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B�h a stvo�ení 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2019 - verše        

B�h a stvo�ení Týden od 30.06. do 06.07. 

 

� Texty na tento týden – Gn 1–3; Sk 17:28; Ž 148; Ž 24:1; Gn 4:1–9; Mt 22:37–39; Zj 14:7 
 

� Základní verš 
„Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej u�inil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.“  
(P� 14:31) 
 

   Už se ti n�kdy stalo, že jsi n�co p�ipravoval nebo vyráb�l – jídlo �i dárek – ale nakonec �lov�k, kterému to 

bylo ur�eno, danou v�c odmítl nebo zni�il? Pokud ano, pak alespo� �áste�n�, v malém náznaku, rozumíš 

tomu, co prožíval B�h, když stvo�il náš sv�t a daroval lidem život, a pak vid�l, jak je celé jeho stvo�ení 

postupn� ni�eno h�íchem. 

   Bible ukazuje, že B�h stvo�il sv�t velmi pe�liv� a stvo�il ho „velmi dob�e“. V 1. a 2. Kapitole Genesis 

m�žeme pozorovat, co B�h prožíval a cítil v souvislosti se svým stvo�ením. Práv� v tomto kontextu bychom 

m�li vnímat p�íb�h o pádu do h�íchu v Genesis 3 a Boží žal nad jednáním lidí, které stvo�il. 

   D�ležité však je, že náš sv�t je stále objektem Boží lásky, a to i p�es tisíciletí h�íchu, násilí, nespravedlnos-

ti a otev�ené vzpoury. A co je ješt� d�ležit�jší, B�h nejenže za�al uskute��ovat plán vykoupení a znovustvo-

�ení sv�ta, ale dal i nám, jako svým následovník�m, ur�itý úkol p�i napl�ování tohoto velkého plánu. Jsme 

tedy nejen p�íjemci jeho milosti, ale i Božími spolupracovníky p�i ší�ení této milosti. B�h nám sv��il velkou 

a svatou zodpov�dnost! 
 

� Týden ve zkratce: 
- B�h Stvo�itel 
- Dokonalý sv�t 
- Správci planety 
- Rozvrácený sv�t 
- Sple� mezilidských vztah� 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 30. �ervna – B�h Stvo�itel 
Gn 1:26-28  „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. 28A B�h jim požehnal a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi. Podma�te ji 
a panujte nad mo�skými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.““ 
Sk 17:28  „Nebo� v n�m žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to �íkají i n�kte�í z vašich básník�: Vždy� jsme jeho d�ti.“ 
Gn 2:7  „I vytvo�il Hospodin B�h �lov�ka, prach ze zem�, a vdechl mu v ch�ípí dech života. Tak se stal �lov�k živým 
tvorem.“ 
Gn 1:29-31  „29B�h také �ekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na n�mž 
rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30Veškeré zemské zv��i i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí 
po zemi, v �em je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. 31B�h vid�l, že všechno, co u�inil, 
je velmi dobré. Byl ve�er a bylo jitro, den šestý.“ 
 

PO 1. �ervemce – Dokonalý sv�t 
Gn 1:31  „B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je velmi dobré. Byl ve�er a bylo jitro, den šestý.“ 
Gn 1:4.10.12.18.21.25.31  „4Vid�l, že sv�tlo je dobré, a odd�lil sv�tlo od tmy. … 10Souš nazval B�h zemí a nahromad�né 
vody nazval mo�i. Vid�l, že to je dobré. … 12Zem� vydala zele�: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny,         
a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. B�h vid�l, že to je dobré. … 18aby vládla ve dne a v noci             
a odd�lovala sv�tlo od tmy. Vid�l, že to je dobré. … 21I stvo�il B�h veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých 
živo�ich�, jimiž se zahemžily vody, stvo�il i rozmanité druhy všelijakých ok�ídlených létavc�. Vid�l, že to je dobré. …  
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PÁ 5. �ervence – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�t�te si 2. kapitolu „Na úsvitu d�jin“ z knihy Na úsvitu d�jin. 
   „‚B�h je láska‘ (1J 4,8). Jeho p�irozeností, jeho zákonem je láska. Vždy tomu tak bylo a vždy tomu tak 

bude. Každý projev stvo�itelské moci je výrazem nekone�né lásky. I d�jiny velkého sporu mezi dobrem       

a zlem jsou od první chvíle, kdy vznikl v nebi, d�kazem Boží nem�nné lásky.“ (PP 33; NUD 9) 

   „Kdyby lidé plnili své povinnosti jako v�rní správci Božích v�cí, nebylo by hladu, utrpení zp�sobeného 

bídou, nebyli by nazí a pot�ební. Nev�rnost lidí je p�í�inou mnoha utrpení, která lidstvo prožívá.  

... B�h ustanovil lidi za správce, proto není odpov�dný za trápení, chudobu, nahotu, bídu a nouzi lidstva. 

B�h se dostate�n� postaral o všechny.“ (WM 16) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte pozorn� o posledním citátu Ellen G. Whiteové. Co je jeho hlavní myšlenkou? Kdo je v kone�ném 
d�sledku zodpov�dný za mnohé utrpení, které vidíme kolem sebe? Co vám vaše uvažování �íká o d�ležitosti 
v�rného správcovství? 
 

2. Jak m�žeme vid�t Boží dobrotu ve stvo�ení i po tisíciletích rozvratu zp�sobeného h�íchem? A v �em m�-
žeme jako v��ící v Boha Stvo�itele pomoci jiným, aby i oni vid�li odraz Boží dobroty v tom, co bylo stvo�e-
no? 
 

3. Jak rozumíte výrazu správce? V �em se tento týden prohloubilo vaše chápání podstaty správcovství, ke 
kterému jsme povoláni Bohem? 
 

4. Jak by ovlivnilo tv�j p�ístup k druhým lidem, kdyby m�l každý �lov�k na sob� znamení, které by ti p�ipo-
mn�lo, že daný �lov�k byl „stvo�en k Božímu obrazu a je Bohem milován“? 

 
� 
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25B�h u�inil rozmanité druhy zemské zv��e i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zem�plaz�. Vid�l, že 
to je dobré. … 31B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je velmi dobré. Byl ve�er a bylo jitro, den šestý.“ 

Ž 148  „1Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! 2Chvalte ho, všichni jeho and�lé, chvalte ho, 
všechny jeho zástupy. 3Chvalte ho, slunce s m�sícem, chvalte ho, všechny jasné hv�zdy. 4Chvalte ho, nebesa nebes, rovn�ž 
vody nad nebesy, 5chvalte Hospodinovo jméno! Vždy� on p�ikázal, a bylo to stvo�eno, 6on tomu dal povstat nav�ky            
a navždy, na�ízení, které vydal, nepomine. 7Ze zem� a� chválí Hospodina netvo�i a všechny propastné t�n�, 8ohe�, krupo-
bití, sníh i mlha, bou�ný vichr, který plní jeho slovo, 9horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, 10zv��     
a všechna dobyt�ata, plazi, ok�ídlené ptactvo, 11králové zem� a všechny národy, vlada�i a všichni soudci zem�, 12jinoši      
i panny, starci i mladí. 13A� chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem. 
14Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých v�rných, syn� Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.“ 
Mt 6:26-30  „26Pohle�te na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a p�ece je váš nebeský Otec živí. Což vy 
nejste o mnoho cenn�jší? 27Kdo z vás m�že o jedinou pí� prodloužit sv�j život, bude-li se znepokojovat? 28A o od�v pro� 
si d�láte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nep�edou – 29a pravím vám, že ani Šalomoun v celé 
své nádhe�e nebyl tak od�n jako jedna z nich. 30Jestliže tedy B�h tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude 
hozena do pece, neoble�e tím spíše vás, malov�rní?“ 
 

ÚT 2. �ervence – Správci planety 
Gn 1:27.28  „27B�h stvo�il �lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako muže  
a ženu je stvo�il. 28A B�h jim požehnal a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi. Podma�te ji        
a panujte nad mo�skými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.““ 
Gn 2:15.19  „15Hospodin B�h postavil �lov�ka do zahrady v Edenu, aby ji obd�lával a st�ežil. … 19Když vytvo�il Hospo-
din B�h ze zem� všechnu polní zv�� a všechno nebeské ptactvo, p�ivedl je k �lov�ku, aby vid�l, jak je nazve. Každý živý 
tvor se m�l jmenovat podle toho, jak jej nazve.“ 
Ž 24:1  „Hospodinova je zem� se vším, co je na ní, sv�t i ti, kdo na n�m sídlí.“ 
 

ST 3. �ervence – Rozvrácený sv�t 
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 3:1-5.8-10  „1Nejzchytralejší ze vší polní zv��e, kterou Hospodin B�h u�inil, byl had. �ekl žen�: „Jakže, B�h vám 
zakázal jíst ze všech strom� v zahrad�?“ 2Žena hadovi odv�tila: „Plody ze strom� v zahrad� jíst smíme. 3Jen o plodech ze 
stromu, který je uprost�ed zahrady, B�h �ekl: ‚Nejezte z n�ho, ani se ho nedotkn�te, abyste nezem�eli.‘“ 4Had ženu ujiš�o-
val: „Nikoli, nepropadnete smrti. 5B�h však ví, že v den, kdy z n�ho pojíte, otev�ou se vám o�i a budete jako B�h znát 
dobré i zlé.“ … 8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahrad� za denního vánku. I ukryli se �lov�k        
a jeho žena p�ed Hospodinem Bohem uprost�ed stromoví v zahrad�. 9Hospodin B�h zavolal na �lov�ka: „Kde jsi?“ 10On 
odpov�d�l: „Uslyšel jsem v zahrad� tv�j hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.““ 
  

�T 4. �ervence – Sple� mezilidských vztah� 
P� 22:2  „Bohá� a chudák se st�etávají, Hospodin u�inil oba.“ 
Mt 22:37-39  „37On mu �ekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 
38To je nejv�tší a první p�ikázání. 39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ 
Ex 20:11  „V šesti dnech u�inil Hospodin nebe i zemi, mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo�inul. Proto 
požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako svatý.“ 
Zj 14:7  „Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; poklekn�te p�ed 
tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.““ 
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