
 
 

 
Dnes si přečteme naráz celou Bibli. Že to nejde? Máte pravdu – ale 
přece jenom – koukneme se, jak spolu všechny ty příběhy, které si 
v Bibli čteme, a které vznikaly po celá staletí, souvisí. Nedávno jsme se 
zaměřili na život Abrahama. Má v Bibli velmi důležitou roli. Podívejme se, 
jakou. 

 

 

 

Už jste někdy něco pořádného vyráběli? Třeba buchty s maminkou nebo 
autíčko z lega? Pokud ano, tak víte, že to, co jste vyrobili, nevzniklo jen 
tak samo od sebe. Dalo vám to pořádnou práci, ale také přemýšlení. 
Vždycky, když chceme něco dobrého udělat, musíme napřed vědět, co 
chceme udělat, jak a kdy to uděláme a co k tomu budeme potřebovat. 
Zkrátka to vše naplánoval. 



 

Pán Bůh když se pustil do tvoření světa a nás – lidí, také měl a pořád má 
plán. Než ale stvořil svět, stvořil i nebeské bytosti – anděly.  

           

A stvořil je dobře. Mezi nimi byl i Lucifer (satan). Byl stvořen jako 
ochránce, a dokonce vedl chvály, ale velmi zpychl. Myslel si, že je 
dokonalejší  než Bůh a začal navádět ostatní anděly proti Bohu.  
Vzbouření andělé ale nemohli zůstat v nebi, ti do Božího království 
nesmí. Bůh je odtud vyhnal.   

Bůh stvořil i zemi a vše, co je na ní.  
 

  



 
Nakonec stvořil i člověka. Když Bůh stvořil člověka, člověk neznal hřích. 
Žil v Boží zahradě a staral se o ni. Bůh toužil po tom, aby s ním mohl 
člověk být pořád, a aby byl šťastný.  
 

           
 

      



Jenže satan člověka podvedl.  Lhal a pověděl mu, že bude jako Bůh, 
když jej nebude poslouchat.  Adam s Evou tomu uvěřili. Pozdě uviděli, co 
způsobili. Místo šťastného života přišla smrt a hřích porušil naprosto 
všechno stvoření. S hříchem přišel strach, úzkost, prázdnota, nemoci, 
špatné jednání, sobectví, smrt – prostě utrpení všeho druhu.  
 
 
 

 
 
 
A Boha už také nikdo neposlouchal. Tedy skoro nikdo.  
 
 
 
 



V té době žil Noe. Ten se svou rodinou poslechl Boží varování a trpělivě 
stavěli koráb, protože Bůh řekl, že na zemi bude potopa. Tak se také 
stalo. 

             
  
Po potopě zůstal jen Noe, jeho synové Šém, Chám a Jefet a jejich ženy.  
 

 
Nebudete mi to věřit, ale zase se začal množit hřích. Satan zase mnohé 
oklamal. Bůh ale stále toužil po tom, aby s ním lidé mohli žít. Jenže do 
Božího království opravdu nepatří ani hřích ani smrt.  



Co s tím? Bůh měl svůj plán. Znovu hledal na zemi člověka, který by byl 
ochotný jej poslouchat a díky kterému by lidem mohl pomoct najít cestu 
zpět do Božího království. Po velmi dlouhé době našel Abrahama.  
Abraham byl člověk velké víry. Měl ženu Sáru, ale ta nemohla mít děti. 
Avšak neplodným manželům Bůh zaslíbil syna. Splnil svůj slib zázrakem 
v době, kdy bylo Abrahamovi 100 a Sáře 90 let. Narodil se Izák.  
 

       
 
 
Bůh v každém příběhu Bible ukazuje, jak je všemohoucí a jak je satan 
proti němu bezmocný. Šemův potomek Abraham, jeho syn Izák a Izákův 
syn Jákob jsou zakladateli (praotci) národa, který si Bůh vyvolil. 
Hospodin změnil Jákobovo jméno (zvláště ve Starém zákoně je jméno 
velmi důležité, přímo vypovídá o osobnosti svého nositele). Tak se Jákob 
= Úskočný stal Izraelem = Zápasí Bůh. Toto prorocké jméno, které 
odhaluje, že Bůh sám z lásky k lidem zápasí o naši záchranu, pak přešlo 
na celý národ.  
 
Z izraelského národa se stává zvláštní, Bohu svatý lid, z něhož se má 
narodit ten, který celý svět zachrání od hříchu a smrti – Mesiáš. 



 
 
Vznikem vyvoleného národa Bůh začíná soudit ostatní národy skrze 
jejich postoj vůči Izraeli. Ti, kdo Izraeli žehnají, budou požehnáni – a 
naopak (Gn 12: 3). Proto je důležité, aby v čele našeho státu stáli politici 
s kladným přístupem k Státu Izrael, proto Izraeli žehnáme a modlíme se 
za jeho pokoj. 
 
 
V Izraeli povstalo mnoho proroků, kteří předpovídali mnohé podrobnosti 
o narození Mesiáše, který by dovedl ty, kteří se rozhodnou Boha 
poslouchat a následovat jej, do Božího království.  
 

 



Mesiášem – spasitelem byl Ježíš Kristus. Při jeho narození se splnilo 
všechno, co bylo předpovězeno ústy proroků. Všechna čtyři evangelia 
nám povídají o tom, co Ježíš dělal zde na zemi, všechna čtyři evangelia 
končí tím, jak Ježíš zvítězil nad satanem, porazil smrt a každý hřích, 
který nás odděloval od Boha a od Božího království. Ale o tom bude až 
příští besídka.  
 

      
 


