dovolil lidem, aby ho přinesli ke kříži, vyhrazenému 
místu smrti.

A pamatujete si, jak ten, kdo přinášel beránka, položil 
svou ruku na jeho hlavičku a tak ukazoval, že hřích byl 
přesunut na beránka?

Bible nám vypráví, že když byl Ježíš přibit na kříž, všechen 
hřích byl z nás sňat a vložen na něj. On nesl hřích každého, 
od nejlepších lidí po nejhorší muže a ženy. Hřích každé 
dívky, chlapce, maminky a tatínka byl vložen na Ježíše.

On slyšel všechny ošklivé věci, které kdy byly řečeny. Znal 
úplně všechny strašné události, které se kdy staly. Viděl 
všechen hněv, který kdy vypukl. Pocítil všechnu bolest, 
která kdy byla způsobena. Všechna strašlivá špína a tíha 
hříchu byla vložena na dokonalého Ježíše. On to vše procítil, 
poznal a unesl. Muselo to být nesnesitelné.

Ano, a to vše souviselo s beránkem. 
Ježíš byl ten Beránek, náš Beránek.
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– 9. kapitola –

Ale vzpomeňte si na pokračování příběhu. Pamatujete si, co 
se stalo s tím beránkem? Jelikož hřích musí být potrestán 
a smrt je trest za hřích, beránek musel zemřít.

Zrovna tak to bylo s Ježíšem.

Protože všechen náš hřích byl vložen na něj, Ježíš musel 
být potrestán a zemřít za nás.

Bible říká, že Ježíš zemřel na našem místě. On nesl celý 
trest, který zasluhoval náš hřích, abychom my nikdy 
nemuseli zemřít podruhé.

Ježíš je náš poslední beránek, už nejsou potřeba žádní 
další k tomu, aby byli přineseni na oltář. Ježíš to všechno 
za nás udělal. 

Bůh dodržel svůj slib.

… neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. 1. Korintským 5:7

 Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, 
abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Korintským 5:21

Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Římanům 3:25





Otázky k deváté kapitole
1. Ježíš žil na zemi jako kterýkoli jiný člověk. Ale byl 

také v něčem úplně jiný. Co Ježíš nikdy neudělal?
2. Smrt přišla na svět jen kvůli hříchu. Ježíš nikdy 

nezhřešil, musel tedy zemřít?
3. Ježíš řekl, že ho lidé zbijí a přitlučou na dřevěný 

kříž, aby ho zabili. Po té co bude tři dny mrtvý, 
znovu ožije. Jak mohl Ježíš vědět o těchto věcech 
před tím, než se staly?

4. Bible nám vypráví, že Ježíš zemřel jako ti beránci, 
co byli přinášeni na oltář. Jak byl Ježíš nazýván, 
aby to lidem připomnělo tyto beránky?

5. Beránci museli být dokonalí. Jak byl Ježíš dokonalý?
6. Beránci byli přinášeni na oltář, na určené místo 

smrti. Na jaké místo vzali Ježíše?
7. Jelikož všechen náš hřích byl vložen na Ježíše, co 

se mu muselo stát?
8. Bible nám vypráví, že Ježíš nesl na sobě všechen 

trest, který si zasloužil náš hřích. Jak velká část 
hříchu zůstává, co musí být ještě potrestána?

9. Proč my dnes nepřinášíme beránky na oltář?
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– 10. kapitola –

Přivede-li jako svůj dar jehně, přivede je před Hospodina, 
vloží ruku na hlavu svého daru a porazí je před stanem setkávání. 

Áronovci pokropí jeho krví oltář dokola. 3. Mojžíšova 3:7-8

Navždy naživu
Před mnoha a mnoha lety, slíbil Bůh lidem spasitele, který 
zachrání lidi od toho trestu, který zasluhuje hřích. Spasitel 
je zachrání i od druhé smrti.

Bůh pověděl lidem, aby přinášeli beránka, aby jim mohl 
ukázat, jak je možné potrestat hřích, aniž by museli být 
potrestáni oni.
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– 10. kapitola –

Pojďme se nyní zamyslet. Lidé tehdy museli mít beránka. A 
máme my beránka?

Ano, máme. Náš beránek je Ježíš. Jemu říkali ‘Beránek Boží’.

Beránek, kterého lidé tenkrát přinášeli, byl dokonalý. Dobrá, 
poslouchejte. Kdo byl jediný člověk, který kdy žil dokonalý 
život a nikdy ani jednou nezhřešil?

Ano, je to přesně tak. Byl to Ježíš. On je totiž naším dokonalým 
Beránkem.

Lidé měli přinést beránka na oltář, na vyhrazené místo smrti. 
Na jaké vyhrazené místo smrti vzali Ježíše? Vzpomínáte si? 

Byl to dřevěný kříž.

A teď dobře poslouchejte. Vzpomínáte si, jak všechen lidský 
hřích byl vložen na beránka? Přemýšlejte pozorně. Čí hřích 
byl vložen na Ježíše?

Máte pravdu. Byl to náš hřích.

Jelikož před tím ten beránek nesl hřích lidí, musel zemřít. 
Kdo zemřel na našem místě?

Ano, je to tak, byl to Ježíš. On zemřel za nás.
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– 10. kapitola –

Když byl Ježíš přibit na kříž, všechen hřích každého 
chlapce, dívky, maminky i tatínka byl z nich přesunut na 
něj. Protože Ježíš neměl vlastní hřích, kvůli kterému by 
musel zemřít, mohl zemřít pro někoho jiného. To znamená, 
že mohl zemřít pro nás.

Byl to totiž náš hřích, který usmrtil Ježíše.

On byl dobrovolně potrestán za nás, proto aby nás mohl 
zachránit před trestem, který zasluhuje náš hřích.

Tím pádem Ježíš je náš spasitel.

… ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku … Izajáš 53:7

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši … Římanům 6:23

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; 
není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2:8-9

Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách … , probudil nás k životu 
spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Koloským 2:13

Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Židům 10:10
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– 10. kapitola –

Nyní, kdyby tento příběh skončil Ježíšovou smrtí, tak by 
to bylo asi ze všeho nejsmutnější.

Ale Bible nám sděluje dál toto: Říká, že poté, co Ježíš zemřel, 
Jeho přátele opatrně sundali Jeho tělo z kříže. Museli být 
zdrceni. Položili ho do hrobu vytesaného ve skále. Pomalu 
přivalili velký kámen před vchod do jeskyně. Potom se 
smutně otočili a šli domů s těžkým srdcem.

Příštího dne, ti lidé, kteří zabili Ježíše, řekli vojákům, aby 
pozorně hlídali hrob. Zaslechli a báli se toho, že Ježíš řekl, 
že poté, co zemře, po třech dnech znovu ožije. Opravdu 
nechtěli, aby někdo přišel, vzal Ježíšovo tělo z hrobu a 
předstíral, že je naživu. Chtěli se ujistit, že Ježíš zůstal 
ležet mrtvý v hrobě.

V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob … Tam položili Ježíše. Jan 19:41-42

Nazítří,… shromáždili se velekněží a farizeové u Piláta, a řekli: „Pane … dej proto rozkaz, ať je po tři dny 
hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých …“ 

Pilát jim odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.“ 
Oni šli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž. Matouš 27:62,64-66
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– 10. kapitola –

Ale vojáci nemohli zastavit Boha, a ani ten velký a těžký 
kámen nemohl zastavit Boha, prostě vůbec nic nemohlo 
zastavit Boží plán. Přesně tak jak řekl, po třech dnech 
Ježíš ožil! Byl živý!

Strážci padli ve strachu na zem, anděl odvalil kámen, 
všichni mohli vidět, že Ježíš už v hrobě není. Po čtyřicet 
dní se setkával se svými přáteli a velkými skupinami lidí. 
Všichni byli nadšeni. Znovu byl jejich Ježíš s nimi: společně 
jedli, pili a putovali. Bylo to nádherné!

Ježíš byl naživu!

A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Matouš 28:2-4

Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, 
který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde …“ Marek 16:6

… jim také … mnoha způsoby prokázal, že žije, 
po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Skutky 1:3
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– 10. kapitola –

Lidé tomu téměř nemohli uvěřit. To je tím, že nikdo před 
tím nic takového nedokázal. Nikdo jiný nezemřel a znovu 
se nevrátil do života. Jaká je to úžasná síla!

Ježíš ukazoval lidem, že jelikož on byl silnější než smrt, 
lidé nemuseli mít strach z umírání ani z toho, že budou 
se satanem v jeho strašlivém ohnivém jezeře. Nemuseli 
se tak již bát druhé smrti.

Ježíš byl dostatečně silný na to, aby je znovu přivedl k 
životu.

Ale pochopili, že je nechtěl přivést zpět k životu na zem, která 
byla zkažená hříchem. Chtěl je přivést zpět k radostnému 
životu v nebi, které je dokonalé, plné pohody a pokoje.

Ježíš slíbil, že toto učiní pro kohokoli, kdo uvěří, že On je 
jeho Beránkem.

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho 
příbytků; … Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu 

a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“ Jan 14:1-4
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– 10. kapitola –

Toto je důležité. Slyšeli jste, co Ježíš říkal? Rozumíte tomu?

Říkal, že když chlapec, dívka, maminka nebo tatínek, 
když kdokoli z nich uvěří, že Ježíš zemřel místo nich, s 
ním jednou mohou žít v nebi.

Je to přesně takto jednoduché.

Jediné, co mohli vůbec udělat, bylo věřit, že Ježíš je jejich 
Beránkem, že právě On byl potrestán za jejich hřích. Ať už 
je to chlapec, dívka, maminka či tatínek, kteří Mu budou 
důvěřovat,, tak potom až tito lidé skončí svůj život zde na 
Zemi, je Ježíš učiní dokonalými, aby s Ním mohli žít v nebi.

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu,  
vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru 

vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. 1. Tesalonickým 4:16-18
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– 10. kapitola –

Představte si, že ho lidé nadšeně poslouchali. To byla 
zpráva, kterou každý potřeboval slyšet. Dlouhé hodiny si 
s Ježíšem povídali o tomto plánu. A potom, na konci těchto 
čtyřiceti dní, se s nimi Ježíš rozloučil a vrátil se do nebe. 
To je tam, kde nyní žije ve svém dokonalém domově. 

Milé děti, o tomto je celá Bible.

Je to dopis od Boha, plný lásky a všechno to je o Beránkovi.

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, 
má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna 

Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 1. Janův 5:11-13

Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, 
myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané. Jan 21:25





Otázky ke desáté kapitole
1. Před mnoha, mnoha lety lidé potřebovali mít 

beránka. Kdo je naším beránkem?
2. Beránek, kterého lidé přinášeli, byl bez jediné 

chybičky. Kdo byl jediným člověkem, který kdy žil 
dokonalý život, který nikdy ani jednou trošičku 
nezhřešil?

3. Lidé měli přinést beránka na oltář, na vyhrazené 
místo smrti. Na jaké určené místo smrti vzali 
Ježíše?

4. Vzpomínáte si, jak všechen hřích lidí byl vložen na 
beránka? Čí hřích byl vložen na Ježíše?

5. Protože ten beránek nyní nesl hřích lidí, musel 
zemřít. Kdo zemřel na našem místě?

6. Beránek zemřel místo člověka. Místo koho zemřel 
Ježíš?

7. Po té co Ježíš zemřel, položili jeho tělo do hrobu. 
Co udělali ti, kdo jej zabili, aby se ujistili, že jeho 
tělo nemůže nikdo ukradnout?

8. Co se stalo po té, co byl Ježíš mrtvý tři dny?
9. Když Ježíš znovu ožil, ukázal lidem, že by je mohl 

také vrátit zpátky do života. Kde by je vrátil zpátky 
do života?

10. Když Ježíš řekl, že lidi budou moci znovu žít v 
nebi, co mohli udělat proto, aby mohli žít v jeho 
dokonalém domově?

11. Myslíte, že museli slíbit, že už nikdy neudělají nic 
špatného?

 Museli důvěřovat Ježíši jako tomu, kdo je zachrání?
 Museli slíbit, že budou dělat víc dobrých věcí než 

těch špatných? 
 Museli věřit tomu, že Ježíš zemřel na jejich místě?
12. Bůh řekl, že kdokoli uvěří, že Ježíš zemřel jako 

Beránek na jejich místě, potom může jít do nebe. 
Myslel to tak Bůh skutečně?
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Boží dopis je tak důležitý, že si musíte ujasnit, 
že mu opravdu rozumíte. Zde je několik otázek. 
Z nich si budete schopni sami pro sebe říci, 
jak dobře znáte Boží záchranný plán. Jestliže 
zodpovíte nějaké špatně, čtěte tuto knihu 
tak dlouho, dokud nebudete mít v hlavě vše 
jasně srovnané.

1. Bůh vše učinil pouze svým slovem. Co 
nám toto říká o Bohu?

2. Proč byl Bůh schopen stvořit pouze 
dokonalý svět?

3. Bible používá jedno slovo k popisu 
Luciferova rozhodnutí neposlechnout 
Boha. Co je to za slovo?

4. Proč není správné, aby někomu prošlo, 
že dělá špatné skutky?

5. Jak se jmenuje místo, které Bůh určil pro 
satana a jeho zlé anděly?

6. Jaké slovo používá Bible k popisu 
Adamovy a Eviny neposlušnosti?

7. Co přišlo do světa kvůli hříchu?

8. Jelikož Adam a Eva už nebyli dokonalí, 
když zemřeli, tak by museli žít se satanem 
v jeho hrozném ohnivém jezeře. Jak Bible 
nazývá takovou smrt?

9. Bůh slíbil, že pošle jedinečného člověka, 
který vysvobodí všechny lidi od druhé 
smrti. Jak mu říkáme?

10. Proč musí být lidé učinění dokonalými, 
aby mohli žít v nebi?

11. Mohl Bůh předstírat, že Adam a Eva 
nikdy nezhřešili?

12. Bůh ukázal lidem, jak potrestá hřích, 
aniž by potrestal je. Jaký druh zvířete 
měli přinášet?

13. Co se stalo s hříchem člověka, když 
položil svou ruku na hlavičku beránka?

14. Místo koho beránek zemřel?
15. Proč byl ten beránek potrestán, když 

vlastně neudělal nic špatného?
16. Když lidé důvěřují Bohu, až zemřou, 

půjdou do nebe. Jak je Bůh změní, že 
budou moct žít v nebi?

Rozumíte Božímu dopisu?
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17. Jestliže se snažíme být velmi dobří a nikdy 
nedělat nebo nemyslet si nic špatného, budeme 
dostatečně dokonalí pro život v nebi?

18. Kdo opustil nebe, aby se stal spasitelem?
19. Jelikož Ježíš nikdy nezhřešil, myslíte, že 

musel zemřít?
20. Bible říká, že Ježíš byl jako ti beránci přinášení 

k oltáři. Jak byl Ježíš nazýván, aby to lidem 
připomínalo ty beránky?

21. Vzpomínáte si, jak všechen hřích lidí byl 
vložen na beránka? Čí hřích byl vložen na 
beránka?

22. Beránek zemřel na místě člověka. Místo koho 
zemřel Ježíš?

23. Co musí lidé udělat pro to, aby mohli po smrti 
žít v nebi s Bohem?
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Věříš Božímu dopisu?

Jestliže jsi odpověděl na všechny otázky 
správně, znamená to, že rozumíš Božímu 
plánu. Znamená to, že víš, co ti říká 
Boží dopis. To je velmi důležité. 
Mnoho lidí se dožije vysokého věku, 
aniž by vůbec věděli o čem je Bible.

Rozumět Božímu dopisu je sice dobré, 
ale je zde ještě jedna velká otázka, 
kterou musíš zodpovědět. Věříš, že 
to co Bůh řekl, je pravda?

Víte, jedna věc je Bibli rozumět a jiná 
je jí věřit. 

Pokuste se zodpovědět tyto otázky. 
Pomohou Vám poznat, jestli věříte 
Božímu dopisu.

	 Kdo je podle vás Ježíš? Je pouze 
hodným člověkem nebo někým 
více?

	 A co ty? Věříš, že jsi dostatečně 
dobrý pro nebe nebo věříš, že 
jsi hříšník?

	 Věříš tomu, že Bůh si nevšimne 
tvého hříchu anebo, že tvůj hřích 
musí být potrestán?

	 Kdo byl potrestán na tvém místě?
	 Kdo věříš, že je tvým Beránkem?
	 Věříš tomu, že tě Ježíš dostatečně 

miloval, aby nesl tvůj hřích?
	 Poté, co Ježíš zemřel, vrátil se 

zpět do života a nyní žije navždy. 
Věříš tomu?
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Jestliže jsi správně zodpověděl tyto otázky 
a věříš, že jsou pravda, trest za tvůj hřích 
je pryč. Je to právě tak jednoduché. Nikdy 
se nebudeš muset bát druhé smrti a nebo 
ohnivého jezera.

Jelikož jsi uvěřil, že to co Bůh řekl je 
pravda a důvěřuješ mu, jsi nyní na Boží 
straně. On slíbil, že tě nikdy neopustí. On 
bude vždy s tebou bez ohledu na to, kam 
půjdeš nebo co uděláš. 

Když skončíš svůj život tady na zemi, 
Bůh říká, že tě učiní dokonalým pro nebe 
a budeš žít na věky s Ním. Myslí to Bůh 
tak skutečně?

To je něco, z čeho můžeš mít radost právě 
teď. To je něco, čím si můžeš být jistý, 
protože to řekl Bůh a Bůh nikdy nelže.

Možná tato kniha odpověděla na otázky, 
které tě zajímaly. Bůh napsal mnoho věcí, 

aby nám pomohl. Více můžeš objevit v 
jeho dopise nám. Bible je plná odpovědí.

Když pro tebe někdo udělá něco hezkého, 
tak mu poděkuješ. Bible říká, že s Pánem 
můžeme mluvit kdykoli, tak jako mluví 
jeden přítel s druhým.

Zde jsou slova poděkování Ježíši za to, co 
pro tebe udělal. Poslechni si je několikrát a 
potom mu poděkuj svými vlastními slovy. 
Pamatuj, že Bůh je všude a poslouchá. 

Drahý Ježíši, vím, že jsi Bůh a že jsi 
stvořil všechno. Důvěřuji ti. Vím, že jsem 
hříšník. Ty jsi ten jediný, kdo mě může 
zachránit. Věřím, že jsi nesl můj trest. 
Ty jsi zemřel za mě. Děkuji Ti, že mě 
máš tak neskonale rád. Vím, že dodržíš 
svůj slib a až přijde čas, vezmeš mě do 
nebe, abych byl s tebou.

Ježíš je úžasný spasitel.

Konec
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Otázky k první kapitole
1. Bible je velice důležitý dopis poslaný nám. A jestli pak víte, 

od koho je? Od Boha
2. Bible říká, že Bůh se nikdy nenarodil. Myslíte, že někdy 

zemře? Ne
3. Kdo stvořil anděly? Bůh
4. Co vlastně znamená slovo stvořit? Něco vyrobit, udělat
5. Andělé nejsou jako lidé, protože nežijí v těle z masa a kostí. 

Jak jim proto říkáme? Duchové
6. Co měli dělat andělé? Být Božími posly
7. Když chceme něco vyrobit, potřebujeme k tomu kladivo a 

hřebíky. Když Bůh stvořil svět, tak jak to udělal?
Pouze promluvil

8. Bůh zkrátka tvořil jen slovem. Co nám toto říká o Bohu?
Je velmi, velmi mocný

9. Za kolik dní Bůh stvořil svět? Šest
10. Jestlipak víte, kdo stvořil Adama a Evu? Bůh
11. Přemýšlejte, co to znamená, že Bůh může být najednou s 

Vámi, ale i s rodinou nebo kamarády, kteří jsou daleko? 
Bůh je všude ve stejnou chvíli

Otázky ke druhé kapitole
1. Když se rozhlédnete okolo sebe, uvidíte, že Bůh je velmi 

mocný. Co všechno ví a zná Bůh? Všechno
2. Komu patří svět? Bohu
3. Proč svět patří Bohu? Stvořil svět
4. Bůh mohl stvořit svět šedivý, ale on jej stvořil pestrobarevný. 

Proč Bůh stvořil tak krásný svět?
Má nás rád. Chtěl, abychom z něj měli radost.

5. Bůh dal lidem i přírodě zákony, aby byl pořádek. Jaké by to 
bylo bez pravidel?
Nešt´astné, zmatené, rozčilující, nebezpečné

6. Jak říkáme tomu, co nemá žádnou chybičku? Dokonalé
7. Bůh byl schopen tvořit pouze dobře a bez chyby. Jaký je 

tedy Bůh? Je dokonalý
8. Jak říkáme tomu dokonalému místu, kde Bůh žije? Nebe
9. Dokázali byste vyjmenovat tři věci, které Bible říká o nebi?

Viz. strana 46

Otázky ke třetí kapitole
1. Pamatujete si, jak se jmenoval nejdůležitější Boží anděl?

Lucifer
2. Dal Bůh Luciferovi důležitý úkol? Ano
3. Byl Lucifer spokojený s úkolem, který mu Bůh dal? Ne
4. Co chtěl Lucifer? Chtěl být Bohem.
5. Bible užívá jedno slovo k popsání Luciferovy volby 

neposlouchat Boha. Co je to za slovo? Hřích
6. Proč chtěl být Lucifer Bohem?

Myslel si, že je chytřejší než Bůh, že všemu lépe rozumí.
7. Jestlipak víte, jak se nazývají špatné myšlenky a činy? Hřích
8. Když někdo udělá něco zlého a projde mu to, je to tak v 

pořádku? Ne
9. Proč není správné, aby někomu prošlo, když dělá něco 

špatného?
Není to spravedlivé. Všechno zlo by mělo být potrestáno.

10. Je Bůh stále spravedlivý nebo jen někdy? Stále
11. Jelikož Bůh je dokonalý, nemohl zlé anděly nechat žít u 

sebe. Co s nimi udělal? Vyhodil je z nebe pryč.
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12. Bůh změnil Luciferovo jméno na jméno satan. Co znamená 
jméno satan? Nepřítel

13. Jak se nazývá místo, které Bůh určil pro satana a jeho zlé 
anděly? Ohnivé jezero

14. Je satanovo ohnivé jezero šťastným místem k bydlení? Ne
15. Mnoho andělů zůstalo na Boží straně. Kde tito andělé žijí?

V nebi

Otázky ke čtvrté kapitole
1. Bůh měl Adama a Evu rád a záleželo mu na nich. Jaké 

nádherné místo pro ně stvořil? Kde mohli žít? V zahradě
2. Kolik příkazů dal Bůh Adamovi a Evě? Jeden
3. Jaký příkaz dal Bůh Adamovi a Evě?

Řekl jim, aby nejedli ovoce z jednoho vyhrazeného stromu
4. Co se stane s Adamem a Evou, když poruší tento jediný 

příkaz? Zemřou
5. Co jim satan našeptal? Komu se budou podobat, když 

snědí ovoce z toho jednoho jediného stromu? Bohu
6. Říkal satan Adamovi a Evě pravdu nebo lež? Lež
7. Porušili Adam a Eva ten jediný zákaz, který jim Bůh 

dal? Ano
8. Bible používá jedno slovo, aby popsala Adamovu a Evinu 

neposlušnost. Co je to za slovo? Hřích
9. Co přišlo na svět kvůli hříchu? Smrt
10. Když Bible mluví o tom, že člověk zemře, myslí tím, že se 

stane hvězdou na obloze a nebo je na věky oddělen od přátel?
Je na věky oddělen od přátel.

11. Bůh nechtěl, aby Adam a Eva žili se satanem. Bůh řekl, že 
pro ně připraví svou vlastní cestu k tomu, aby mohli být 
znovu dokonalí. Proč? Protože je měl rád

Otázky k páté kapitole
1. Protože se Adam a Eva dali na satanovu stranu, tak měli být 

po smrti navždy odděleni od Boha v satanově strašlivém 
ohnivém jezeře. Jak Bible nazývá tuto smrt? Druhá smrt

2. Bůh chtěl, aby žili v jeho dokonalém domově. Proč nebyl 
Bůh překvapen? Bůh měl plán

3. Řekl Bůh Adamovi a Evě vše o svém plánu? Ne
4. Bůh slíbil, že pošle jedinečného člověka, aby je zachránil 

od druhé smrti. Jak mu budou říkat? Spasitel
5. Měli Adam s Evou věřit tomu, co Bůh slíbil? Ano
6. Důvěřoval Honzík dědečkovi, protože věřil, že mu dědeček 

může pomoci nebo proto, že měl dědeček na sobě 
nepromokavé boty? Věřil, že mu dědeček může pomoci

7. Důvěřoval Honzík dědečkovi protože věřil, že ho má 
dědeček rád anebo proto, že dědeček neměl nic jiného na 
práci? Věřil, že ho má dědeček rád

8. Když Honzík zápasil ve vodě, musel nejdříve slíbit, že bude 
dobrý chlapec, před tím než ho dědeček zachránil? Ne

9. Museli Adam s Evou slíbit, že nikdy neudělají ani jedinou 
špatnou věc před tím, než jim Bůh řekl, že je zachrání? Ne

10. Myslel to Honzíkův dědeček vážně, když řekl: „Jen mi 
důvěřuj!“ Ano

11. Myslel to Bůh vážně, když řekl lidem: „Důvěřujte mi a až 
zemřete, tak vás učiním dokonalými.“ Ano

12. Proč musí být lidé dokonalými, aby mohli žít v nebi?
Jen dokonalí lidé mohou žít s dokonalým Bohem



178

Otázky k šesté kapitole
1. Proč nechtěl Bůh potrestat Adama a Evu?

Protože je měl rád
2. Mohl Bůh předstírat, že Adam s Evou nikdy nezhřešili? Ne
3. Bůh ukázal lidem, jak potrestá hřích, aniž by potrestal je. 

Jaký druh zvířete měli přinést? Beránka
4. Muselo to jehňátko být on nebo ona? On
5. Mohl ten beránek mít třeba zlomenou nohu, být trošičku 

nemocný anebo pelichat? Jaký beránek to musel být?
Ne. Dokonalý

6. Jak se říká místu vyhrazenému pro smrt beránka? Oltář
7. Kam na tělo beránka měl člověk položit ruku? Na hlavu
8. Co se stalo s hříchem toho člověka, když položil ruku na 

beránka? Hřích toho člověka byl přenesen na beránka.
9. Co se muselo stát beránkovi, kvůli tomu, že nesl hřích toho 

člověka? Musel zemřít.
10. Ten beránek neudělal nic špatného, zasloužil si, být 

potrestán? Ne
11. Bible nám vypráví, že smrt je trest za hřích. Místo koho 

zemřel beránek? Místo člověka
12. Proč byl ten beránek potrestán, když vlastně neudělal nic 

špatného? Nesl hřích člověka
13. Ten člověk udělal to, co mu Bůh nařídil, přinesl beránka. 

Udělal to proto, že si myslel, že Bůh nemá rád beránky anebo 
proto, že věřil tomu, co Bůh řekl? Protože věřil Bohu.

14. Když lidé důvěřují Bohu, půjdou do nebe, až zemřou. Jak je 
Bůh musí proměnit, aby tam mohli žít?
Učiní je dokonalými.

Otázky k sedmé kapitole
1. Co myslíte, když lidé hřeší, může Bůh předstírat, jakoby se 

to nikdy nestalo? Ne
2. Bůh požádal lidi, aby udělali něco, co by jim pomohlo 

porozumět, jak může být potrestán hřích bez toho, aniž by 
byli potrestáni oni. Co měli přinést? Beránka

3. Člověk, který přinášel beránka, měl položit svou ruku na 
jeho hlavičku. Co to znamenalo?
Jeho hřích byl vložen na beránka.

4. Jelikož ten beránek nyní nesl hřích toho člověka, co se mu 
muselo stát? Musel zemřít.

5. Bible nám říká, že smrt je odplata za hřích. Místo koho 
zemřel beránek? Místo člověka

6. Někteří lidé nevěřili Božímu plánu. Udělali si své vlastní 
zákony. Co si mysleli, že mohou udělat pro to, aby byl Bůh 
spokojený? Dělat vice dobrých něž špatných skutků.

7. Kolik věcí mohl člověk ukrást a při tom zůstat 
dokonalý? Žádnou

8. Jestliže lidé mají raději peníze než Boha, jak toto Bible 
nazývá? Hřích

9. Je to v pořádku si zalhat, i kdyby ta lež byla jen maličká? Ne
10. Udělá dokonce i malá lež z člověka hříšníka? Ano
11. Jestliže lidé vybuchnou hněvem, jak to Bible nazývá? Hřích
12. Co říká Bible o dětech, které odmlouvají mamince a 

tatínkovi? Hřeší.
13. Lidé sice nevědí, co si v duchu myslíme, ale ví to Bůh?

Všechno
14. Když se snažíme být dobří a nikdy si nemyslíme ani 

neděláme špatné věci, zasloužíme si tím žít v nebi? Ne



179

Otázky k paté kapitole
1. Kdo opustil nebe, aby se stal spasitelem? Bůh
2. Bůh se stal člověkem, aby byl spasitelem. Znamenalo to, že 

přestal být Bohem? Ne
3. Pán věděl, že jediný způsob jak nás zachránit bude, že se 

stane člověkem. Jak přišel na Zem? Narodil se jako dítě
4. Pán se narodil jako miminko ve chlévě, kde byli ovce a malí 

beránci. Kdo byl jeho první návštěvou? Pastýři
5. Jaké jméno Bůh dostal, když přišel na zem? Ježíš
6. Jméno Ježíš znamená Bůh je ten, kdo zachraňuje. Jak ještě 

byl Ježíš nazýván? Spasitel
7. Proč Ježíš vracel slepým zrak, uzdravoval ty, co nemohli 

chodit a vzkřísil mrtvé zpět k životu?
Aby lidé věděli, že je Bůh.

8. Koho viděl Petr a jeho přátelé chodit po vodě? Ježíše
9. Co se stalo, když se Petr začal dívat na vodu a vlny okolo 

sebe? Začal klesat ke dnu.
10. Petr mohl bud´zápasit sám anebo mohl zavolat Ježíše, aby 

ho zachránil. Jak se rozhodl?
Zavolal na Ježíše, aby ho zachránil.

Otázky k deváté kapitole
1. Ježíš žil na zemi jako kterýkoli jiný člověk. Ale byl také v 

něčem úplně jiný. Co Ježíš nikdy neudělal?
Nikdy nezhřešil.

2. Smrt přišla na svět jen kvůli hříchu. Ježíš nikdy nezhřešil, 
musel tedy zemřít? Ne

3. Ježíš řekl, že ho lidé zbijí a přitlučou na dřevěný kříž, aby 
ho zabili. Po té co bude tři dny mrtvý, znovu ožije. Jak mohl 
Ježíš vědět o těchto věcech před tím, než se staly?
Ježíš byl Bůh. Bůh ví všechno. 

4. Bible nám vypráví, že Ježíš zemřel jako ti beránci, co byli 
přinášeni na oltář. Jak byl Ježíš nazýván, aby to lidem 
připomnělo tyto beránky? Byl nazýván Beránek Boží

5. Beránci museli být dokonalí. Jak byl Ježíš dokonalý?
Nikdy nezhřešil.

6. Beránci byli přinášeni na oltář, na určené místo smrti. Na 
jaké místo vzali Ježíše? Na dřevěný kříž

7. Jelikož všechen náš hřích byl vložen na Ježíše, co se mu 
muselo stát? Musel zemřít.

8. Bible nám vypráví, že Ježíš nesl na sobě všechen trest, 
který si zasloužil náš hřích. Jak velká část hříchu zůstává, 
co musí být ještě potrestána? Žádná

9. Proč my dnes nepřinášíme beránky na oltář?
Ježíš byl posledním beránkem.

Otázky ke desáté kapitole
1. Před mnoha, mnoha lety lidé potřebovali mít beránka. Kdo 

je naším beránkem? Ježíš
2. Beránek, kterého lidé přinášeli, byl bez jediné chybičky. 

Kdo byl jediným člověkem, který kdy žil dokonalý život, 
který nikdy ani jednou trošičku nezhřešil? Ježíš

3. Lidé měli přinést beránka na oltář, na vyhrazené místo 
smrti. Na jaké určené místo smrti vzali Ježíše? Kříž

4. Vzpomínáte si, jak všechen hřích lidí byl vložen na beránka? 
Čí hřích byl vložen na Ježíše? Náš hřích
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5. Protože ten beránek nyní nesl hřích lidí, musel zemřít. Kdo 
zemřel na našem místě? Ježíš

6. Beránek zemřel místo člověka. Místo koho zemřel 
Ježíš? Na našem místě

7. Po té co Ježíš zemřel, položili jeho tělo do hrobu. Co udělali 
ti, kdo jej zabili, aby se ujistili, že jeho tělo nemůže nikdo 
ukradnout? Postavili před hrob vojáky, aby ho hlídali.

8. Co se stalo po té, co byl Ježíš mrtvý tři dny?
Ježíš znovu ožil.

9. Když Ježíš znovu ožil, ukázal lidem, že by je mohl také 
vrátit zpátky do života. Kde by je vrátil zpátky do života?
V nebi

10. Když Ježíš řekl, že lidi budou moci znovu žít v nebi, co 
mohli udělat proto, aby mohli žít v jeho dokonalém 
domově? Důvěřovat a věřit mu

11. Myslíte, že museli slíbit, že už nikdy neudělají nic 
špatného? Ne

 Museli důvěřovat Ježíši jako tomu, kdo je zachrání? Ano
 Museli slíbit, že budou dělat víc dobrých věcí než těch 

špatných? Ne
 Museli věřit tomu, že Ježíš zemřel na jejich místě? Ano
12. Bůh řekl, že kdokoli uvěří, že Ježíš zemřel jako Beránek 

na jejich místě, potom může jít do nebe. Myslel to tak Bůh 
skutečně? Ano

Rozumíte Božímu dopisu?
1. Bůh vše učinil pouze svým slovem. Co nám toto říká o 

Bohu? Bůh je velmi, velmi mocný.
2. Proč byl Bůh schopen stvořit pouze dokonalý svět?

Bůh je dokonalý

3. Bible používá jedno slovo k popisu Luciferova rozhodnutí 
neposlechnout Boha. Co je to za slovo? Hřích

4. Proč není správné, aby někomu prošlo, že dělá špatné 
skutky? Není to spravedlivé. Všechno zlo by mělo být 
potrestáno.

5. Jak se jmenuje místo, které Bůh určil pro satana a jeho zlé 
anděly? Ohnivé jezero

6. Jaké slovo používá Bible k popisu Adamovy a Eviny 
neposlušnosti? Hřích

7. Co přišlo do světa kvůli hříchu? Smrt
8. Jelikož Adam a Eva už nebyli dokonalí, když zemřeli, tak by 

museli žít se satanem v jeho hrozném ohnivém jezeře. Jak 
Bible nazývá takovou smrt? Druhá smrt

9. Bůh slíbil, že pošle jedinečného člověka, který vysvobodí 
všechny lidi od druhé smrti. Jak mu říkáme? Spasitel

10. Proč musí být lidé učinění dokonalými, aby mohli žít v 
nebi? Pouze dokonalí lidé mohou žít s dokonalým Bohem

11. Mohl Bůh předstírat, že Adam a Eva nikdy nezhřešili? Ne
12. Bůh ukázal lidem, jak potrestá hřích, aniž by potrestal je. 

Jaký druh zvířete měli přinášet? Beránka
13. Co se stalo s hříchem člověka, když položil svou ruku na 

hlavičku beránka?
Hřích toho člověka byl přenesen na beránka.

14. Místo koho beránek zemřel? Místo člověka
15. Proč byl ten beránek potrestán, když vlastně neudělal nic 

špatného? Nesl hřích člověka.
16. Když lidé důvěřují Bohu, až zemřou, půjdou do nebe. Jak je 

Bůh změní, že budou moct žít v nebi?
Učiní je dokonalými
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17. Jestliže se snažíme být velmi dobří a nikdy nedělat nebo 
nemyslet si nic špatného, budeme dostatečně dokonalí pro 
život v nebi? Ne

18. Kdo opustil nebe, aby se stal spasitelem? Bůh, Ježíš
19. Jelikož Ježíš nikdy nezhřešil, myslíte, že musel zemřít? Ne
20. Bible říká, že Ježíš byl jako ti beránci přinášení k oltáři. 

Jak byl Ježíš nazýván, aby to lidem připomínalo ty 
beránky? Byl nazýván Beránkem Božím

21. Vzpomínáte si, jak všechen hřích lidí byl vložen na beránka? 
Čí hřích byl vložen na beránka? Náš hřích

22. Beránek zemřel na místě člověka. Místo koho zemřel 
Ježíš? Místo nás

23. Co musí lidé udělat pro to, aby mohli po smrti žít v nebi s 
Bohem? Věřit nebo důvěřovat mu.

Věříš Božímu dopisu?
 Kdo je podle vás Ježíš? Je pouze hodným člověkem nebo 

někým více? Je Bůh
 A co ty? Věříš, že jsi dostatečně dobrý pro nebe nebo věříš, 

že jsi hříšník? Jsem hříšník
 Věříš tomu, že Bůh si nevšimne tvého hříchu anebo, že tvůj 

hřích musí být potrestán? Musí být potrestán
 Kdo byl potrestán na tvém místě? Ježíš
 Kdo věříš, že je tvým Beránkem? Ježíš
 Věříš tomu, že tě Ježíš dostatečně miloval, aby nesl tvůj 

hřích? Ano
 Poté, co Ježíš zemřel, vrátil se zpět do života a nyní žije 

navždy. Věříš tomu? Ano
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Poznámky
1. Abychom zachovali srozumitelnost, Použili jsme slovo „dopis“ 
ve smyslu „komunikace“, místo toho abychom se zabývali tím, 
jakým způsobem nám Bůh zpřístupnil Písmo ve psané podobě.

2. Je užito ve smyslu „Bůh je věčný.“

3. Ve smyslu, že jsou „bytosti“ a ne pouze „silou.“

4. „Dokonalý“ je užito ve svém obvyklém významu, tak i v širším 
smyslu týkajícím se Boží svatosti a spravedlnosti bez hříchu.

5. „Nikdy se nevrátit“ ve smyslu „na věčnost.“ Satan má přístup 
do nebe, aby vznášel obvinění proti věřícím před Bohem, nicméně 
jeho snažení je bez úspěchu.

6. Bible jasně hovoří o tom, že Satan se svými anděli nejsou nyní 
na tomto novém místě, ale v budoucnosti tam budou uvězněni. 
(Zjevení 20:10). Tato kniha se nesnaží vysvětlit tyto skutečnosti. 
Nabyli jsme dojmu, že rozepisovat toto téma do detailu by podnítilo 
otázky, které by čtenáře odvedly od poselství této knihy.

7. To by mohlo být chápáno být „jako Bůh“ ve smyslu mající 
všechny jeho vlastnosti, a nebo být ‘jako Bůh’ omezeno na 
„poznání dobrého a zlého.“ Písmo nevysvětluje zda satan nabízel 
určitou informaci o pokušení být „jako Bůh“ a nebo zda se jeho 
lež vymezila pouze na určitou oblast. (Být jako Bůh v poznání 
dobrého a zlého).Kdybychom se snažili vysvětlit myšlenku, že 
být jako Bůh znamená poznání dobrého a zlého, museli bychom 
podat obšírné vysvětlení netýkající se přímo příběhu samotného, 
takže jsme možnosti, co tím vlastně satan mínil, nechali otevřené. 
At´už to bylo jakkoli, byla to lež.

8. „Až umřou“ pojednává o podmíněném biblickém učení 
známém jako „ospravedlnění.“ Celé vyučování o ospravedlnění 
zahrnuje mnohem vice. Když důvěřujeme našemu Pánu, Bůh 
připíše spravedlnost na náš účet okamžitě a dívá se na nás jako 

na dokonalé tady a ted´. Protože je pro děti těžké pochopit, jak 
je může Bůh pokládat ze dokonalé, když zrovna zlobí, tak jsme 
se soustředili pouze na „podmíněnou“ stránku tohoto učení.
9. Ve většině případů jsou rozhovory, které se odehrávají mezi 
Bohem, Adamem a Evou, v biblickém textu. Nicméně v různých 
situacích jsme do příběhu vložili různé pravdy, které nacházíme 
v Písmu a můžou být uplatněny na lidstvo jako takové. Například, 
Bible používá odkaz na strozákonní postavu „Abram Hospodinovi 
uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.“ (1. Mojžíšova 
15:6). Jelikož Písmo nastiňuje, že jediný způsob jak někdo mohl 
být spravedlivý před Bohem bylo „věřit“ nebo „důvěřovat“, 
použili jsme tuto skutečnost také pro kontext příběhu Adama 
a Evy, aniž bychom to komplikovali představováním dalších 
biblických postav.
10. Jelikož tato kniha byla napsána pro děti, bylo nezbytné 
myšlenky vyjádřit konkrétně. Často jsem se pozastavoval nad 
tím, jak sdělit symbolickou podstatu oběti, a přitom neztratit 
své malé posluchače. Pro ty, kdo jsou školení v Písmu, bude 
dobré zmínit, že tato kniha byla postavena na takovém přístupu 
k vyučování, který se snaží rekonstruovat to, co lidé znali a 
cítili v době, když to bylo napsáno. Kdybyste byli na místě 
starozákonního věřícího, nevěděli byste, že na kříži Bůh odejme 
všechen hřích. Pravděpodobně byste si mysleli, že se to děje část 
po části na oltáři. Nicméně, víme, že Bible jasně učí, že „… neboť 
krev býků a kozlů není s to hříchy odstranit ... .“ (Židům 10:4). 
Jelikož víme, že zvířecí obět´ byla pouze symbolem toho, co mělo 
přijít, použil jsem zobecňující frázi „jako kdyby“, abych vytvořil 
dojem, že hřích nebyl odejmut skrze zvířecí obět´. Bylo to pouze 
„jako kdyby“ byl odejmut. To vlastní odnětí se odehrálo na kříži. 
Protože jsem nemohl použít „jako kdyby“ v každé větě, čtenář 
musí projít celý odstavec, aby měl přesnější ponětí o tom, co se 
skutečně odehrávalo.
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How well do you
understand the Bible?

When you read The Lamb, do you find yourself 
thinking, “I am learning as much as the children!” 
At times do you feel you are barely keeping ahead 
of them? Then we recommend a book similar to The 
Lamb, but written for adults who have little or no 
previous Bible background. Written as a narrative, 
the Bible is explained chronologically from the 
beginning to the end, using Scripture itself to explain 
the story. The goal of this more detailed book is to 
make the Bible’s message clear and logical. Men 
and women from many diverse backgrounds have 
appreciated its objective explanation of the Bible’s 
core message.

The Stranger is also available 
as a DVD video series.

“A clear and concise explanation of the Bible message.”
 Australia

“Most profitable, most helpful, most accurate.” Canada

“A best seller.” New Zealand

“Well worth one’s investment of time and money.”
 Singapore

“Incredible, it all makes so much sense.” USA
Available in various translations as an audiobook or DVD 
series. An accompanying workbook is also available in 
some languages. For more information or to order by 
telephone, email or on the internet, see the next page.
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