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STVOŘENI K PRÁCI (GN 2,15–25) 

… abychom konali dobré skutky … 
 

Bůh stvořil člověka, nestvořil ho k nečinnosti, ale k činnosti: k činnosti 

rukou, aby obdělával a střežil Eden, k činnosti mysli, aby pojmenoval 

zvířata a k činnosti srdce, aby miloval ženu, kterou mu Bůh dal.  
 

Text Písma – Genesis 2,15–25 ČEP: 
15Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 16A 
Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17Ze stromu 

poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ 18I 
řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ 
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. 20Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu 
polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. 21I uvedl Hospodin Bůh na 

člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. 22A 
Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. 23Člověk 
zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z 

muže vzata jest.“ 24Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se 
jedním tělem. 25Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Čím byla na počátku pro člověka práce? 

2. Proč chtěl Bůh vidět, jak člověk pojmenuje zvířata? 

3. Proč Bůh stvořil nejprve muže a teprve potom ženu? 
 

BŮH NÁM DAL SVĚT, ABYCHOM ROZUMĚLI EVANGELIU 

  

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ž 119,160 



 

 

I. BŮH DÁVÁ ČLOVĚKU PRÁCI RUKOU 

 Jakou prací se zabývá znovuzrozený člověk? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 1,28; 2Te 3,10; 1Te 4,11-12; Ko 3,23-24;  2Tm 2?15 
 

II. BŮH DÁVÁ ČLOVĚKU PRÁCI MYSLI 

 Čím znovuzrozený člověk zaměstnává svou mysl? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Lk 3,38;  



 

 

III. BŮH DÁVÁ ČLOVĚKU PRÁCI SRDCE 

 Na čem pracuje srdce znovuzrozeného člověka? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 1,27; Ef 2,8-10; Žd 13,20-21 
 

  

 

 
   ALGEBRA, AUTO, BALISTY, 

BANDASKA, BROD, BYRETA, COUL, 

DRINK, HŘEBÍK, CHAOS, INSECTA, 

JAKOST, KALAMITA, KIWI, KOALY, 

KŘIK, LAOS, LIAT, LÍSTEK, 

MOTOCYKLY, OCET, OKARÍNY, 

OLEPIT, PLEBEJ, RASER, RAŠOV, 

RETKA, RŮŽEK, RÝMA, SEKYRA, 

STUPA, SVAH, SVOBODA, ŠTYK, 

TAHY, TYKVE, VÍKO, VOSA, VOSK, 

VRTULNÍK, VÝŠE, VÝTKA 

Osmisměrka 

Tajenka Ef 2,8 

 

_________________________ 
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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 shro. 

 

Indie: Zběsilý útok na účastníky bohoslužby 

Čchen Wen-šeng si svou evangelizační službou získal pověst opravdového 

„bojovníka evangelia“. Čchen byl v minulosti závislý na drogách a když uvěřil v 

Krista, horlivě toužil vyprávět lidem o úžasné svobodě, kterou obrácením získal. 

Kvůli neutuchající aktivitě se Čchen dostal do hledáčku orgánů čínské 

komunistické strany. Letos v červnu evangelistu kontaktoval příslušník státní 

bezpečnosti – krátce poté, co Čchen zvěstoval evangelium více než tisícovce lidí. 

Agent mu ukázal novinovou zprávu o jeho evangelizační práci. Následně se ho 

snažil vyslýchat, protože nabyl přesvědčení, že Čchen přijímá ze zahraničí 

nějakou podporu. Křesťan mu odvětil citací 15. verše z 21. kapitoly Lukášova 

evangelia: „Neboť já (Pán) vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani 

vyvrátit žádný váš protivník.“ V roce 2021 byl Čchen zadržen již šestkrát. 26. září 

ho policisté odvezli na stanici, aby mu zabránili v účasti na nedělní bohoslužbě. 

Doufali, že se nakonec vzdá a přestane o evangeliu hovořit, on však místo toho 

vyprávěl o Kristu policistům, kvůli čemuž strávil 15 dní ve vazbě.  

  
Závěrečná píseň: Tvoje jméno vyznávám 

Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu,  

jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu. 

Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr, dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl  

z kříže byls do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, Tvoje jméno vyznávám. 

 

 

 

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. 

Filipským 2,13    


