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PŘEKYPUJÍCÍ BŮH (GN 1,3–25) 
Rozmanitost Boží milosti a moci 

 

Nebudeme se dnes zabývat technickými detaily stvoření, ale zaměříme se 

na to, co nám první kapitola Bible říká o Bohu, o jeho jednání a jak to 

souvisí s námi a s naším životem v dnešním světě – podíváme se na řád 

ve  stvoření, rozmanitost stvoření a život stvoření.    
 

Text Písma – Genesis 1,3–25 ČEP: 
3I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. 4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 
5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. 6I řekl Bůh: 

„Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ 7Učinil klenbu a oddělil vody pod 
klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo 
jitro, den druhý. 9I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se 
souš!“ A stalo se tak. 10Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že 

to je dobré. 11Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují 
semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se 

semeny!“ A stalo se tak. 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. 13Byl večer a bylo jitro, den třetí. 14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, 
aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. 15Ta světla ať jsou na 

nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. 16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: 
větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 17Bůh je 

umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 18aby vládla ve dne a v noci a 
oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. 19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. 20I řekl 

Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou 
klenbou!“ 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. 22A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. 

Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ 23Byl večer a bylo jitro, den pátý. 24I řekl Bůh: 
„Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské 
zvěře!“ A stalo se tak. 25Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy 

dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč je pro nás tak důležitá první kapitola knihy Genesis? 

2. Co všechno se můžeme učit z této první kapitoly Bible? 

3. Proč se nemůžeme vzdát doslovného chápání první kapitoly Bible? 
 

Biblické odkazy:  

  Ř 15,4; Žd 6,17–20; 



 

 

I. BOŽÍ USPOŘÁDÁNÍ 

 Co to pro nás znamená, že Bůh je Bohem řádu? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 7,11 
 

II. BOŽÍ BOHATSTVÍ 

 Kde v křesťanském životě můžeme vidět rozmanitost?  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,4; Ef 3,10; 1Pt 4,10; J 6,35; J 10,9; J 15,5;  



 

 

III. BOŽÍ ŽIVOT 

 Jak se projevuje nový (duchovní) život na člověku? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,10; Tt 2,14; 2Pt 1,8; J 17,3 
 

  

 

 
   AKTUALITA, AMÍK, BASY, BOND, 

BUVOL, DOST, CHLOR, CHOMOUT, 

CHTÍT, INSTRUMENT, KDÁKATI, 

KLAS, KOMA, KRYTBA, KVÍTKO, 

LOSI, LOUŽ, LŽIČKA, MORD, 

NÁVŠTĚVNÍK, ODMĚNY, OKÁČ, 

OPÁLY, OVĚS, PLÁŽ, PODSKUPINA, 

POPULACE, POVALEČ, SKLO, 

SLOUP, SMĚSKA, SOUD, ŠTĚK, TÍŽE, 

TUHA, UŠPINĚNÉ, UTĚRKA, VLIVY, 

ŽETON, ŽRÁT 

Osmisměrka 

Tajenka 2K 5,17 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium online. 

Čtvrtek 1900 Modlitby za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku. 

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

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

Indie: Dav hinduistů vtrhl na policejní stanici a zmlátil křesťany 

Na základě obvinění předloženého hinduistickými nacionalisty policisté 5. září 

uskutečnili razii ve společenství Nový život (New Life Fellowship Ministry) v 

Rájpúru, hlavním městě indického spolkového státu Čhattísgarh. Policisty 

doprovázeli sami stěžovatelé, kteří se pokusili proniknout do modlitebny. Policisté 

jim v tom však zabránili a následně vyzvali pastora Haríše Sáhu, aby se dostavil 

na místní stanici. 

Pastor Haríš se vypravil na policejní stanici po skončení bohoslužby. Přivedl s 

sebou ještě Ánkúše Bárjekára, generálního tajemníka Čhattísgarhského 

křesťanského fóra, a jistého Prakaše Masiha. Když trojice křesťanů dorazila, 

shromáždil se před budovou zástup čítající přibližně 200 hinduistických radikálů 

skandujících protikřesťanská hesla. Haríš se od policistů dozvěděl, že si na něj 

někdo stěžoval kvůli „podílu na náboženských konverzích“. 

Zatímco policisté křesťany vyslýchali, vtrhli demonstranti dovnitř. Nezůstalo 

jen u velmi hlasitých výhrůžek, záhy křesťany také fyzicky napadli. Ánkúš a 

Prakaš byli surově zbiti (nacházeli se blíže u vchodu), pastor Haríš vyvázl téměř 

bez zranění. Při střetu byl napaden také jeden policista. Amatérský videozáznam 

z útoku se rychle se rozšířil po sociálních sítích. V reakci na incident pastor 

poznamenal: „Nejsou-li křesťané v bezpečí dokonce ani [na policejní stanici], co 

ještě můžeme čekat?“ 

 
 

 

Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho 

Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. 

2. Petrův 1,8    


