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STVOŘENÝ KE SPASENÍ (GN 2,1–15) 

Odpočinul Bůh od svého díla 
 

Dnes se podíváme na cíl, ke kterému Bůh člověka stvořil. Člověk je 

stvořený k tomu, aby odpočíval v Bohu, žil v plnosti, kterou pro něj Bůh 

připravil a měl život v hojnosti.  
 

Text Písma – Genesis 2,1–15 ČEP: 
1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokončil Bůh 

své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. 3A Bůh požehnal a 
posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. 4Toto je 

rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, 
5nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť 
Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člověka, který by zemi obdělával. 

6Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. 7I vytvořil Hospodin 
Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým 
tvorem. 8A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, 

kterého vytvořil. 9Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na 
pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání 
dobrého a zlého. 10Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje 
ve čtyři hlavní toky. 11Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je 

zlato, 12a zlato té země je skvělé; je tam také vonná pryskyřice a kámen karneol. 13Jméno 
druhé řeky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš. 14Jméno třetí řeky je Chidekel; ta teče 

východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat. 15Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady 
v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Na co ukazoval den odpočinku daný Izraeli skrze Mojžíše? 

2. Na co ukazuje zahrada ve druhé kapitole knihy Genesis?  

3. Pramen, potok, řeka – na co v Písmu ukazují? 
 

ČLOVĚK – BOŽÍ STVOŘENÍ 

 Proč je tak důležité rozumět tomu, kdo je člověk? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,15; Gn 1,31 



 

 

I. BŮH UVÁDÍ ČLOVĚKA DO ODPOČINKU 

 Co to znamená, že Bůh odpočinul? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,10; Ř 1,20; Ez 20,20; Neh 9,14; Iz 58,13–14; Mt 11,28; Žd 3–4 
 

II. BŮH UVÁDÍ ČLOVĚKA DO PLNOSTI 

 Kde může člověk najít uspokojivou plnost a hojnost? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1K 4,7; Ez 36,26–27; Ž 37,4; Ž 16,11; Lk 23,42–43; J 10,10 



 

 

III. BŮH UVÁDÍ ČLOVĚKA DO ŽIVOTA 

 S čím souvisí v Božím slově voda?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ex 3,8; Nu 13,23; Žd 11,10; Ez 47,9; Ez 48,35; J 7,37–39; Ř 8,9; Zj 22,3–4; 
 

  

 

 
   ADEKVÁTNÍ, ALDA, ANASARKA, 

ARCHA, ATOM, AUTO, AUTODROM, 

AVANTGARDA, FILTR, FRANKOLÍN, 

IKAROS, LAOS, LIFT, MNICHOV, 

MODLA, NAZAD, NIKOTIN, 

ORGANIZACE, ORGANIZOVAT, 

PARFÉM, POEZIE, POKOJÍKY, 

POROD, POŘADÍ, PROVOKATÉR, 

PRŮZKUM, SALTO, SOUBOR, 

STACH, STAVBA, STŘECHA, TADY, 

TICHO, TVAR, ULICE, VLEZ, VROD, 

ZAVAŘENINA, ZDAR, ZUBAŘ 

Osmisměrka 

Tajenka Ez 48,35 

 

_________________________ 
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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. 28. listopadu sborové shrom. 

 

Indie: Zběsilý útok na účastníky bohoslužby 

Rozlícený dav čítající více než 200 osob pronikl v neděli 3. října do budovy, ve 

které právě probíhala bohoslužba. Útočníci začali mlátit přítomné křesťany, 

demolovat objekt a poškozovat vybavení. K násilnému incidentu došlo ve městě 

Rúrkí v severoindickém spolkovém státě Uttarákhand. 

Při útoku byly zraněny dvě ženy, jedna z nich byla v kritickém stavu převezena 

do nemocnice. Útočníci tvrdili, že se křesťané podíleli na aktivitách souvisejících 

s náboženskými konverzemi. Podle pastora Priyo Sandha Portera patřila značná 

část útočníků k Badžrang Dál, nacionalistické organizaci sdružující radikální 

hinduistické mládežníky. Někteří z nich se již v minulosti dožadovali ukončení 

činnosti společenství. V reakci na dotaz týkající se útoku mluvčí místní buňky BJP 

incident odsoudil, později však počínání davu ospravedlnil tvrzením, že je „místní 

obyvatelé upozornili na náboženské konverze“. 

Po pastorově intervenci byla na několik vedoucích představitelů organizace 

podána stížnost, stejně jako na dvě stovky dalších účastníků protestu, jejichž 

jména nebyla zveřejněna. 

  
Závěrečná píseň: Chvalte Hospodina všichni národové (Ž 117) 

Chvalte Hospodina všichni národové, velebte ho všichni lidé. 

Neboť je rozšířená nad námi milost jeho a pravda Boha navěky, haleluja. 

 

 

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh 

vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy 

vyznáváme k spasení. 

Římanům 10,9–10    


