1. Projektant: Bůh – Stvořitel
Úvod: Proč bychom měli poznávat Stvořitele? Jaký užitek z toho budeme mít, když budeme Boha
znát, budeme vědět, kým On je?
Text: Přísloví 9,10
Studium
Text: 1. Mojžíšova 1. kapitola
Otázky k zamýšlení:
1. Proč Bůh stvořil člověka?
2. Co to znamená být obrazem Božím?
3. Jaké úkoly dal Bůh člověku?
4. Proč stvořil Bůh rostliny, zvířata…?
5. Čím se liší člověk od zvířat?
6. Když Bůh dokázal stvořit zemi, člověka, co to vypovídá o Něm samotném, co se můžeme o Něm
naučit?
Výklad
Proč Bůh stvořil zemi, člověka? To si jako Bůh sám nevystačil? Co prokazuje stvoření o svém
Tvůrci? Jakový je pohled většiny lidstva na Boha? (Řím. 1, 18-25)

2. Hřích – důsledek lidské neposlušnosti
Úvod: Co je to hřích? (např. Hřích, to je každá věc, kterou děláme a která se nelíbí Bohu; vyjmenuj
některé věci, které děláme a které jsou hříchem. Zkus objevit věc nebo činnost, která je hříchem a
většina mladých lidí si u vás myslí, že není nebo si ji neuvědomuje.
Text: Ef. 2,1-3
Studium
Text: 1. Moj. 3. 1-13, 16-19
Otázky k zamýšlení
1. Co Adam a Eva směli a co měli zakázané?
2. Proč se Eva rozhodla jíst plod ze zakázaného stromu?
3. Proč jedl i Adam?
4. Jaký byl trest pro Evu a Adama za jejich neposlušnost - hřích?
5. Jaké byly důsledky Adamova hříchu pro lidství?
Výklad:
Popište nebo doplňte studium informacemi o pádu Adama a Evy v ráji a vzniku hříchu, který oddělil
člověka od Boha. Dále pak vysvětlete:
1. Všichni lidé se rodí s hříšnou přirozeností (dědičný hřích Žalm 51,7)
2. Všichni lidé mají od přirozenosti sklon dělat věci, které se Bohu nelíbí (Řím. 3,23)
3. Boží zákon: láska k Bohu 1.-3. přikázání
Úvod: Co je to Desatero Božích přikázání? Kde, kdy a prostřednictvím koho nám Pán Bůh dal 10
přikázání? Proč nám dal svůj zákon?
Text: 5. Moj. 5,32.33
Studium
Text: 2. Moj. 20,1-11
Otázky k zamýšlení:
1. Co to znamená, že Hospodin je naším Bohem?
2. Jak můžeme vyjadřovat lásku Bohu?
3. Co všechno může být tím bohem s malým „b“?
4. Jakým způsobem můžeme Boží jméno zneužívat?
5. Co je to den odpočinku?
6. Kdy přestupujeme třetí přikázání?
Výklad
1.-3. přikázání – láska k Bohu. Dodržování přikázání odráží náš vztah k Bohu. (Mat. 22, 37.38) Žít
podle Božích záměrů a pravidel je jediný způsob jak skutečně žít. Bůh nás nechce svým zákonem
omezovat ale chránit.

4. Boží zákon: láska k druhým lidem 4.-10. přikázání
Úvod: Kdo je můj bližní? Jak se projevuje láska k druhým lidem?
Text: Mat. 22,39
Studium
Text: 2. Moj. 20,12-17
Otázky k zamýšlení:
1. Co to znamená ctít své rodiče? (4. přikázání)
2. Jaké zaslíbení spojil Bůh s tímto přikázáním?
3. Co se všechno vztahuje k 5. přikázání? Jak můžeme zabít?
4. Kdy překračujeme 6. přikázání? Když jsme toto přikázání porušili, existuje cesta zpět?
5. Co slovo krádež znamená? Co člověka vede ke krádeži? Existuje rozdíl mezi malou a velkou
krádeží? (7. přikázání)
6. Jsou slova nebezpečná? Co je to křivé svědectví? (8. přikázání) Ubližuji nějak pomluvy druhým
lidem?
7. Co to znamená dychtit? Co vzbuzuje žádostivost? Jak můžeme proti tomu bojovat? (9. + 10.
přikázání)
8. Proč jsou někdy lidé nešťastní, i když mají vše?
Výklad
Proč se máme snažit dodržovat Boží přikázání, když víme, že nejsme schopni je stejně dodržet?
Rozpoznejte na čem záleží, buďte ryzí a bezúhonní pro den Kristův. (Parafráze Fil. 1,10)

