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3. JAK NÁS BŮH ZACHRÁNIL 

V minulé lekci jsme se učili, že jsme všichni hříšníci s potřebou Spasitele. Učili jsme se, že 

nebudeme nikdy schopni splnit vysoké nároky potřebné ke vstupu do nebe. Protože to není 

naší chybou, že se rodíme hříšníky, Bůh nás neponechal v zatracení, ale připravil pro nás 

speciální plán, jak bychom mohli dojít spasení. 

1. Jaké jsou následky hříchu? Řím 6,23 

______________________________________________________________________________ 

2. Jak víme, že jsme všichni hříšníci? Řím 6,23 

______________________________________________________________________________ 

 Ano, protože nakonec všichni umíráme! Zákon, že hřích vede ke smrti, je natolik zásadní, že ani 

Bůh ho kvůli nám nemůže změnit. Kdyby mohl přehlížet naše hříchy, jak by pak mohl očekávat, že 

v nebi bude pořádek a harmonie? A tak pro nás připravil záchranný plán a určil apoštola Pavla, 

aby nám to sdělil. Slovo evangelium znamená „dobrá zpráva“. A když blíže poznáte obsah 

evangelia, budete souhlasit, že se opravdu jedná o dobrou zprávu. 

Při čtení Pavlových textů objevíte klíčovou myšlenku, která se prolíná všemi jeho dopisy. Tou 

myšlenkou je „v Kristu” nebo „v Kristu Ježíši”. Další podobné obraty jako „v něm”, „spolu s ním” 

„v Milovaném” nebo „v němž” atd. To vše je vyjádřením té samé myšlenky. Jestliže neporozumíme 

tomu, co Bible vyjadřuje užitím slov “v Kristu”, nebudeme nikdy schopni plně pochopit dobrou 

zprávu evangelia. 

3. Kdy pro nás Bůh připravil tento plán? Efezským 1,4-5 

______________________________________________________________________________ 

4. Co tedy Bůh udělal? Efezským 2,4-6; 1,9-10 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Jelikož se smrt rozšířila mezi lidstvo, protože jsme všichni byli „v Adamovi”, Bůh započal 

plán, ve kterém můžeme být všichni spaseni „v Kristu”.  Otec lidskou rasu spojil se svým Synem. 

Ale nejdřív se Kristus, aby se stal naším zastupitelem a zachráncem, musel stát člověkem. Bůh 

Otec spojil život svého Syna s naší lidskostí v Mariině lůně. 
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Proto byl Ježíš nazýván druhým nebo též posledním Adamem. Byl jediný způsob, jak nás může 

zastupovat a to tím, že vezme naše hříchy na sebe.  A jako náš nový zástupce, trest, který jsme si 

zasloužili my, vzal na sebe, abychom my mohli přijmout to, co si zasloužil On. Jeho spravedlivé 

činy se staly našimi činy spravedlnosti. Jsme tak legálně vykoupeni! 

5. Čím se pro nás Kristus stal, aby zachránil lidstvo? 1. Korintským 1,30 

______________________________________________________________________________ 

6. Co se stane se všemi, kteří jsou „v Kristu”? 1. Korintským 15,21-22 

______________________________________________________________________________ 

7. Co se stalo všem lidem díky jedinému hříšnému činu a jaký to má následek pro nás?  

Řím 5, 18 (první část) 

______________________________________________________________________________ 

8. Co se stalo všem lidem díky jedinému spravedlivému činu a jaký to má následek pro nás? 

Řím 5, 18 (poslední část) 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Tak jako neposlušností Adama všichni umíráme, tak také všichni poslušností Krista jsou 

ospravedlněni. Svým dokonalým životem a smrtí naplnil všechny požadavky zákona jako náš 

zástupce. V Kristu má lidstvo novou historii, která kvalifikuje každého věřícího pro nebe. Mnoho 

lidí si myslí, že spasení je pouze odpuštění hříchů. Je to, jako by naše hříchy byly napsány na černé 

tabuli a tím, že Ježíš zemřel, vymazal všechny naše hříchy. Ale toto Bible neučí! Ano, naše minulost 

nebo hříchy jsou vymazány Ježíšovou obětí, avšak naše tabule nezůstává bez záznamu. Vše dobré, 

co kdy Kristus učinil je teď převedeno na nás a objeví se na naší tabuli. To je ta úžasná dobrá 

zpráva z evangelia. Ale všimněte si, prosím, že to, co Bůh Kristovou poslušností věnoval celému 

lidstvu jako dar, nemůže být naše, pokud ho nepřijmeme. 

9. Kdy jsme „v Kristu?“ Efezským 1,13-14 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Ve chvíli, kdy přijmete Krista jako svého Spasitele a důvěřujete, že vaše spasení závisí pouze 

na Něm, Bůh na vás bude pohlížet jako na přijaté v Ježíši. Je to, jako když obdržíte speciální 

narozeninový dárek od Boha při narození. Je na vás, kdy ho otevřete a získáte to, co vám dal. 
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10. Jaké dvě možnosti nám nabízí tento Boží dar života? 1. Jan 5,12 

a)____________________________________________________________________________

b)____________________________________________________________________________ 

Pozn.: Jestliže tento dar odmítnete, pak nikdy nezískáte věčný život, bez ohledu na to kolik 

dobrého jste toho v životě vykonali. Pakliže přijmete a budete důvěřovat Ježíši jako svému 

Spasiteli, tak věčný život, který vám Bůh v Kristu nabízí je zaručený. 

11. Jaké ujištění dává Pavel těm, kteří věří v Božího Syna? Kol 1,22 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Třebaže jsi hříšníkem, v Božích očích jsi teď považován za dokonalého a bez viny. Toto nám 

dává pokoj s Bohem a dovoluje nám to přestat se strachovat o naše spasení. 

12. Jestliže věříme v Ježíše, kým se staneme? Jan 1,11–13 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Na každého z nás, kdo věří v Ježíše Krista, pohlíží Bůh jako na své dítě. Jestliže věříte v Jeho 

jméno, už jste obdrželi věčný život. Dokonce i tehdy, když to necítíte, nebo si myslíte, že si to 

nezasloužíte. Když president Lincoln vydal Prohlášení o zrovnoprávnění, zákonem tak osvobodil 

všechny otroky. A přesto, ještě o deset let později, byli stále otroci, kteří pracovali dál na 

plantážích. Proč? Protože nevěřili té dobré zprávě a tak nebyli osvobozeni. Když Ježíš zemřel na 

kříži, dal nám všem nový život skrze sebe. Nicméně pokud tomu nevěříme, tak se to také pro nás 

nikdy nestane pravdou. 

13. Co nám to přinese, nasloucháme-li Božímu slovu a věříme v něj? Jan 5,24 

______________________________________________________________________________ 

14. Co se stane, když přijmeš dar Kristovy spravedlnosti? 2. Korintským 5,17 

______________________________________________________________________________ 

15. Jakou službu nám Bůh poskytuje? 2. Korintským 5,18-21 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Bůh nám všem dal svobodnou volbu. Můžeme se rozhodnout být nebo žít „v Adamovi“ nebo 

„v Kristu.” Neexistuje nic mezi. Nebyla to naše chyba, že jsme se narodili „v Adamovi,” ale je to 

naše chyba, nerozhodneme-li se být „v Kristu.”  
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16. K čemu tě dnes Bůh naléhavě vyzývá? 5. Moj 30,19 

______________________________________________________________________________ 

Závěr: Není nic, co můžeme udělat, abychom si zasloužili spásu. Přichází k nám pouze jako dar 

od Boha. Bůh za nás zaplatil příliš vysokou cenu na to, abychom ignorovali jeho neuvěřitelnou 

oběť. Proč nepřijmout tento dar právě dnes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adcz.cz/
http://www.liftingupjesus.net/


                            ==Biblické lekce==              2015 Amazing Discoveries, z.s. 

                                                                                                          Odhalujte s námi pravdu… 
                                   www.adcz.cz 

 

 

 

 

 5/5 

Přeloženo z www.liftingupjesus.net 

Klíč k odpovědím k lekci č. 3 – Jak nás Bůh zachránil  
 
1 – Smrt 
2 – Všichni nakonec zemřeme  
3 – Před stvořením světa  
4 – Bůh Otec sjednotil lidskou rasu s Jeho Synem, když se Ježíš narodil jako člověk 
a poté přemohl hřích 
(Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16) 
5 – Ukřižovaným Spasitelem 
6 – Všichni budou žít  
7 – Zatracení pro všechny  
8 – Spása pro všechny  
9 – Když slyšíme tu „dobrou zprávu“ a věříme 

10 – a) život b) smrt 

11 – Božím pohledem jsme bez viny 

12 – Božími dětmi 

13 – Přešli jsme ze smrti do života 

14 – Jsi nové stvoření 

15 – Službu smíření 

16 – Aby sis vybral život, ne smrt 
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