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Stvo�ení a pád 

STUDIUM BIBLE IV.Q2018 - verše         
Stvo�ení a pád Týden od 30.9. do 6.10. 

 

� Texty na tento týden – Gn 1:26.27; 1J 4:7.8.16; Gn 3:16–19; Gn 11:1–9; Ga 3:29; Dt 7:6–11 
 

� Základní verš 
„Vyvedl ho ven a pravil: ‚Pohle� na nebe a se�ti hv�zdy, dokážeš-li je spo�ítat.‘ A dodal: ‚Tak tomu bude 
s tvým potomstvem.‘ Abram Hospodinovi uv��il a on mu to p�ipo�etl jako spravedlnost.“ (Gn 15:5.6) 
 

   P�íb�h Božího lidu za�íná stvo�ením �lov�ka a jeho tragickým pádem do h�íchu. Každá snaha porozum�t 

podstat� jednoty v církvi musí za�ít pochopením p�vodního Božího zám�ru p�i stvo�ení a pot�ebou obnovy 

po pádu �lov�ka. 

   První kapitoly Bible odhalují Boží zám�r, aby lidstvo bylo jednou velkou rodinou. Nanešt�stí tuto jednotu 

záhy ukon�ila tragédie h�íchu. Z h�íchu vyr�stají ko�eny nejednoty a spor� jako smutné d�sledky neposluš-

nosti. P�íznaky tohoto rozd�lení m�žeme pozorovat u Adama a Evy již v prvním rozhovoru s Bohem poté, 

co jedli ze zakázaného stromu (Gn 3,12). A tak mezi d�ležitými cíli, které sleduje plán spasení, je i obnova 

p�vodní jednoty. 

   Abraham, otec Božího lidu, se stal klí�ovou osobou v Božím plánu spasení. V Písmu je nám p�edstaven 

jako p�íklad �lov�ka, který byl „ospravedln�n z víry“ (� 4,1–5). Jde p�esn� o ten typ víry, která sjednocuje 

Boží lid navzájem a také se samotným Hospodinem. B�h jedná prost�ednictvím lidí, aby obnovil jednotu     

a aby p�edstavil svou v�li ztracenému lidstvu. 
 

� Týden ve zkratce: 

- Láska jako základ jednoty 
- První následky h�íchu 

- Nar�stání nesouladu 
- Abraham – otec Božího lidu 
- Boží vyvolený lid 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 30. zá�í – Láska jako základ jednoty 
Gn 1:26.27  „26I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují 
nad mo�skými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazí-
cím se po zemi.“ 27B�h stvo�il �lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako 
muže a ženu je stvo�il.“ 
1J 4:7.8  „7Milovaní, milujme se navzájem, nebo� láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil 
a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože B�h je láska.“ 
Gn 1:31  „B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je velmi dobré. Byl ve�er a bylo jitro, den šestý.“ 
1J 4:16  „Také my jsme poznali lásku, kterou B�h má k nám, a v��íme v ni. B�h je láska, a kdo z�stává v lásce, v Bohu 
z�stává a B�h v n�m.“ 
 

PO 1. �íjna – První následky h�íchu 
Gn 3:16-19  „16Žen� �ekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti t�hotenství, syny budeš rodit v utrpení, 
budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ 17Adamovi �ekl: „Uposlechl jsi hlasu své 
ženy a jedl jsi ze stromu, z n�hož jsem ti zakázal jíst. Kv�li tob� nech� je zem� prokleta; po celý sv�j život 
z ní budeš jíst v trápení. 18Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. 19V potu své tvá�e budeš jíst 
chléb, dokud se nenavrátíš do zem�, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ 
 

Gn 3:12.13  „12�lov�k odpov�d�l: „Žena, kterou jsi mi dal, aby p�i mn� stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ 
13Proto �ekl Hospodin B�h žen�: „Cos to u�inila?“ Žena odpov�d�la: „Had m� podvedl a já jsem jedla.““ 
Gn 4:1-15  „1I poznal �lov�k svou ženu Evu a ta ot�hotn�la a porodila Kaina. Tu �ekla: „Získala jsem muže, a tím Hos-
podina.“ 2Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastý�em ovcí, ale Kain se stal zem�d�lcem. 
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PÁ 5. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

V knize Na úsvitu d�jin si p�e�ti kapitoly „Na úsvitu d�jin“ a „Abraham“. 

   P�vodní Boží zám�r p�i stvo�ení lidstva dokládá i ustanovení rodiny (Gn 2,21–24) a soboty. Ježíš jasn� 

�ekl (Mk 2,27.28), že sobota byla ur�ena všem lidem. Její univerzální platnost je poznat ze zprávy o stvo�e-

ní. B�h neodd�lil sedmý den až v souvislosti s vyvolením Izraele za lid smlouvy, ale ješt� p�ed objevením 

se h�íchu na zemi. Kdyby sobotu zachovávali všichni lidé, mohla by se stát mocnou sjednocující silou. 

Sobota jako den Božího odpo�inku m�la potomk�m Adama a Evy p�ipomínat spojení s Bohem i vzájemné 

spojení mezi lidmi. „Sobota i rodina byly ustanoveny v Edenu a nerozlu�n� je spojuje Boží zám�r. Více než 

v jakýkoliv jiný den m�žeme práv� v sobotu žít život podobný životu v ráji. Božím plánem pro �leny rodiny 

bylo, aby prožívali jednotu v práci i ve studiu, v bohoslužb� i v odpo�inku. Otec m�l být kn�zem rodiny      

a spole�n� s matkou m�li být u�iteli a spole�níky svých d�tí.“ (CG 535) 

 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Jakým zp�sobem nám záznam stvo�ení ženy z Adamova boku ukazuje na blízké a d�v�rné pouto, které má 
existovat mezi manželem a manželkou? Pro� B�h v celém Písmu používá obraz vztahu muže a ženy jako 
p�íklad blízkosti, kterou chce mít se svým lidem? 
 

2. P�íb�h o babylonské v�ži ukazuje, že etnické a jazykové rozd�lení nebylo p�vodním Božím zám�rem pro 
lidstvo. Jak m�žeme dnes toto rozd�lení p�ekonat? Jak m�že církev žít v jednot� a harmonii, p�estože se v ní 
nacházejí lidé z r�zných národ� a jazykových skupin? 
 

3. Uvažujte spole�n� o otázce na �tvrtek. Jaké paralely jste našli mezi povoláním starov�kého Izraele          
a povoláním adventist� sedmého dne? Co se z toho m�žeme nau�it? Jak nám to m�že pomoci být v�rnými    
v poslání, ke kterému nás Kristus povolal? 
 

� 
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18‚Z Izáka bude pocházet tvé potomstvo.‘ 19Po�ítal s tím, že B�h je mocen vzk�ísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zp�t jako 
p�edobraz budoucího vzk�íšení. 
� 4:1-3  „1Co tedy �ekneme o Abrahamovi, našem t�lesném praotci? �eho dosáhl? 2Kdyby Abraham dosáhl spravedlnos-
ti svými skutky, m�l by se �ím chlubit – ale ne p�ed Bohem! 3Co �íká Písmo? ‚Uv��il Abraham Bohu, a bylo mu to po�ítá-
no za spravedlnost.‘“ 
Gn 22:1-19  „1Po t�ch událostech cht�l B�h Abrahama vyzkoušet. �ekl mu: „Abrahame!“ Ten odv�til: „Tu jsem.“        
2A B�h �ekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do zem� Mórija a tam ho ob�tuj jako ob�� zápal-
nou na jedné ho�e, o níž ti povím!“ 3Za �asného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého 
syna Izáka, naštípal d�íví k zápalné ob�ti a vydal se k místu, o n�mž mu B�h pov�d�l. 4Když se Abraham t�etího dne 
rozhlédl a spat�il v dálce to místo, 5�ekl služebník�m: „Po�kejte tu s oslem, já s chlapcem p�jdeme dále, vzdáme poctu 
Bohu a pak se k vám vrátíme.“ 6Abraham vzal d�íví k ob�ti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám vzal ohe�            
a ob�tní n�ž. A šli oba pospolu. 7Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Ot�e!“ Ten odv�til: „Copak, m�j synu?“ Izák se 
otázal: „Hle, ohe� a d�íví je zde. Kde však je beránek k zápalné ob�ti?“ 8Nato Abraham �ekl: „M�j synu, B�h sám si 
vyhlédne beránka k ob�ti zápalné.“ A šli oba spolu dál . 9Když p�išli na místo, o n�mž mu B�h pov�d�l, vybudoval tam 
Abraham oltá�, narovnal d�íví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltá�, nahoru na d�íví. 10I vztáhl Abra-
ham ruku po ob�tním noži, aby svého syna zabil jako ob�tního beránka . 11Vtom na n�ho z nebe volá Hospodin�v posel: 
„Abrahame, Abrahame!“ Ten odv�til: „Tu jsem.“ 12A posel �ekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu ned�lej! Práv� te	 
jsem poznal, že jsi bohabojný, nebo� jsi mi neodep�el svého jediného syna.“ 13Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je 
beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a ob�toval jej v zápalnou ob�� místo svého syna. 14Tomu 
místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí“. Dosud se tu �íká: „Na ho�e Hospodinov� se uvidí.“ 15Hospodin�v posel 
zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: 16„P�isáhl jsem p�i sob�, je výrok Hospodin�v, protože jsi to u�inil a neode-
p�el jsi mi svého jediného syna, 17jistotn� ti požehnám a tvé potomstvo jistotn� rozmnožím jako nebeské hv�zdy a jako 
písek na mo�ském b�ehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nep�átel 18a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny 
pronárody zem�, protože jsi uposlechl mého hlasu.“ 19Abraham se pak vrátil k služebník�m. Vydali se spolu na cestu do 
Beer-šeby, nebo� tam Abraham sídlil.“ 
2Pa 20:7  „Což jsi to nebyl ty, náš Bože, jenž jsi vyhnal obyvatele této zem� p�ed Izraelem, svým lidem? Dal jsi ji nav�ky 
potomk�m Abrahama, svého p�ítele.“ 
Iz 41:8  „A ty, Izraeli, služebníku m�j, Jákobe, tebe jsem vyvolil, potomku Abrahama, mého p�ítele.“ 
 

�T 4. �íjna – Boží vyvolený lid 
Dt 7:6-8  „6Jsi p�ece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tv�j B�h, vyvolil ze všech lid-
ských pokolení, která jsou na tvá�i zem�, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. 7Nikoli proto, že 
byste byli po�etn�jší než kterýkoli jiný lid, p�ilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je p�ece mén� než 
kteréhokoli lidu. 8Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává p�ísahu, kterou se zavázal vašim otc�m, 
vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil t� z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského.“ 
Dt 7:9-11  „9Poznej tedy, že Hospodin, tv�j B�h, je B�h, B�h v�rný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího 
pokolení t�m, kte�í ho milují a dbají na jeho p�ikázání. 10Avšak tomu, kdo ho nenávidí, odplácí p�ímo a uvrhne ho do 
záhuby. Nebude odkládat; tomu, kdo ho nenávidí, odplatí p�ímo. 11Proto bedliv� dbej na p�ikázání, na�ízení a práva, 
která ti dnes p�ikazuji dodržovat.“ 
Ž 67:3  „A� je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!“ 
1K 1:26-31  „26Pohle	te, brat�í, koho si B�h povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani 
mnoho mocných, ani mnoho urozených; 27ale co je sv�tu bláznovstvím, to vyvolil B�h, aby zahanbil moudré, a co je slabé, 
vyvolil B�h, aby zahanbil silné; 28neurozené v o�ích sv�ta a opovržené B�h vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, 
obrátil v nic – 29aby se tak žádný �lov�k nemohl vychloubat p�ed Bohem. 30Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se 
nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posv�cením a vykoupením, 31jak je psáno: ‚Kdo se chlubí, a� se chlubí           
v Pánu.‘“ 
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3Po jisté dob� p�inesl Kain Hospodinu ob�tní dar z plodin zem�. 4Také Ábel p�inesl ob�� ze svých prvorozených ovcí        
a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho ob�tní dar, 5na Kaina však a na jeho ob�tní dar neshlédl. Proto Kain 
vzplanul velikým hn�vem a zesinal v tvá�i. 6I �ekl Hospodin Kainovi: „Pro� jsi tak vzplanul? A pro� máš tak sinalou tvá�? 
7Což nep�ijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, h�ích se uvelebí ve dve�ích a bude po tob� dychtit; ty 
však máš nad ním vládnout.“ 8I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému 
bratru Ábelovi a zabil jej. 9Hospodin �ekl Kainovi: „Kde je tv�j bratr Ábel?“ Odv�til: „Nevím. Cožpak jsem strážcem 
svého bratra?“ 10Hospodin pravil: „Cos to u�inil! Slyš, prolitá krev tvého bratra k�i�í ke mn� ze zem�. 11Nyní budeš 
proklet a odvržen od zem�, která rozev�ela svá ústa, aby z tvé ruky p�ijala krev tvého bratra. 12Budeš-li obd�lávat p�du, 
už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem.“ 13Kain Hospodinu odv�til: „M�j zlo�in je v�tší, než je možno 
od�init. 14Hle, vypudil jsi m� dnes ze zem�. Budu se muset skrývat p�ed tvou tvá�í. Stal jsem se na zemi psancem a štvan-
cem. Každý, kdo m� najde, bude m� moci zabít.“ 15Ale Hospodin �ekl: „Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedme-
ronásobnou pomstou.“ A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. 
Gn 9:12-17  „12Dále B�h �ekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je         
s vámi, pro pokolení všech v�k�: 13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 
14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, 15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veške-
rým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezp�sobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. 16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu 
na ni a rozpomenu se na v��nou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ 17�ekl pak B�h 
Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.““ 
Iz 54:7-10  „7„Na mali�ký okamžik jsem t� opustil, avšak shromáždím t� v p�evelikém slitování. 8V návalu rozlícení skryl 
jsem p�ed tebou na okamžik svoji tvá�, avšak ve v��ném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tv�j 
vykupitel.“ 9„Je to pro m� jako za dn� Noeho, kdy jsem se p�ísahou zavázal, že už nikdy vody Noeho zemi nezatopí. Práv� 
tak jsem se p�ísežn� od�ekl rozlícení i pohr�žek v��i tob�. 10I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrden-
ství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tv�j slitovník.““ 
 

ÚT 2. �íjna – Nar�stání nesouladu 
Gn 11:1-9  „1Celá zem� byla jednotná v �e�i i v �inech. 2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru plá� 
a usadili se tam. 3Tu si �ekli vespolek: „Nuže, nad�lejme cihel a d�kladn� je vypalme.“ Cihly m�li místo 
kamene a asfalt místo hlíny. 4Nato �ekli: „Nuže, vybudujme si m�sto a v�ž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si 
u�iníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ 5I sestoupil Hospodin, aby zhlédl m�sto i v�ž, které 
synové lidští budovali. 6Hospodin totiž �ekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu �e�. A toto je teprve 
za�átek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ni�eho, co si usmyslí provést. 7Nuže, sestoupíme          
a zmateme jim tam �e�, aby si navzájem nerozum�li.“ 8I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili 
od budování m�sta. 9Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl �e� veškeré 
zem� a lid rozehnal po celé zemi.“ 
 

ST 3. �íjna – Abraham – otec Božího lidu 
Ga 3:29  „Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a d�dicové toho, co B�h zaslíbil.“ 
Gn 12:3  „Požehnám t�m, kdo žehnají tob�, prokleji ty, kdo ti zlo�e�í. V tob� dojdou požehnání veškeré �eledi zem�.“ 
Gn 18:18  „Abraham se jist� stane velikým a zdatným národem a budou v n�m požehnány všechny pronárody zem�.“ 
Žd 11:8-19  „8Abraham v��il, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do zem�, kterou m�l dostat za úd�l; a vydal se 
na cestu, a�koli nev�d�l, kam jde. 9V��il, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, 
pro které platilo totéž zaslíbení, 10a upínal nad�ji k m�stu s pevnými základy, jehož stavitelem a tv�rcem je sám B�h. 
11Také Sára v��ila, a proto p�ijala od Boha moc, aby se stala matkou, a�koliv už p�ekro�ila sv�j �as; pevn� v��ila tomu, 
kdo jí dal zaslíbení. 12Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomk�, ‚jako bezpo�tu je hv�zd na nebi a jako je 
písku na mo�ském b�ehu‘. 13Ve ví�e zem�eli ti všichni, i když se spln�ní slib� nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli             
a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a p�ist�hovalci. 14Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 
15Kdyby m�li na mysli zemi, z níž vykro�ili, m�li možnost se tam vrátit. 16Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. 
Proto sám B�h se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždy� jim p�ipravil své m�sto. 17Abraham v��il, a proto šel ob�tovat 
Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov ob�tovat, a�koli se mu dostalo zaslíbení a bylo mu 
�e�eno: 
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