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B h a stvo ení
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 slito-
vává.“ (P  14,31) 

Už se ti někdy stalo, že jsi něco připravoval nebo vyráběl – jídlo či dárek – ale nakonec člo-
věk, kterému to bylo určeno, danou věc odmítl nebo zničil? Pokud ano, pak alespoň částečně, 
v malém náznaku, rozumíš tomu, co prožíval Bůh, když stvořil náš svět a daroval lidem život, 
a pak viděl, jak je celé jeho stvoření postupně ničeno hříchem.

Bible ukazuje, že Bůh stvořil svět velmi pečlivě a stvořil ho „velmi dobře“. V 1. a 2. kapitole 
Genesis můžeme pozorovat, co Bůh prožíval a cítil v souvislosti se svým stvořením. Právě 
v tomto kontextu bychom měli vnímat příběh o pádu do hříchu v Genesis 3 a Boží žal nad 
jednáním lidí, které stvořil.

Důležité však je, že náš svět je stále objektem Boží lásky, a to i přes tisíciletí hříchu, násilí, 
nespravedlnosti a otevřené vzpoury. A co je ještě důležitější, Bůh nejenže začal uskutečňovat 
plán vykoupení a znovustvoření světa, ale dal i nám, jako svým následovníkům, určitý úkol 
při naplňování tohoto velkého plánu. Jsme tedy nejen příjemci jeho milosti, ale i Božími spolu-
pracovníky při šíření této milosti. Bůh nám svěřil velkou a svatou zodpovědnost!

Lekce 1

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

Týden od 30. ervna do 6. ervence 2019

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Bůh Stvořitel- Dokonalý svět- Správci planety- Rozvrácený svět- Spleť mezilidských vztahů- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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Lekce 1 | B h a stvo eníNe | 30. ervna

B H STVO ITEL
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 
plazícím 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.“ (Gn 1,26–28)

Osobní studium
Tento svět, veškerý život na něm, náš vlastní 
život a to, co s ním děláme, životy lidí kolem 
nás a naše vztahy s nimi – to vše má svůj 
počátek u Boha, protože „v něm žijeme, pohy-
bujeme se, jsme“ (Sk 17,28).

Příběh Bible začíná takto: „Na počátku 
stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Gn 1,1) Skutečnost, 
že Bůh tvořil svým slovem, ukazuje na jeho 
nepředstavitelnou moc a velkolepé skutky.

Současně je třeba říci, že Bůh netvořil od-
někud z dálky, nezúčastněně. Naopak, Bůh 
byl v procesu stvoření velmi blízce přítom-
ný – a to především v souvislosti se stvoře-
ním prvního člověka (Gn 2,7).

Uvažuj o příběhu stvoření prvních lid-
ských bytostí, jak je zaznamenán v Gn 1,26–31. 
Které významné skutečnosti se z tohoto pří-
běhu můžeme dozvědět o Bohu? Co důležité-
ho říká tento příběh o lidech? 

Je obecnou skutečností, že o Bohu se mů-
žeme hodně dozvědět pozorováním přírody 

a hledáním záblesků Stvořitele v jeho stvo-
ření. Zároveň platí, že prostřednictvím na-
šeho chápání Boha můžeme objevovat, jaký 
záměr vložil Bůh do svého stvoření. Pokud je 
například Bůh Bohem pořádku, pak můžeme 
předpokládat, že najdeme určité uspořádá-
ní i v jeho stvoření. Pokud věříme, že Bůh 
je tvůrčí bytostí, nemělo by nás překvapit 
obrovské množství příkladů jeho kreativity 
ve světě, který stvořil.

Podobně věříme, že Bůh je Bohem vzta-
hů. Vztahy proto tvoří základ toho, jak Bůh 
uspořádal svět. Každá část stvoření je v něja-
kém vztahu ke zbytku stvoření. Bůh stvořil 
zvířata v určitém vztahovém souladu. Také 
lidé jsou stvořeni do vztahů – s Bohu, se se-
bou navzájem a také se vším, co bylo stvo-
řeno.

Přestože naše chápání Boha je v mnohém 
omezené, na základě toho, jak vnímáme 
Boží charakter, bychom měli nově přemýš-
let, jak by měl svět vypadat podle Božího 
plánu. 

Jak nám m že pomoci lépe rozum t sv tu, pokud si uv domíme, že sv t odráží Boží cha-
rakter – a to i p es z ejmé ni ivé následky h íchu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

-jcHB
Zvýraznění
29Bůh 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.30Veškeré 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.31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
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DOKONALÝ SV T
B h vid l, že všechno, co u inil, je velmi dobré. Byl ve er a bylo jitro, den šestý. (Gn 1,31)

Osobní studium
Ačkoli si mnohé neumíme představit, při 
uvažování o Edenu se nám může začít stýs-
kat po dokonalém domově. Stručný popis 
toho, co pro Adama a Evu Bůh připravil, v nás 
vyvolává touhu tam být a zažít to.

Zdá se, že pocit uspokojení a naplnění pro-
žíval i Bůh: „Bůh viděl, že všechno, co učinil, 
je velmi dobré.“ (Gn 1,31) Bohem stvořený svět 
byl nádherný a současně funkční. Šlo o něco 
opravdu výjimečného. Celý svět byl napl-
něn životem a barvami. Bylo v něm vše po-
třebné pro to, aby život prosperoval a vzkvé-
tal. I proto se Bůh na chvíli zastavil a kochal 
se krásou světa, který stvořil. 

Přečti si text v knize Genesis, 1. kapito-
le. Jak ro zumíš opakování slov, které nám 
připomíná, že Bůh „viděl, že to je dobré“ 
(Gn 1,4.10.12.18.21.25.31)?

Ačkoli Bible byla napsána až po pádu člo-
věka do hříchu, nacházíme v ní množství 
textů, které jsou oslavou přírody a stvořené-

ho světa (např. Jb 38–41 a Ž 148). Je důležité 
uvědomit si, že tyto texty nejsou napsány jen 
jako pohled do minulosti, na svět před pádem 
do hříchu. Naopak, jsou psány v přítomném 
čase a oslavují dobro, které je stále možné 
pozorovat i ve světě, jak jej známe dnes.

Také Ježíš používal příklady z přírody pro 
popsání Boží dobroty a péče (Mt 6,26.28–30). Své 
posluchače tím vedl k závislosti na Bohu 
a k vděčnosti za jeho dary a také za zázraky, 
které nás obklopují. Když otevřeme oči do-
kořán a budeme žasnout nad divy stvoření, 
uvědomíme si, že jsou určeny pro nás jako dar 
našeho Stvořitele. A tak i uprostřed zkoušek 
a potíží může být naše srdce naplněné vděč-
ností a pokorou před Dárcem.

Jako adventisté sedmého dne obdivujeme 
dokonalost stvoření a zároveň očekáváme 
příchod Božího království. Uvědomujeme si, 
že veškerá nádhera, krása, radost a dobrota, 
které můžeme ve světě vidět, jsou jen ná-
znakem toho, jaký byl náš svět kdysi a jaký 
jednou znovu bude.

Co na sv t  kolem sebe obdivuješ nejvíce? Jak ti krása p írody pomáhá lépe poznávat 
a chápat Hospodina?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. … 10Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. … 12Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny,         a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. … 18aby vládla ve dne a v noci             a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. … 21I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. … 25Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. … 31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.“

-jcHB
Zvýraznění
1Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!2Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy.3Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy.4Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy,5chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno,6on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.7Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně,8oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo,9horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry,10zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo,11králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země,12jinoši i panny, starci i mladí.13Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.14Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.

-jcHB
Zvýraznění
26Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?27Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?28A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –29a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.30Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?

-jcHB
Zvýraznění
JJOB 3840když se krčí v peleších, číhají ve svém doupěti v houští?41Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy?JOB 391Znáš čas vrhu skalních kozorožců? Opatrovals laň, když rodí?2Počítáš měsíce, kdy jsou březí, a znáš čas jejich vrhu,3jak se skloní, vrhnou svá mláďata, svých bolestí pozbývají?4Jak jejich mláďata sílí, volně si rostou, odběhnou a už se k nim nevracejí?5Kdo vypustil divokého osla na svobodu, kdo uvolnil řemení stepnímu oslu,6jemuž jsem za domov vykázal pustinu, solnou pláň za příbytek?7Posmívá se městskému hluku, neposlouchá povyk poháněče,8na horách slídí po pastvě, pídí se po zeleni.9Bude ti chtít jednorožec sloužit či nocovat u tvého krmelce?10Připoutáš jednorožce provazem k brázdě, bude snad za tebou doliny vláčet?11Důvěřuješ mu, protože má tak velkou sílu? Ponecháš mu výtěžek své práce ?12Věřil bys mu, že tvé zrno sveze a shromáždí na tvůj mlat?13Pštrosice mává křídlem, není to však peruť s brky čápa;14svá vejce ponechává na zemi a zahřívá je v prachu,15zapomíná, že je noha může rozšlápnout a polní zvěř zdupat.16Se svými mláďaty zachází tvrdě, jako by nebyla její, nemá strach, že bude její námaha marná.17Bůh totiž odepřel dát jí moudrost, nedal jí ani díl rozumnosti.18Když se však vyplašena vymrští, je jí k smíchu kůň i s jezdcem.19Dal jsi snad koni bohatýrskou sílu, přioděl jsi jeho šíji hřívou?20Docílíš, aby poskakoval jako luční kobylka? Jeho vznešené frkání vzbuzuje strach,21v dolině hrabe nohama , rozjařen silou, má-li vytáhnout proti ozbrojencům,22vysmívá se strachu, neděsí se, před mečem se neobrací.23Toulec nad ním chřestí, blýská se kopí a oštěp,24s burácením se řítí po zemi, až se chvěje, nedá na nic než na zvuk polnice,25zařehtá, kdykoli polnice zazní , zdaleka větří bitvu, povely velitelů a válečný ryk.26Řídí se snad sokol tvým rozumem, když vzlétne, rozprostře křídla k jihu?27Což se na tvůj rozkaz vznese orel, aby si vysoko udělal hnízdo?28Přebývá a nocuje na skále, na skalním útesu, nepřístupném místě.29Odtud vyhlíží pokrm, dodaleka hledí jeho oči.30Jeho mláďata střebají krev, a kde jsou skolení, tam je i on.“

-jcHB
Zvýraznění
JOB 401Hospodin dále řekl Jóbovi toto:2„Smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá.“3Jób na to Hospodinu odpověděl:4„Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku.5Jednou jsem už promluvil a nevím co odpovědět, ba i podruhé, ale nemohu pokračovat.“6Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:7„Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.8Chceš vskutku rušit můj soud, prohlásit mě za svévolníka a sám zůstat spravedlivý?9Zdalipak máš paži jako Bůh a jako on hřímáš svým hlasem?10Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost.11Vylej všechnu prchlivost svého hněvu, pohleď na každého pyšného a sniž ho,12pohleď na každého pyšného a zkruš ho, sraz na místě svévolníky,13ukryj je všechny společně do prachu, jejich tvář ovaž pro úkryt v zemi .14Potom ti vzdám chválu i já, že tvá pravice tě zachránila.15Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu.16Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha.17Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené,18jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor.19On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj s mečem.20Pastvu mu poskytují hory, kde dovádí všeliká zvěř polní,21uléhá pod lotosem, skryt ve třtině a bahnu.22Lotos jej zastírá svým stínem, potoční topoly ho obklopují.23A hle, vzedme-li se řeka, neustoupí, důvěřuje si , i když se mu Jordán do tlamy valí.24Kdo se mu postaví do očí a provleče mu chřípím smyčku?25Vytáhneš udicí livjátana a zkrotíš provazem jeho jazyk?26Vložíš mu do chřípí sítěnou houžev, probodneš mu čelist hákem?27Bude se tě doprošovat o smilování a pokorně s tebou mluvit?28Uzavře snad s tebou smlouvu, abys jej vzal provždy za otroka?29Můžeš si s ním pohrávat jak s ptáčkem? Uvážeš ho pro své děvečky?30Budou o něj společníci smlouvat, rozkouskují si ho kupčíci?31Propíchneš mu kůži bodci, jeho hlavu rybářskými harpunami?32Zkus na něho vložit ruku! Pomysli na boj, a neuděláš to .

-jcHB
Zvýraznění
JOB 381Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:2„Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy?3Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.4Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom .5Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřicí šňůru?6Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen,7zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?8Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země ,9když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak,10když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata11a řekl: ‚Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!‘12Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo,13aby se chopila okrajů země a svévolníci byli z ní vytřeseni?14Země se mění jak hlína pod pečetidlem, ale oni tu stojí, ač jsou jen šat.15Svévolníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena.16Přišel jsi až ke zřídlu moře, procházel ses po dně propastné tůně?17Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil?18Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno.19Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota?20Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu?21Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů?22Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití,23které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje?24Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr?25Kdo vyryl koryta povodni a bouřnému mračnu cestu,26aby pršelo na liduprázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není,27aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva?28Má snad déšť otce? Kdo zplodil krůpěje rosy?29Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní?30Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné tůně.31Dovedeš spoutat mihotavý třpyt Plejád nebo rozvázat pouta Orióna?32Vyvedeš hvězdy zvířetníku v pravý čas a povedeš souhvězdí Lva s jeho mladými?33Víš, jaké jsou řády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na zemi?34Pozvedneš svůj hlas k oblaku, aby tě přikryla spousta vod?35Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme‘?36Kdo dal ibisovi moudrost a kohoutovi rozum?37Kdo je tak moudrý, aby sečetl mraky? Kdo složí nebeské měchy,38když prach se v slitinu spojí a hroudy k sobě přilnou?39Můžeš ulovit pro lva kořist a uspokojit lačnost lvíčat,

-jcHB
Zvýraznění
JOB 411Hle, čekat na něho je ošidné, při pohledu na něho se člověk hroutí.2Není odvážlivce, který by ho dráždil. Kdo potom obstojí přede mnou?3Kdo mi napřed něco dal, abych mu to splatil? Pod celým nebem všechno je mé.4Nemohu mlčet o jeho údech, nemluvit o jeho bohatýrské síle a jeho výborné stavbě těla .5Kdo odkryl jeho oděv a přistoupil k němu s udidly dvojitými?6Kdo otevřel vrata jeho tlamy? Strach jde z jeho zubů.7Jeho hřbet je jako řady štítů těsně uzavřených pod pečetí,8dotýkají se jedny druhých, vítr mezi ně nevnikne;9jeden přiléhá k druhému, jsou pevně sevřeny, nelze je oddělit.10Jeho kýcháním se rozžehává světlo, jeho oči jsou jak řasy jitřenky,11z úst mu vycházejí pochodně, unikají ohnivé jiskry,12z nozder mu vystupuje kouř jak z hrnce nad ohněm z rákosí rozdmýchaným,13jeho dech rozžhavuje uhlí, z tlamy mu šlehá plamen,14v jeho šíji dříme síla, před ním se každý zkroušeně chvěje,15laloky mu přiléhají k tělu jak ulité, netřesou se,16jeho srdce je slité, tvrdé jako kámen, slité jako spodní žernov.17Když se zvedne, sami bohové se leknou, při tom hrozném třesku jsou bez sebe strachy,18meč, jenž by ho zasáhl, tu ránu nevydrží, ani kopí, vržená střela či hrot šípu.19Železo má za slámu, bronz za trouchnivé dřevo,20šíp z luku ho nezažene na útěk, kameny z praku se před ním mění v stébla slámy,21kyj má jen za slaměné stéblo, posmívá se, když přiletí chvějící se oštěp.22Vespod má ostny podobné střepům, vleče se blátem jako smyk na obilí ,23způsobuje, že to v hlubině vře jako v hrnci, moře je pro něj jak kelímek na masti,24nechává za sebou světélkující dráhu, až se zdá, že propastná tůň zšedivěla.25Na prachu země mu není podobného, kdo by byl prost všeho děsu.26Na všechno vysoké pohlíží svrchu , nad všemi šelmami je králem.“
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SPRÁVCI PLANETY
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 1,27.28)

Osobní studium
Podle biblického popisu byla zahrada Eden 
a také celá planeta místem hojnosti, stvo-
řeným tak, aby zde vzkvétal život a aby se 
z něho lidské bytosti těšily.

Adamovi a Evě – a všem nám, kteří jsme 
přišli po nich – Bůh svěřil v souvislosti se 
stvořením i určité poslání. Brzy bylo zjev-
né – a nesouviselo to jen se způsobem, ja-
kým Bůh tvořil –, že Adam a Eva mají mít 
v novém světě mimořádnou roli.

Adamovým prvním úkolem bylo pojme-
novat všechny stvořené živé tvory – každé 
polní zvíře a každého ptáka (Gn 2,19). Pak 
lidé dostali další úlohu, kterou samotný 
Bůh představil jako požehnání: „A Bůh 
jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte 
se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte 
nad mořskými rybami, nad nebeským ptac-
tvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ 
(Gn 1,28)

Uvažuj o textech Gn 1,28 a 2,15. Pokus se 
vlastními slovy popsat poslání a úlohu, kte-
rou Bůh lidem svěřil. Jak tomuto pověření 

rozumíš? Jak by se podle tebe mělo projevo-
vat v každodenním životě lidí dnes? 

Během dějin lidé často zneužívali text 
Gn 1,28 k ospravedlnění takového využívání 
přírody, které bylo ve skutečnosti jejím zne-
užíváním. Ano, svět byl stvořen pro lidi – pro 
jejich život, užitek a potěšení. Ale odpověd-
ností člověka je, aby zemi, slovy Gn 2,15, „ob-
dělával a střežil“. 

První biblický příkaz související se zod-
povědností člověka se týká péče o zemi, kte-
rou Bůh stvořil a svěřil lidem. Příkaz daný 
Adamovi a Evě předpokládal, že budou žít 
na zemi se svými dětmi a s dalšími genera-
cemi lidí. Původním plánem pro svět bylo, 
že bude stálým zdrojem života, požehnání 
a krásy pro všechny lidské bytosti. Spolu 
s Adamem a Evou se měli všichni obyvatelé 
země starat o Bohem stvořenou planetu.

Země i dnes patří Hospodinu (Ž 24,1) a my 
jsme i v současnosti povoláni, abychom byli 
správci toho, co nám Bůh svěřil. Dokonce 
bychom mohli říci, že v hříchem poznamena-
ném světě je naše správcovská odpovědnost 
za zemi ještě větší. 

Co pro tebe znamená, že v tomto h íšném sv t  jsi – mimo jiné – správcem zem ? Jak by 
taková odpov dnost m la ovliv ovat tv j každodenní život?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
19Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.

-jcHB
Zvýraznění
15Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
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ROZVRÁCENÝ SV T
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 3,16–19)

Osobní studium
Bůh dal Adamovi a Evě výjimečný dar, který 
nedal nikomu jinému – svobodu se rozhod-
nout. Adam a Eva byli stvořeni jako výjimeč-
né bytosti, jakými zvířata ani rostliny ne-
mohly nikdy být. Pro Boha je svoboda volby 
tak důležitá, že připustil možnost, aby se lidé 
rozhodli neposlechnout. Bůh byl ochoten dát 
do sázky vše, co stvořil. Sledoval tím totiž 
mnohem důležitější cíl – vztah s lidmi založe-
ný na lásce a svobodné vůli. 

Na scénu však vstoupil ničitel, který chtěl 
rozvrátit dobrý a dokonalý svět stvořený 
Bohem. Rozhodl se k tomuto záměru zneužít 
lidské bytosti. Satan (který jako Boží anděl 
dostal také svobodu volby) promluvil ústy 
hada a zpochybnil úplnost a dostatečnost 
toho, co Bůh lidem dal (Gn 3,1–5). Pokušení 
spočívalo v touze mít víc, než Bůh lidem da-
roval, ve zpochybnění Boží dobroty a ve sna-
ze získat naprostou nezávislost.

Svým rozhodnutím a jednáním zničili 
první lidé vztahy, které byly součástí Božího 
záměru při stvoření. Adam a Eva se přesta-
li radovat ze vztahu se svým Stvořitelem, 
ačkoli právě pro tento vztah byli stvořeni 
(Gn 3,8–10). První lidé však brzy zjistili, že jsou 

nazí, a styděli se. Špatné rozhodnutí, které 
učinili, poškodilo nejen jejich vzájemný vztah, 
ale přineslo napětí a zkázu i do jejich vztahu 
ke všemu, co bylo Bohem stvořeno.

Uvažuj o textu Gn 3,16–19. Co tyto texty 
říkají o změně vztahu mezi lidmi a přírodou?

Realita hříchu způsobila, že život se stal 
těžším a komplikovanějším nejen pro Ada-
ma a Evu, ale i pro zbytek stvoření. Násled-
ky hříchu jsou skutečné – ovlivňují celé 
lidstvo a také naše vzájemné vztahy. Dá 
se říci, že jsme se vzdálili našemu Stvoři-
teli. Hřích poznamenal životy rodin a způ-
sobil, že si jako lidé velmi často vůbec ne-
rozumíme. Problémy máme i ve vztahu 
k přírodě a světu, ve kterém žijeme. Všech-
ny aspekty našeho života a světa, ve kte-
rém žijeme, ukazují na porušenost způso-
benou hříchem.

Boží záměr při stvoření světa však byl 
úplně jiný. O „prokletí“ se v Gn 3. kapitole ho-
voří současně se zaslíbením, že Bůh připraví 
cestu k obnovení našeho světa a nápravu 
vztahů, které hřích zničil. A tak přestože 
zápasíme s hříchem a jeho vlivem na naše 
životy, jsme povoláni usilovat o dobro kolem 
nás a snažit se žít podle plánu, který má pro 
tento svět Bůh.

Které následky h íchu považuješ ty osobn  za nejbolestn jší? Pro ? Co s tím m žeš 
ud lat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“2Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.3Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.5Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

-jcHB
Zvýraznění
8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.9Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“10On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“
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SPLE  MEZILIDSKÝCH VZTAH
Bohá  a chudák se st etávají, Hospodin u inil oba. (P  22,2)

Osobní studium
Následky hříchu se začaly velmi rychle pro-
jevovat a rozšiřovat v celé lidské rodině. Žár-
livost, závist, nepochopení a hněv postupně 
rostly, až vyústily v první vraždu. Když se 
Bůh ptal Kaina na jeho hřích, odpověď brat-
rovraha vyzněla poměrně ironicky: „Cožpak 
jsem strážcem svého bratra?“ (Gn 4,9) Správ-
nou odpověď na tuto Boží otázku můžeme 
celkem dobře odhadnout: „Ano, přesně tak, 
jsi strážcem svého bratra.“

 Uvažuj o textu Př 22,2. Jak rozumíš této 
jednoduché větě? Co tento text hovoří o pod-
statě mezilidských vztahů?

Každý člověk, se kterým se setkáme, je Bo-
žím dílem, stvořeným k jeho obrazu. Kaž dý 
člověk je součástí sítě vztahů, které nás spo-
jují s ostatním stvořením – a to i přes zjevnou 
roztříštěnost a porušenost. „Všichni jsme 
navzájem spleteni do pavučiny lidství. Zlo, 
které zachvátí jednu část velké lidské rodiny, 
ohrožuje všechny.“ (MH 345; ŽNP 181) Ať se 

nám to líbí nebo ne, díky této vzájemné pro-
pojenosti máme Bohem danou odpovědnost 
nejen vůči Bohu, ale i jeden vůči druhému 
(Mt 22,37–39).

V Písmu se opakovaně zdůrazňuje, že Bůh 
je náš Stvořitel. Skutečnost, že Bůh je Stvo-
řitel, je například důvodem k připomínání 
si soboty (Ex 20,11) a uctívání Boha v době 
konce (Zj 14,7). Tato skutečnost je zároveň tou 
základní motivací pro to, abychom pečovali 
o druhé a projevovali zájem o ty, kteří v živo-
tě nemají takové štěstí jako my.

Náš společný původ je v Bohu. To je pouto, 
které nás spojuje. „Kdo utiskuje nuzného, tupí 
toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se 
nad ubožákem slitovává.“ (Př 14,31) I tento text 
velmi jasně popisuje naše vzájemné spojení.

Bůh jako náš Stvořitel si činí nárok na celý 
náš život. Nejen na naše uctívání, ale také 
na to, abychom pečovali o druhé a sloužili 
jim. A ačkoli nám to někdy nevyhovuje, nebo 
nás to dokonce otravuje a zdá se nám to ná-
ročné, stále jsme „strážci našeho bratra“.

Pro  se podle tebe v Bibli tak asto zmi uje skute nost, že B h je Stvo itel? Pro  je to 
d ležité? Jak by tato skute nost m la ovliv ovat náš vztah k druhým lidem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘38To je největší a první přikázání.39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘

-jcHB
Zvýraznění
V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

-jcHB
Zvýraznění
Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

-jcHB
Zvýraznění
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 2. kapitolu „Na úsvitu dějin“ z knihy Na úsvitu dějin.  
„‚Bůh je láska‘ (1J 4,8). Jeho přirozeností, jeho zákonem je láska. Vždy tomu tak bylo a vždy 

tomu tak bude. Každý projev stvořitelské moci je výrazem nekonečné lásky. I dějiny velkého 
sporu mezi dobrem a zlem jsou od první chvíle, kdy vznikl v nebi, důkazem Boží neměnné 
lásky.“ (PP 33; NUD 9)

„Kdyby lidé plnili své povinnosti jako věrní správci Božích věcí, nebylo by hladu, utrpení 
způsobeného bídou, nebyli by nazí a potřební. Nevěrnost lidí je příčinou mnoha utrpení, která 
lidstvo prožívá. ... Bůh ustanovil lidi za správce, proto není odpovědný za trápení, chudobu, 
nahotu, bídu a nouzi lidstva. Bůh se dostatečně postaral o všechny.“ (WM 16)

Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte pozorn  o posledním citátu Ellen G. Whiteové. Co je jeho hlavní myšlen-

kou? 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 eno?

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 ipomn lo, že daný lov k byl „stvo en k Božímu obrazu a je Bohem milován“?

Shrnutí
B h stvo il dobrý a dokonalý sv t. Stvo il lov ka – muže a ženu – ke svému obrazu a po-
v il je, aby jeho stvo ení „obd lávali a st ežili“. P estože h ích narušil vztahy, které B h 
na po átku stvo il, i dnes jsme správci stvo ení a máme se starat o naše bližní. Napl ování 
tohoto poslání je jedním ze zp sob , jak m žeme uctívat Boha jako našeho Stvo itele.

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
________________________________________  _______________________________________  

________________________________________  _______________________________________  

________________________________________  _______________________________________

 21:16

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění




