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Všichni chceme být šťastní. Během následujících sedmi lekcí bu-
deme přemýšlet o  různých způsobech, jakými se snažíme najít 
štěstí, a položíme si otázku, jestli ho hledáme na správném místě.
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VÍTEJTE V KURZU
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Klíč

Film

Diskuze o otázce

Biblický text
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LEKCE 1
DOBRÝ BŮH

Předehra, část 1

Jaký nejlepší dar by vám Bůh mohl dát?

LEKCE 1
DOBRÝ BŮH
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27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,  
stvořil ho, aby byl obrazem Božím,  
jako muže a ženu je stvořil.

28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte 
zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským 
ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“

29 Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu 
nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. 
To budete mít za pokrm.
30 Veškeré zemské zvěři i  všemu nebeskému ptactvu a  všemu, 
co se plazí po zemi, v  čem je živá duše, dal jsem za pokrm 
veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.

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

1. Mojžíšova 1,27–31a

 

Požehnal | Díval se na ně s láskou 
a slíbil jim dobré věci

Podmanit si | Vnést řád
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Předehra, část 2

•	 Lidské	bytosti	 jsou	popisovány	jako	„sláva,	ale	i hanba	
vesmíru“.

•	 Jsme	„slávou“,	protože	nás	stvořil	skvělý	Bůh,	a to	
„ke svému	obrazu“	(1.	Mojžíšova	1,27).

•	 Být	stvořen	k „Božímu	obrazu“	znamená,	že	můžeme	
tohoto Boha znát a radovat se z něj! Bůh si přeje, 
abychom se z něj radovali.

•	 Nejlépe	se	nám	daří	a také	se	z Boha	nejvíce	těšíme,	
když ho nejlépe zrcadlíme.

•	 Jsme	ale	také	„hanbou	vesmíru“.	Místo	abychom	se	
radovali z našeho Stvořitele a zrcadlili ho, užíváme si 
a zrcadlíme mnohem více stvořené věci než jej.  
Máme	jiné	„bohy“.

•	 „Bůh“	je	pro	člověka	cokoli,	čeho	se	drží	a čeho	se	není	
ochoten vzdát a v čem hledá bezpečí a spokojenost.
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2 Nebesa vypravují o Boží slávě,  
obloha hovoří o díle jeho rukou.

3 Svoji řeč předává jeden den druhému,  
noc noci sděluje poznatky.

4 Není to řeč lidská, nejsou to slova,  
takový hlas od nich nelze slyšet.

5 Jejich tón zvučí celičkou zemí,  
zní jejich hovor po širém světě. 

 Bůh slunci na nebi postavil stan.
6 Ono jak ženich z komnaty vyjde,  

vesele jako rek, když běží k cíli.
7 Vychází na jednom okraji nebes,  

probíhá obloukem k druhému konci  
a nic se neskryje před jeho žárem.

8 Hospodinův zákon je dokonalý,  
udržuje při životě. 

Hospodinovo svědectví je pravdivé,  
nezkušený jím zmoudří.

9 Hospodinova ustanovení jsou přímá,  
jsou pro radost srdci. 

Hospodinovo přikázání je ryzí,  
dává očím světlo.

10 Hospodinova bázeň je čistá,  
obstojí navždy. 

Hospodinovy řády jsou pravda,  
jsou nejvýš spravedlivé,

11 nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata,  
sladší než med, než včelí med z plástve.

Žalm 19,2–11
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Sláva | Boží dokonalá a neko-
nečná dobrota
Hospodin | Boží jméno
Zákon, svědectví, ustanovení | 
Pravidla, zákony

Spravedlivý | Člověk se správ-
ným postavením v Božích očích; 
dokonale dobrý

 

1. Podle 1. verše nám nebesa a obloha něco vyprávějí.  
Co je to?

2. Kdy a kde je podle veršů 3–5 možné slyšet toto poselství?
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3. Podívejme se na 5. verš. Říká se v něm: „Bůh slunci na 
nebi postavil stan.“ Co tento verš říká o tom, jaký je Bůh?

4. Od 8. verše dál autor mluví o „Hospodinově zákoně“, 
Bibli. Co říkají verše 8 a 9 o Božích slovech a vlivu, který 
na nás budou mít, když je budeme poslouchat?

5. Zamyslete se nad rozšířenými představami, které mají lidé 
o Bohu. Jak se onen Bůh, kterého vidíme v 1. Mojžíšově 1 
a Žalmu 19, od těchto představ liší?
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6. Kdybyste věděli, že Žalm 19 je pravdivý, jak by to ovlivnilo
vaše vnímání Boha?

7. Pokud budete mít čas:
Co vás v této lekci zaujalo nejvíce?

Poznámka:
Více k tématu Bible najdete na webu: www.promisecz.org 
v sekci Objevování života.




