Studium

Vyplňte mezery po přečtení každého biblického verše.

1. Koho reprezentovalo zvíře, které bylo obětované místo
Izáka?
MAXIMÁLNÍ OBĚŤ Genesis 22:1-19
Obloha byla stále temná, když starý patriarcha zřetelně slyšel promluvit Boha.
"Abrahame, ...Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do
země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím.“ Genesis
22:1,2.
Abraham se začal chvět, když uvažoval o ohromujících důsledcích tohoto příkazu.
Bůh zaslíbil, že prostřednictvím Izáka zplodí mocný národ. Všechny Abrahamovy
naděje a sny byly vloženy do tohoto zázračného syna, který byl dán jemu a Sáře v
jejich stáří. Nechápal, proč ho Bůh žádá, aby provedl tento podivný čin, ale naučil
se důvěřovat a poslouchat svého nebeského Otce i když byl zmatený.
Abraham tedy jemně probudil mladého Izáka a dva důvěryhodné sluhy. Malá
skupina zahájila třídenní cestu na horu Moria. Když se blížili k hoře oběti, dal
Abraham pokyn svým služebníkům, aby počkali, až se s Izákem vrátí. Potom položil
dřevo na záda svého syna a společně vyrazili na horu.
Když Izák vycítil, že něco není v pořádku, řekl: „Otče, máme to, co potřebujeme k
založení ohně: Ale kde je beránek pro zápalnou oběť?“ Abraham odpověděl: "Můj
synu, Bůh opatří beránka k zápalné oběti."
Když dorazili na vrchol, Abraham v slzách vysvětlil důvod své mise. Izák se ochotně
podřídil Božímu příkazu. Po posledním objetí otec něžně svázal svého syna a položil
ho na kamenný oltář. Abraham zvedl nůž, ale najednou ho zastavil anděl a
nasměroval ho, aby obětoval divokého berana, který byl uvězněn svými rohy v
nedalekém trnitém keři.
Tento dojímavý příběh nebyl jediným okamžikem, kdy otec musel učinit bolestivé
rozhodnutí obětovat svého milovaného syna.

Jan 1:29 Druhého dne Jan uviděl _______________, jak jde k němu a řekl: „Hle
_______________ Boží, který snímá hřích světa!“

2. Proč bylo nutné, aby Ježíš zemřel?
Římanům 3:23 _______________ zhřešili a chybí jim Boží sláva.
Římanům 6:23 Odměnou hříchu je totiž _______________...
Židům 9:22 …a bez prolití _______________ není odpuštění.
1. Korintským 15:3 Kristus zemřel za _________ ___________podle Písma.
1. Petrův 3:18 Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy _________________,
aby vás přivedl ___________________.
POZNÁMKA: Bible je neocenitelná, protože říká, jak hřích vstoupil do světa a jak bude
odstraněn. Bůh nemůže dovolit ošklivou zhoubnost hříchu. Trestem za hřích je smrt. A co
je horší, když Adam a Eva zhřešili, tato nemoc smrti přešla na celou lidskou rasu. Boží
zákon a trest za jeho porušení nemohly být změněny, takže všichni lidé byli odsouzeni k
zániku. Bůh však nemohl vydržet být oddělen od svého stvoření. A tak se činem
neuvěřitelné lásky rozhodl poslat na svět svého Syna, aby zemřel na vašem a mém místě.
Naše hříchy a náš trest smrti byly na Něho uvaleny a my jsme byli vysvobozeni.

3. Jak se nazývá ten velký plán spasení?
Zjevení 14:6 ...aby je _______________ obyvatelům země.
POZNÁMKA: Boží plán spásy se nazývá „evangelium“, což znamená „dobrá zpráva“. A je to
opravdu ta nejúžasnější zpráva, jakou kdy lidé dostali. Náš trest smrti převzal Ježíš a naše
vina byla odstraněna.

4. Proč pro nás Bůh podstoupil tak velkou oběť?

8. Kdo vstupuje do srdce každého znovuzrozeného křesťana?

Jan 3:16 Neboť Bůh tak _______________ svět, že _______________ svého
jednorozeného Syna…

Jan 14:17 totiž_______________ pravdy; … Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve
vás.

POZNÁMKA: Nejsilnějším pozemským poutem je láska rodiče k dítěti. Když byl Bůh Otec
ochotný dopustit, aby jeho Syn, Ježíš, trpěl a zemřel místo nás, ukázal nejmocnějším
jazykem, jak vroucně miluje každého z nás.

POZNÁMKA: Sám Ježíš ve skutečnosti přebývá v křesťanovi prostřednictvím svého Ducha
svatého.

5. Co musím udělat, abych měl prospěch z Ježíšovy obětní
smrti?

9. Co budu dělat, když Ježíš žije v mém srdci skrze Ducha
svatého?

Skutky 16:31 ______________ v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!

Filipským 2:13 Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i _______________, co
se mu líbí.

Jan 1:12 Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být_______________ _______________...

POZNÁMKA: Když budu chtít činit Jeho vůli, On mi dá moc ji skutečně vykonávat.

POZNÁMKA: Ježíšova nabídka spasení je darem (Římanům 6:23). Moje část je věřit, že je to
pravda, a přijmout dar vírou.

10. Proč bych si měl být jistý, že moje zkušenost znovuzrození
bude úspěšná?

6. Jak mi je tedy odpuštěno, a jsem očištěn?
Skutky 3:19 Proto čiňte _______________ a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány...
1. Janův 1:9 Když ale své hříchy _______________, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí
nám naše hříchy a _______________ nás od každé nepravosti.
POZNÁMKA: Vyznání je ústní stránkou pokání. Skutečné pokání zahrnuje zármutek – a
odvrácení se od – hříchu (Přísloví 28:13).

Filipským 1:6 …Ten, který ve vás _______________ dobré dílo, je dovede až do konce v den
Krista Ježíše.
POZNÁMKA: Jsem si jistý, protože Ježíš zaslibuje, že to pro mě dosáhne svou velkou mocí.
Spása spočívá v Jeho schopnosti, ne v mé.

11. Proč někteří lidé selhávají ve svých křesťanských
zkušenostech?

7. Jak se říká této úžasné zkušenosti obrácení?

Izajáš 53:6 …každý se na svou cestu_______________...

Jan 3:7 Musíte se _______________ _______________.

2. Petrův 3:2 abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, a na to, co vám skrze
vaše apoštoly__________________ Pán a Spasitel.

POZNÁMKA: Tato nádherná zkušenost se označuje jako znovuzrození, protože od té chvíle
nemáme žádnou minulost. Místo toho začínáme zcela nový život, stejně jako novorozeně.
Je to fantastická zkušenost začátku nového života bez jediné skvrny provinění v našich
záznamech.

POZNÁMKA: Lidé často v křesťanském životě selhávají, protože přijímají Ježíše jako
Spasitele, ale nikoli jako Pána nebo „vládce“ svých životů. Většina z nás chce mít svoji
vlastní cestu a vést si vlastní životy. Když přijmeme Ježíše jako Pána, obracíme k němu
chod svých vlastních životů. Pustíme ruce z volantu našich životů a žádáme Ho, aby nás
nasměroval. (Viz dodatek s názvem „Jednou spasen, navždy spasen?“)

12. Jak vím, že Ježíš mě přijímá a že jsem Jeho dítě?

G. Židům 13:6…nebudu se _______________ Co by mi mohl člověk udělat?

Titovi 1:2 v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život
______________ před začátkem věků.

H. Jan 14:27 …svůj _______________ vám dávám.

Matouš 7:7 Proste a bude vám _______________ …

POZNÁMKA: Bůh dává svému lidu následujících osm vzácných zaslíbení:

B. 2. Korintským 5:17 Kdo je v Kristu, je ____________ stvoření.

•
•
•
•
•
•
•
•

C. 1. Janův 3:22 …neboť dodržujeme jeho přikázání a_______________, co se mu líbí.

Chvála Bohu! Jak by mohlo být něco lepšího?

D. Římanům 12:2 Nenechávejte se formovat tímto _______________- raději se nechte
__________________obnovou své mysli, abyste dokázali poznat – co je Boží
______________ - co je dobré, náležité a dokonalé.

Tvoje odpověď
Rozhodneš se nyní přijmout Ježíšův plán záchrany, nebo obnovíš své rozhodnutí?

13. Jak skutečné obrácení změní život?
A. Jan 13:35 Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít
_______________ jedni k druhým.

E. Skutky 1:8 …budete mými _______________...
F. Efezským 6:18 Za všech okolností se_______________ v Duchu...

14. Jaká úžasná zaslíbení přicházejí s křesťanským životem?
A. Filipským 4:13 _____________ mohu v Kristu, který mě posiluje.
B. Filipským 4:19 Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši
_______________ v Kristu Ježíši.
C. Marek 10:27 U Boha je _______________ všechno.
D. Jan 15:11 …aby má_______________ byla ve vás…
E. Jan 10:10 …aby měly život – život v _______________.
F. Židům 13:5 ________________ tě _______________ a nikdy nenechám.

Prostřednictvím Ježíše můžeme dosáhnout čehokoli.
Všechny naše potřeby budou naplněny.
Nic pro nás nebude nemožné.
Naše radost bude plná.
Budeme mít hojnější život.
Bůh nás nikdy neopustí a nezřekne se nás.
Nikdy se nemusíme bát, co nám lidé mohou udělat.
Bůh nám dá svůj dokonalý pokoj.

ODPOVĚĎ: _______________
Dodatek
Tato část poskytuje dodatečné informace pro další studium.
Jednou spasen, navždy spasen?
Může být člověk zatracen, jakmile přijal Krista jako svého Spasitele? Pouze v Božím slově
můžeme najít odpověď na tuto otázku. Bible mluví sama za sebe: „Držme se neochvějné
naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni
druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Jestliže totiž poté, co jsme poznali
pravdu, vědomě pokračovali v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy.“ Židům 10:23,
24, 26.
Bible nikde neučí, že naše odpovědnost končí, když se staneme křesťany. Boží slovo je jasné:
„Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale
potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku.
Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti než se po jejím poznání odvrátit od
svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: „Pes se
vrátil ke svým zvratkům“ a „Umytá svině se zase válí v bahně.“ 2. Petra 2: 20-22

Křesťanství je více než jedno rozhodnutí. Ježíš řekl, že naše spása je založena na podmínce,
že v něm nadále zůstáváme (Jan 15: 4). A apoštol Pavel řekl: "Denně čelím smrti." 1.
Korintským 15:31. To znamená, že se každý den rozhodl zapřít sám sebe a následovat Ježíše.
Sám Pán řekl: „Chcete-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den
a následuje mě.“ Lukáš 9:23.
Bible neučí, že se můžeme otočit zády k pravdě, a přesto být spaseni. Ezechiel 18:24 říká:
„Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat bezpráví
a provádět všemožné ohavnosti – má snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konal,
nebudou vzpomenuty. Zemře za to, jak byl nevěrný, za hřích, kterého se dopustil.“ Pavel nám
také připomíná: „Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl.“ 1. Korintským
10:12.
Někteří lidé si myslí, že se mohou chvástat, aniž by to dokázali skutky. Ježíš však řekl: „Ne
každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého
Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu
neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu
mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne vy, kdo
pácháte zlo.“ Matouš 7: 21-23.
Pavel popsal neustálý boj pravého křesťana, když řekl: „Copak nevíte, že všichni závodníci
běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník má
přísnou sebekázeň… Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám
nebyl vyřazen.“ 1. Korintským 9:24, 25, 27.
Věřit, že jakmile jsme spaseni, nemůžeme být ztraceni, znamená věřit, že Bůh nám bere naši
největší svobodu – svobodu volby. Na druhé straně Bůh chce, abychom měli jistotu, že
dokončí práci, kterou v našich životech započal. „Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré
dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše." Filipským 1: 6.
Můžeme si být jisti, že pokud budeme pokračovat v následování, bude nás nadále vést a
nikdy nepustí ruku dobrovolně vloženou do své. "Kdo však vytrvá až do konce, bude
zachráněn." Matouš 24:13.

