Datum:

45. lekce

BERÁNEK BOŽÍ
Jan 1,29-35

Jan Křtitel zvolal:

„Aj, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa.

(Jan 1,29 )

Ježíš přišel do našeho světa, aby nás zbavil hříchu a zachránil před Božím
hněvem zatracením.
Nás, kteří se vzepřeli proti jeho Otci, přišel smířit s Bohem.
Za nás, kteří se provinili překračováním Božích přikázání, trpěl.
My, kteří jsme nemocní hříchem, přišel vyléčit.
My, kteří jsme zotročeni hříchem, přišel vykoupit.
Stejně jako ve SZ byli obětováni beránci za hříchy lidí, tak byl Ježíš Kristus
přibit na kříž a obětován za naše hříchy.

Obsah 45. lekce
Jan Křtitel použil slovo hřích! Co je hřích?
Čím se proviňujeme proti Bohu?
Jmenujme 4 body popisující hříšnost:

„Hřích je přestoupení
zákona.“ Jan 3,4

1) Vzdor, vzpoura. (Příklad s ukradeným autem) My jsme ukradli životy, které nám Bůh svěřil. Chceme si je
žít a užít pro sebe. Toužíme po svobodě a nepřejeme si, aby nám někdo něco zakazoval. Ani Bůh ne. Jsme
ve vzdoru vůči Bohu. Ale jednou přijde zúčtování. Bůh nás za naše životy bude soudit. Bude se ptát, co jsme
v našich životech udělali pro něho? My nebudeme vědět, neboť jsme žili nezávisle na něm. Nežili jsme pro
něho, ale pro sebe. Bůh nás spravedlivě odsoudí k věčnému odloučení od něho, do zatracení a věčné smrti.
2) Provinilí přestupníci zákona. (Příklad se studenty a závěrečnou zkouškou) Bůh dal lidem 10 přikázání,
která jsou zapsána v našem svědomí. Každý člověk tedy ví, co je v životě správné a co je zakázané. Den
soudu ukáže, jak dalece jsme se provinili proti jeho dokonalému zákonu. Bude muset shlédnout film našeho
života za přítomnosti svatého Boha. Určitě se budeme muset hodně stydět!
3) Nemocní hříchem. Hřích je jako rakovina. Začíná nenápadně, ale rychle se šíří do celého těla a končí
smrtí. Čím déle žijeme, tím více jsme hříchem nakaženi. (Příklad s lhaním. Kdo lže, ten krade.) Hřích se
rozmnožuje a rozmáhá. Ale pozor, nikdo nakažený hříchem nemůže do nebe vstoupit. Hřích je jako smrtelná
nemoc a vše končí věčnou smrtí.
4) Otročení hříchu. Bible nás učí, že potřebujeme Spasitele nejen od provinění z hříchu, ale také od moci
hříchu. My si možná namlouváme, že jsme svobodní a nezávislí, ale ve skutečnosti jsme otroci. (Příklad o
pozici otroka) Stejně jako otrok je v moci svého pána, tak my jsme pod mocí hříchu. Zřídka se našel nějaký
zámožný příbuzný, který za otroka zaplatil a vykoupil mu svobodu. Jak vysoké výkupné by někdo musel
zaplatit, abychom se dostali z moci Satana a hříchu?

„Krev Krista Ježíše očišťuje nás od všelikého hříchu.“ 1. Janova 1,7
Vírou v něho obdržíme odpuštění a spásu. Máš ty, kdo čteš tuto lekci, důvěru ve Spasitele? Uvědomil(a) sis
někdy svou hříšnost? Požádal(a) jsi už Pána Ježíše, aby tě od hříchu osvobodil? Pokud ne, přemýšlej o tom
a požádej ho, aby v tobě probudil svědomí a touhu po spáse. Dokážeš mu být z celého srdce vděčný(a), že
na tvém místě trpěl trest za všechny tvé hříchy?

Okénko stvoření: „Kde jsou všichni ti lidé?“
Podle evoluční teorie první homo sapiens se objevili před 1 milionem let. Jestli tomu tak opravdu bylo, kam se
poděli všichni ti lidé? Na zemi by musely nyní být triliony lidí. Ve skutečnosti zde žije jen asi 6 miliard lidí.
32,5
Předpokládejme, že na počátku byl jeden pár a od té doby uplynulo 1 milion let. Lidstvo se zdvojnásobilo 31,5 krát (2 ),
tzn. že k růstu populace vždy na dvojnásobek potřebovalo 31700 let. Pro názornost 1 pár potřeboval 31700, než se
zemská populace rozrostla na 4 lidi a dalších 31700 let, aby na zemi bylo celkem 8 lidí, atd. To je opravdu silně
nepravděpodobné!
Vždyť dnešní světová populace se zdvojnásobila za pouhých 39 let.
A kdybychom předpokládali, že lidstvo přibývalo mnohem pomaleji a sice na dvojnásobek po každých 1000 letech,
potom by první lidé na zemi museli žít před 31500 lety. I z tohoto výpočtu je zřejmé, že předpokládaná existence
člověka na zemi 1 milion let je neuvěřitelně nadsazená (matematicky a biologicky neprokazatelná).
Je historicky potvrzené, že v roce 1650 žilo na zemi 600 milionů lidí. V roce 1950 pak 2400 milionů. Z toho vyplývá, že za
těch 300 let lidstvo přibylo 4-násobně, tedy se zdvojnásobilo každých 150 let.
Budeme nyní vycházet z biblického záznamu existence člověka. První pár Adam a Eva byl stvořen před 6500 lety.
Abychom dosáhli dnešního počtu obyvatel, muselo lidstvo přibývat na dvojnásobek každých 200 let. To si spočítáte na
32,5
kalkulačce: 2
= 6 miliard.
Někdo bude namítat, že lidstvo prošlo velkým vymíráním v důsledku nemocí, válek, či katastrof. Ano i to musíme
zahrnout do výpočtu. Máme jednu velikou biblickou katastrofu, kdy lidstvo bylo zdecimováno na minimum. Před 4500 lety
Bůh seslal na zem potopu světa, kterou přežilo jen 8 lidí. Od té doby stačilo, aby se lidstvo zdvojnásobilo každých 152
let, aby dosáhlo dnešních 6 miliard.
Je proto zřejmé, že biblický zápis existence lidstva je naprosto věrohodný. Vždyť je přesvědčivý nejen z pozice víry, ale
také matematicky prokazatelný, biologicky přirozený a statisticky podložený.
Tak se potvrzuje, že Bible má pravdu a ne evolučně smýšlející člověk.
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