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13. JAK ZAČALO ZLO? 

Slovo „satan“ je v Bibli zmíněno 53 krát. V hebrejštině to slovo znamená „protivník“ nebo 

„nepřítel“. Slovo „ďábel“ je v Novém zákoně zmíněno 60 krát. To slovo znamená doslova 

„pomlouvač“. Je definován jako falešný žalobce anebo jako ten, kdo očerňuje, překrucuje nebo 

pošpiňuje. Ale odkud ďábel pochází a proč ho Bůh nezničil? Znovu ve spolehlivém slově Božím 

najdeme odpovědi na tyto otázky. 

1. Odkud přišel satan? Lukáš 10,18 

__________________________________________________________________________ 

2. Jaký typ bytosti byl? Ezechiel 28,14-15 

__________________________________________________________________________ 

Poznámka: Bůh stvořil tohoto anděla, aby byl „ukázkou dokonalosti“. Kdysi byl v Boží přítomnosti 

v nebeských nádvořích, dokud se v něm nenašla „nepravost“. 

3. Co to byla za „zvrácenost“, která se při něm objevila? Izajáš 14,12-14; 1. Timoteovi 3,6 

__________________________________________________________________________ 

Poznámka: „Lucifer“ se stal pyšným kvůli své kráse a postavení a chtěl být veleben více než 

nebeské hvězdy. Po troškách si začal hýčkat touhu po sebe-vyvyšování. 

4. Jak byl vyhnán z nebe? Zjevení 12,7-9; Ezechiel 28,16-17 

___________________________________________________________________________        

Poznámka: Slovo „obchodování“ v hebrejštině pochází ze slovního kořene, který znamená 

obviňovat a říkat nepravdivé věci. Lucifer začal šířit lži o Božím charakteru stejně tak, jako lákat 

k nespokojenosti jiné anděly. Chtěl podnítit vzpouru proti Bohu. 

5. Kolik andělů padlo s ním? Zjevení 12,4 

___________________________________________________________________________ 

6. Protože satan oklamal Adama a Evu, co nyní považuje za svůj majetek? 

Lukáš 4,5-6; Jan 12,31 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Když Bůh stvořil svět, dal ho Adamovi, aby se stal jeho vládcem. Ale když Adam zhřešil, 

satan převzal vládu nad světem. Všimněte si, že Ježíš se nepřel, když satan řekl, „byl mi dán“. Ježíš 

ho dokonce nazývá „knížetem tohoto světa.“ 
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7. Proč Bůh nezničil satana, když způsobil vzpouru? Deuteronomium 32,3-4 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: V knize Židům (v řeckém originále) je několikrát zmíněno, že Bůh stvořil „světy“ v čísle 

množném. Zní to věrohodně, že Bůh, který je tvořivým géniem přebýval miliardy a miliardy let 

v nebi a jednoho dne ho napadlo, že by stvořil svět? Ne, zdá se, že vesmír je obydlen mnoha světy.  

Bůh zcela jistě mohl zničit satana v době jeho vzpoury, ale co by si pomysleli andělé? Bůh by ze 

satana udělal mučedníka a způsobil by v jejich myslích pochyby a nedůvěru. Samozřejmě, Bůh 

mohl zničit všechny anděly a začít všechno znovu, ale co by si o tom pomyslely jiné světy?  Jak 

dalece zpátky by Bůh musel jít ve vypořádání se s hříchem, aby zároveň zůstal spravedlivý a stále 

umožňoval svobodu volby?  Potřeboval dovolit hříchu, aby se ve své ošklivosti plně projevil, aby 

obhájil svou pravdivou a milující povahu. 

8. Jaký je hlavní cíl našeho nepřítele satana na tomto světě?  1. Petrova 5,8 

___________________________________________________________________________ 

9. Jakými (například) způsoby nás ďábel oklamává, aby nás zkoušel a zničil? 

a) 2. Korintským 4,4; Marek 4,13-15 _________________________________________ 

b) 1. Korintským 7,5; Matouš 26,41  _________________________________________ 

c) Zachariáš 3,1;  Zjevení 12,10  _________________________________________ 

Poznámka: Satan nejen brání našemu porozumění dobré zprávy evangelia, ale také se snaží vrazit 

klín mezi nás a Boha. Pokouší nás, abychom zhřešili, a když podlehneme a staneme se obětmi jeho 

plánů, obviňuje nás a říká nám, jak jsme zlí. Našeptává nám, že Bůh nám nemůže odpustit. 

Dokonce se Bohu posmívá, když vystavuje naše hříchy před Boží tvář.  

„Satan je vždy připraven oloupit nás o jistotu Boží přítomnosti. Chtěl by v člověku uhasit každou 

jiskru naděje a každý paprsek světla, ale nesmíš mu to dovolit udělat. Nenaslouchej pokušiteli, ale 

řekni: „Ježíš zemřel, abych mohl žít. Miluje mne a nechce, abych zahynul.“  

Cesta ke Kristu, str. 53 (orig.) 

10.  Jak můžeme nepodlehnout ďáblu?   Jakub 4,7-8 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Naše jediné bezpečí je v podřízení se Kristu a úzkém spojení s ním. Dovol našemu 

Spasiteli, aby tě chránil od lsti nepřítele. Nemáš dostatek síly na to, aby ses vypořádal se satanem 

sám. 
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11.  Pokouší nás někdy Bůh?  Jakub 1,13 

___________________________________________________________________________ 

12. Kdy se pokušení stane hříchem? Jakub 1,14-15 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Pokušení se stává hříchem jen tehdy, když s ním souhlasíme v naších myslích. Někdy 

můžeme být pokoušeni zlou myšlenkou nebo touhou, ale my se od ní odvrátíme. Takové věci 

nejsou považované za hřích, pokud s nimi nesouhlasíme.  

13.  Co nám Bůh zaslibuje?   1. Korintským 10,13 

___________________________________________________________________________ 

14.  Ve kterém okamžiku nahradil Ježíš satana jako nového představitele světa? 

Jan 12:31, Židům 2:14 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Když Bůh stvořil svět, učinil Adama vůdcem, nebo představitelem lidské rasy. Satan 

pak převzal vládu nad tímto světem a stal se jeho novým zástupcem, když svedl Adama k hříchu. 

Ježíš právem přivlastnil znovu svět, když ho získal pro nás na kříži.  

 

Závěr: Bůh nestvořil zlo. Lucifer byl krásný a všemu nadřazený anděl v nebi, dokud ho nezkazila 

pýcha, vzbouřil se proti Bohu a strh s sebou třetinu andělů. Stále je v odboji proti Bohu a je 

pokládán za našeho nepřítele. Hledá, koho by mohl pohltit. I když pokušení není hřích, je to 

prostředek, který používá, aby nás zavedl do hříchu. Navzdory tomu, že někdy můžeme selhat 

a upadnout, máme Ježíše, našeho Nejvyššího kněze, který žije, aby se za nás přimlouval. Tak 

moc nás miluje! 
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Klíč k odpovědím k lekci č. 13 – Jak začalo zlo  
 
1 – Z nebe 
2 – Cherub ochránce či anděl bez viny, dokonalý 
3 – Pícha 
4 – Po otevřené vzpouře byli Satan a jeho andělé vyhnáni z nebe  
5 – Třetina 
6 – Zemi 
7 – Boží skutky jsou dokonalé a Jeho cesty spravedlivé 
8 – Pohltit či zničit nás 
9 – a) oslepit naši mysl vůči evangeliu; b) pokoušet nás k hříchu; c) potom nás 
obviňovat z hříchu 
10 – Tím, že se podřídíme a přijdeme blíže k Bohu 
11 – Ne 
12 – Když se s ním v mysli ztotožníme (odsouhlasíme ho) 
13 – Nedopustí na nás zkoušku, kterou bychom nemohli unést, a zaslibuje nám 
dát východisko 
14 – Při vítězství na kříži 
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