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PÁN TVORSTVA (GN 1,26–31) 

Zaslíbení Božího království 
 

Dneska uvidíme, jak se člověk liší od stvoření v tom, že je mu svěřena 

vláda nad stvořením, dále si všimneme podobnosti se stvořením, protože 

se má množit a nakonec má také naplnit zemi. Od první kapitoly Bible je 

tady vláda Božího obrazu nad celou zemí.    
 

Text Písma – Genesis 1,26–27 ČEP: 
26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují 

nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad 
každým plazem plazícím se po zemi.“ 27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil 
ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 28A Bůh jim požehnal a řekl jim: 
„Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad 
nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ 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. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jaký je rozdíl mezi službou a modloslužbou? 

2. K čemu vede odmítnutí Božího požehnání „plodit se a množit se“? 

3. Čím je dnes naplněná celá země? 
 

STVOŘENÝ K BOŽÍMU OBRAZU 

 Kde je plnost lidství podle Božího obrazu? 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 2,19–20; Ko 1,15; Žd 1,3; Ef 4,22–24 



 

 

I. OBRAZ BOŽÍ VLÁDY 

 Jak se projevuje lidská vláda nad stvořením? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Ž 8,7–9; Gn 9,2–4; Ef 4,13;  
 

II. OBRAZ BOŽÍ HOJNOSTI 

 Jak Bůh žehná člověku? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Gn 1,21; Mt 28,19–20; 1Tm 1,2;  



 

 

III. OBRAZ BOŽÍ PLNOSTI 

 Na co ukazuje příkaz „naplnit zemi“? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  1S 13,4; Ab 2,14; Ž 10,18; Ž 14,2–3;  
 

  

 

 
   AKVABELA, APAČ, AUTOR, BOSON, 

BROD, DĚTI, DROZD, ELSA, ERBY, 

FAUL, FILUTA, HASIT, IONT, IŠKA, 

KOVO, KRAKEN, KREMATORIUM, 

KUBA, LAUR, LUNTY, NAPA, 

NEROZVÁŽNOST, NULA, OBAL, 

OBLEŽENÍ, OKNA, OSLE, PAŽE, 

RENA, RTUŤ, RÝČE, SLIZ, SMRK, 

STOUPAVOST, TAXI, TOUŠ, TYČE, 

ÚTOK, VLYS, VOSK, ZÁKAL, 

ZAPALOVAČ, ZOUT, ZPACKATI 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 12,28 

 

_________________________ 



 

Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz 

 7. listopadu 2021 © BCP 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium online. 

Čtvrtek 1900 Modlitby za Lotsiho a Renatu a Miu a Kristýnku, za Petra. 

 Modlitby za naší zem: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

Čína: Útoky na křesťanské vzdělávací instituce nabírají na intenzitě 

Již mnoho let se křesťanští rodiče v Číně potýkají s komunistickou 

indoktrinací, které jsou jejich děti i oni sami vystaveni. Problémy je čekají i v 

případě, že se rozhodnou poskytnout svým dětem biblické vzdělávání. Křesťanská 

společenství jsou často trestána za to, že umožňují dětem účast na bohoslužbách. 

Také křesťanské dětské tábory se již několikrát staly terčem policejních razií. 

4. září proběhla taková razie na střední hudební škole; vedení bylo obviněno 

ze „svádění nezletilých k náboženství“. Při akci byli zadrženi všichni zaměstnanci 

i studenti. Většina byla později propuštěna, ředitel však stále zůstává ve vazbě. 

12. října se uskutečnila další razie v čínské kanceláři Abeka Academy v Su-

čou. Abeka Academy je instituce zastřešovaná školou ve Spojených státech, která 

nabízí biblické korespondenční kurzy zájemcům po celém světě. Program si v Číně 

získával na popularitě a neunikl pozornosti státních orgánů, jejichž představitelé 

začali tvrdit, že aktivity Abeka Academy jsou v rozporu s čínskou ústavou. Při 

razii bylo zadrženo pět zaměstnanců, včetně ředitele, bratra Wanga Ťiena. 

Další den v křesťanské škole v Čen-ťiangu vzali policisté do vazby deset dětí, 

tři učitele a tři rodiče. Žáci byli propuštěni, ostatní však zůstávají ve vazbě. 

  

Závěrečná píseň: Dobrořeč, duše má, Hospodinu 

Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu.  
 

A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, on ti všechny tvé nepravosti promíjí, 

ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. 

 

 

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. 

Koloským 1,13    


