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� Texty na tento týden – Jb 26:7–10; Gn 1–2; Gn 5; Gn 11; 1Pa 1:18–27; Mt 19:4.5; J 1:1–3 
 

� Základní verš 
„Nebesa vypravují o Boží sláv�, obloha hovo�í o díle jeho rukou.“ (Ž 19:2) 
 

   Písmo inspirovalo mnoho velkých myslitel�, aby zkoumali stvo�ený sv�t. Johannes Kepler, Isaac Newton, 

John Ray, Robert Boyle a mnozí další významní v�dci v��ili, že jejich práce odhalí ješt� více o díle Stvo�ite-

le. 

   Po francouzské revoluci se v�da devatenáctého století zm�nila. P�estala vycházet z pozice teistického 

sv�tonázoru a p�ijala pohled na sv�t ovlivn�ný naturalizmem (p�íroda je jediná opravdová skute�nost          

a neexistuje žádný duchovní princip) a materializmem (vše, co existuje, je bu� hmota samotná, nebo je ve 

své existenci na hmot� závislé). P�i takovém p�ístupu už v�tšinou nezbylo žádné místo pro cokoliv nadp�i-

rozeného. Tyto filozofické myšlenky zpopularizoval Charles Darwin ve svém díle O p�vodu druh� (1859). 

V�da se od té doby výrazn� vzdálila biblickým základ�m. Jedním z výsledk� je radikální p�ehodnocení 

p�íb�h� zapsaných v knize Genesis. 

   U�í Bible p�ekonaný a v�decky nepodložený pohled na kosmologii? P�evzala Bible sv�j pohled od okol-

ních pohanských národ�, nebo se její výklad sv�ta liší? Je platnost Bible kulturn� podmín�na místem          

a �asem vzniku, nebo nás její inspirovaný p�vod pozvedá k takovému pohledu na vznik života, který je díky 

Božímu zjevení komplexní a univerzální?  

   Toto jsou n�které z otázek, které si budeme klást tento týden. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Plochá Zem�? 
- Stvo�ení a starov�ká literatura 
- Genesis a pohanství 
- Stvo�ení a �as 
- Stvo�ení v Písmu 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 24. kv�tna – Plochá Zem�? 
Iz 40:21-23  „21Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na po�átku? Což nechápete, 
kdo položil základy zemi? 22Ten, který sídlí nad obzorem zem�, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který 
nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. 23Ten hodnostá�e za nic nemá a jako s nico-
tou nakládá se soudci zem�.“ 
Zj 7:1  „Potom jsem vid�l, jak se �ty�i and�lé postavili do �ty� úhl� zem� a bránili všem �ty�em v�tr�m, aby žádný z nich 
nevál na zemi ani na mo�e ani na jakékoli stromoví.“ 
Zj 20:7.8  „7Až se dovrší tisíc let, bude satan propušt�n ze svého žalá�e 8a vyjde, aby oklamal národy ve všech �ty�ech 
úhlech sv�ta, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v mo�i.“ 
Jb 26:7-10  „7On roztáhl sever nad pustotou, nad nicotou zav�sil zemi, 8vody zabaluje do oblak�, mra�no pod nimi se 
neprotrhne; 9sv�j tr�n zahaluje, rozprostírá nad ním oblak. 10Na vodní hladin� vykroužil obzor, kde kon�í sv�tlo i tma.“ 
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PO 25. kv�tna – Stvo�ení a starov�ká literatura 
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.““ 
Gn 1:1-31  „1Na po�átku stvo�il B�h nebe a zemi. 2Zem� byla pustá a prázdná a nad propastnou t�ní byla tma. Ale nad 
vodami vznášel se duch Boží. 3I �ekl B�h: „Bu� sv�tlo!“ A bylo sv�tlo. 4Vid�l, že sv�tlo je dobré, a odd�lil sv�tlo od tmy. 
5Sv�tlo nazval B�h dnem a tmu nazval nocí. Byl ve�er a bylo jitro, den první. 6I �ekl B�h: „Bu� klenba uprost�ed vod        
a odd�luj vody od vod!“ 7U�inil klenbu a odd�lil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8Klenbu nazval 
B�h nebem. Byl ve�er a bylo jitro, den druhý. 9I �ekl B�h: „Nahroma�te se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se 
souš!“ A stalo se tak. 10Souš nazval B�h zemí a nahromad�né vody nazval mo�i. Vid�l, že to je dobré. 11B�h také �ekl: 
„Zazelenej se zem� zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi 
ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. 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. 13Byl ve�er a bylo jitro, den t�etí.       
14I �ekl B�h: „Bu�te sv�tla na nebeské klenb�, aby odd�lovala den od noci! Budou na znamení �as�, dn� a let. 15Ta sv�tla 
a� jsou na nebeské klenb�, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. 16U�inil tedy B�h dv� veliká sv�tla: v�tší sv�tlo, aby 
vládlo ve dne, a menší sv�tlo, aby vládlo v noci; u�inil i hv�zdy. 17B�h je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 
18aby vládla ve dne a v noci a odd�lovala sv�tlo od tmy. Vid�l, že to je dobré. 19Byl ve�er a bylo jitro, den �tvrtý. 20I �ekl 
B�h: „Hemžete se vody živo�išnou hav�tí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“ 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�ídle-
ných létavc�. Vid�l, že to je dobré. 22A B�h jim požehnal: „Plo�te a množte se a napl�te vody v mo�ích. Létavci nech� se 
rozmnoží na zemi.“ 23Byl ve�er a bylo jitro, den pátý. 24I �ekl B�h: „Vydej zem� rozmanité druhy živo�ich�, dobytek, 
plazy a rozmanité druhy zemské zv��e!“ A stalo se tak. 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. 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.“ 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. 
Gn 2:1-4  „1Tak byla dokon�ena nebesa i zem� se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokon�il B�h své dílo, které konal; 
sedmého dne p�estal konat veškeré své dílo. 3A B�h požehnal a posv�til sedmý den, nebo� v n�m p�estal konat veškeré své 
stvo�itelské dílo. 4Toto je rodopis nebe a zem�, jak byly stvo�eny. V den, kdy Hospodin B�h u�inil zemi a nebe.“ 
 

ÚT 26. kv�tna – Genesis a pohanství 
Gn 1:14-19  „14I �ekl B�h: „Bu�te sv�tla na nebeské klenb�, aby odd�lovala den od noci! Budou na 
znamení �as�, dn� a let. 15Ta sv�tla a� jsou na nebeské klenb�, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. 
16U�inil tedy B�h dv� veliká sv�tla: v�tší sv�tlo, aby vládlo ve dne, a menší sv�tlo, aby vládlo v noci; u�inil 
i hv�zdy. 17B�h je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 18aby vládla ve dne a v noci a odd�-
lovala sv�tlo od tmy. Vid�l, že to je dobré. 19Byl ve�er a bylo jitro, den �tvrtý.“ 
Gn 2:7.18-24  „7I 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. … 18I �ekl Hospodin B�h: „Není dobré, aby �lov�k byl sám. U�iním mu pomoc jemu rovnou.“ 19Když 
vytvo�il Hospodin 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. 20�lov�k tedy pojmenoval všechna zví�ata a nebeské ptactvo     
i všechnu polní zv��. Ale pro �lov�ka se nenašla pomoc jemu rovná. 
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 21I uvedl Hospodin B�h na �lov�ka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzav�el to místo masem. 22A Hospodin 
B�h utvo�il z žebra, které vzal z �lov�ka, ženu   a p�ivedl ji k n�mu. 23�lov�k zvolal: „Toto je kost z mých kostí a t�lo         
z mého t�la! A� muženou se nazývá, vždy� z muže vzata jest.“ 24Proto opustí muž svého otce i matku a p�ilne ke své žen�    
a stanou se jedním t�lem.“ 
 

ST 27. kv�tna – Stvo�ení a �as 
Gn 5:1-5  „1Toto je vý�et rodopisu Adamova: V den, kdy B�h stvo�il �lov�ka, u�inil jej k podob� Boží. 
2Jako muže a ženu je stvo�il, požehnal jim a v den, kdy je stvo�il, dal jim jméno Adam (to je �lov�k). 3Ve 
v�ku sto t�iceti let zplodil Adam syna ke své podob�, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. 4Po zplození 
Šéta žil Adam ješt� osm set let a zplodil syny a dcery. 5Všech dn� Adamova života bylo dev�t set t�icet let, 
a um�el.“ 
1Pa 1:18-27  „1Adam, Šét, Enóš, 2Kénan, Mahalalel, Jered, 3Henoch, Metuzalém, Lámech, 4Noe, Šém, Chám a Jefet. 
5Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. 6Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togar-
ma. 7Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Ródanci. 8Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan. 9Synové 
Kúšovi: Seba, Chavíla a Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán. 10Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal 
na zemi prvním bohatýrem. 11Misrajim zplodil Lú�any a Anámce, Lehábany a Naftúchany 12i Patrúsany a Kaslúchany –  
z nich vzešli Pelištejci – a Kaftórce. 13Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta, 14Jebúsejce, Emorejce           
a Girgašejce, 15též Chivejce, Arkejce a Sí�ana, 16Arvá�ana, Semárce a Chamá�ana. 17Synové Šémovi: Élam a Ašúr, 
Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chúl, Geter a Mešek. 18Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 19Heberovi se 
narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Roz�len�ní), nebo� za jeho dn� byla zem� roz�len�na, a jméno jeho 
bratra bylo Joktán. 20Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha, 21Hadórama, Úzala a Diklu, 
22Ébala, Abímaela a Šebu, 23Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi. 24Šém, Arpakšád, Šelach, 25Heber, 
Peleg, Reú, 26Serúg, Náchor, Terach, 27Abram, to je Abraham.“ 
Gn 11:10-26  „10Toto je rodopis Šém�v: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potop�. 11Po 
zplození Arpakšáda žil Šém p�t set let a zplodil syny a dcery. 12Arpakšád pak žil t�icet p�t let a zplodil Šelacha. 13Po 
zplození Šelacha žil Arpakšád �ty�i sta t�i léta a zplodil syny a dcery. 14Šelach pak žil t�icet let a zplodil Hebera. 15Po 
zplození Hebera žil Šelach �ty�i sta t�i léta a zplodil syny a dcery. 16Ve v�ku t�iceti �ty� let zplodil Heber Pelega. 17Po 
zplození Pelega žil Heber �ty�i sta t�icet let a zplodil syny a dcery. 18Ve v�ku t�iceti let zplodil Peleg Reúa. 19Po zplození 
Reúa žil Peleg dv� st� dev�t let a zplodil syny a dcery. 20Ve v�ku t�iceti dvou let zplodil Reú Serúga. 21Po zplození Serúga 
žil Reú dv� st� sedm let a zplodil syny a dcery. 22Ve v�ku t�iceti let zplodil Serúg Náchora. 23Po zplození Náchora žil 
Serúg dv� st� let a zplodil syny a dcery. 24Ve v�ku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha. 25Po zplození Teracha žil 
Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery. 26Ve v�ku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana.“ 
1Tm 1:4  „Zabývat se bájemi a nekone�nými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání než k ú�asti víry na 
Božím zám�ru.“ 
Tt 3:9  „Hloupým spor�m o rodokmeny, rozbroj�m a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbyte�né a k ni�emu.“ 
 

�T 28. kv�tna – Stvo�ení v Písmu 
Zj 22:1-3  „1A ukázal mi �eku živé vody, �iré jako k�iš�ál, která vyv�rala u tr�nu Božího a Beránkova. 
2Uprost�ed m�sta na nám�stí, z obou stran �eky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; 
každý m�síc dozrává na n�m ovoce a jeho listí má lé�ivou moc pro všechny národy. 3A nebude tam nic 
proklatého. Bude tam tr�n Boží a Beránk�v; jeho služebníci mu budou sloužit.“ 
Mt 19:4.5  „4Odpov�d�l jim: „Ne�etli jste, že Stvo�itel od po�átku ‚muže a ženu u�inil je‘? 5A �ekl: ‚Proto opustí muž 
otce i matku a p�ipojí se k své manželce, a budou ti dva jedno t�lo;‘“ 
Mk 10:6-9  „6Od po�átku stvo�ení ‚B�h u�inil �lov�ka jako muže a ženu; 7proto opustí muž svého otce i matku a p�ipojí 
se k své manželce, 8a budou ti dva jedno t�lo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. 9A proto, co B�h spojil, �lov�k nerozlu-
�uj!““ 
L 11:50.51  „50Aby tomuto pokolení byla p�ipo�tena vina za krev všech prorok� prolitou od založení sv�ta, 51od krve 
Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltá�em a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude p�i�tena 
vina.“ 
J 1:1-3  „1Na po�átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo B�h. 2To bylo na po�átku u Boha. 3Všechno povsta-
lo skrze n� a bez n�ho nepovstalo nic, co jest.“ 

3 



 

 

 

 
                                    

�  0    9 

  JERRY  

Genesis a n�které sporné pojmy 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2020 - verše         

Genesis a n�které sporné pojmy Týden od 24.05. do 30.05. 

 

PÁ 29. kv�tna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Písmo je nejsrozumiteln�jším a nejpou�n�jším d�jepisem, který má �lov�k k dispozici. Vytrysklo           

z pramene v��né pravdy a božská ruka zachovala jeho �istotu po celé v�ky. ... Jen v Božím slov� nacházíme 

d�jiny lidského pokolení nedot�ené lidskými p�edsudky a lidskou pýchou.“ (5T 25) 

   „Bylo mi ukázáno, že bez biblických d�jin nem�že geologie dokázat v�bec nic. Památky nalezené v zemi 

p�inášejí d�kazy o stavu v�cí, které se v mnohém liší od sou�asnosti. Ale �as jejich existence a období, 

b�hem kterého se nacházely v zemi, m�žeme pochopit jen ve sv�tle biblických d�jin. M�žeme rozvíjet 

teorie, které popisují biblické d�jiny, pokud naše hypotézy nebudou v rozporu s fakty, které nacházíme       

v Písmu. Když však �lov�k opustí Boží slovo a hledá d�kazy Božího stvo�itelského díla pouze na základ� 

p�írodních princip�, dostává se do obrovského oceánu nejistoty. B�h nikdy smrtelník�m nezjevil, jakým 

zp�sobem dokon�il své stvo�itelské dílo za šest doslovných dní. Jeho stvo�itelské dílo je stejn� nepochopi-

telné jako jeho existence.“ (3SG 93) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Mnozí lidé nekriticky p�ijímají každé v�decké prohlášení o událostech, které se odehrály p�ed miliony let. 
A to i p�esto, že v�decká vysv�tlení sou�asné reality – toho, �eho se m�žeme dotknout, co m�žeme slyšet, 
vid�t, vyzkoušet a opakovan� ov��it – jsou �asto p�edm�tem diskuzí a rozpor�. Pro� je to tak? 
 

2. Sou�asné v�decké práce vycházejí z p�edpokladu, že pro vysv�tlení skute�ných událostí nem�žeme použít 
nadp�irozené zásahy. To nap�íklad znamená, že nem�žeme vysv�tlovat hladomor tím, že n�jaká �arod�jka 
proklela p�du. M�žeme tento v�decký p�ístup použít p�i hledání vysv�tlení pro stvo�ení, jak je popsáno       
v knize Genesis? Události vypráv�né v prvních kapitolách Bible jsou zcela nadp�irozené. Kdybychom se 
pokoušeli stvo�ení vysv�tlit bez mimo�ádného Božího zásahu, nedávalo by to naprosto žádný smysl. 
 

 
� 
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Sk 14:15  „Co to d�láte? Vždy� i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zv�stujeme vám, abyste se od t�chto marných v�cí obráti-
li k živému Bohu, který u�inil nebe, zemi, mo�e a všechno, co je v nich.“ 
 

� 1:20  „Jeho v��nou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvo�ení sv�ta vid�t, když lidé p�emýšlejí o jeho 
díle, takže nemají výmluvu.“ 
2K 4:6  „Nebo� B�h, který �ekl ‚ze tmy a� zazá�í sv�tlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat sv�tlo své slávy ve tvá�i 
Kristov�.“ 
Ef 3:9  „8Mn� (Pavlovi), daleko nejmenšímu ze všech brat�í, byla dána ta milost, abych pohan�m zv�stoval nevystižitelné 
Kristovo bohatství 9a vynesl na sv�tlo smysl tajemství od v�k� ukrytého v Bohu, jenž vše stvo�il.“ 
1Tm 2:12-15  „12U�it žen� nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 13Vždy� první byl stvo-
�en Adam a pak Eva. 14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se p�estoupení. 
15Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve ví�e, lásce, svatosti a st�ízlivosti.“ 
Jk 3:9  „Jím (jazykem) chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kte�í byli stvo�eni k Boží podob�. 
1Pt 3:20  „kte�í neuposlechli kdysi ve dnech Noemových. Tenkrát Boží shovívavost vy�kávala s trestem, pokud se stav�l 
koráb, v n�mž bylo z vody zachrán�no jenom osm lidí. 
Ju 1:11.14  „11B�da jim, nebo� se dali cestou Kainovou a jako Balaám se nechali svést úplatkem a jako Kore zahynuli 
pro svou vzpouru. … 14Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, p�ichází Pán s desetitisíci svých svatých.“ 
Zj 2:7  „Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvít�zí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“ 
Zj 3:14  „And�lu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, sv�dek v�rný a pravý, po�átek stvo�ení 
Božího.“ 
Zj 22:1-3  „1A ukázal mi �eku živé vody, �iré jako k�iš�ál, která vyv�rala u tr�nu Božího a Beránkova. 2Uprost�ed m�sta 
na nám�stí, z obou stran �eky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý m�síc dozrává na n�m 
ovoce a jeho listí má lé�ivou moc pro všechny národy. 3A nebude tam nic proklatého. Bude tam tr�n Boží a Beránk�v; 
jeho služebníci mu budou sloužit.“ 
� 5:12.14-19  „12Skrze jednoho �lov�ka totiž vešel do sv�ta h�ích a skrze h�ích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože 
všichni zh�ešili. … 14Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad t�mi, kdo h�ešili jiným zp�sobem než Adam. On je 
prot�jšek toho, který m�l p�ijít. 15S milostí tomu však není tak jako s provin�ním. Provin�ním toho jediného, totiž Adama, 
mnozí propadli smrti; o� spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném �lov�ku, Ježíši Kristu. 16A s darem 
milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zh�ešil. Soud nad jedním provin�ním vedl k odsouzení, kdežto milost po 
mnohých provin�ních vede k ospravedln�ní. 17Jestliže provin�ním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho 
�lov�ka, tím spíše ti, kte�í p�ijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v život� v��ném skrze 
jednoho jediného, Ježíše Krista. 18A tak tedy: Jako jediné provin�ní p�ineslo odsouzení všem, tak i jediný �in spravedlnos-
ti p�inesl všem ospravedln�ní a život. 19Jako se neposlušností jednoho �lov�ka mnozí stali h�íšníky, tak zase poslušností 
jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.“ 
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