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Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 

Pamatuj na svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a 

džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme.
 

Shrnutí:   

Dnes si připomeneme nejdůležitější události 

Genesis a podíváme se 

Bible. Kdo je Bůh knihy Genes

Stvořitel, Udržovatel, Soudce a Zachránce!
 

ÚVOD 
 

Vracíme se do knihy Genesis a budeme 

12. kapitoly až do konce.

Kniha Genesis je celistvá 

opakuje spojení „toto je rodopis … “ viz: 2,4; 5,1; 6.9; 10,1; 11,10; 11,27; 

25,12; 25,19; 36,1.9; 37,2)

Knihu dostali Izraelci, kdy
 

 

1. BŮH STVOŘITEL

• Bůh stvořil všechno z ničeho
 

Bůh je jediný stvořitel a jediný je nestvořený.

Nový zákon nám odhaluje roli Ježíše Krista při stvoření (On tvořil, 

skrze Něj se dělo stvoření a pro Něj bylo vše stvořeno) 

ukazuje na to, že Ježíš Kristus je Bůh.

 

Všechno, co Bůh stvořil, bylo dobré. 
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Pamatuj na svého Stvořitele 
 

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Genesis 1:1)

svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a 

džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme.

připomeneme nejdůležitější události prvních

se na to, o jakém Bohu mluví tyto úvodní kapitoly 

Bible. Kdo je Bůh knihy Genesis a kdo je tedy Bůh celé Bible? Bůh 

Stvořitel, Udržovatel, Soudce a Zachránce!

Vracíme se do knihy Genesis a budeme pokračovat v

12. kapitoly až do konce. 

Kniha Genesis je celistvá – obsahuje jasnou dějovou linii

opakuje spojení „toto je rodopis … “ viz: 2,4; 5,1; 6.9; 10,1; 11,10; 11,27; 

25,12; 25,19; 36,1.9; 37,2). 

Knihu dostali Izraelci, když je Mojžíš vyváděl z Egypta.

TVOŘITEL 

Bůh stvořil všechno z ničeho 

Bůh je jediný stvořitel a jediný je nestvořený. 

Nový zákon nám odhaluje roli Ježíše Krista při stvoření (On tvořil, 

skrze Něj se dělo stvoření a pro Něj bylo vše stvořeno) 

ukazuje na to, že Ježíš Kristus je Bůh. 

Všechno, co Bůh stvořil, bylo dobré.  

NNAADD  LLAABBEEMM  

11111111    

(Genesis 1:1) 

svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a 

džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme. (Kazatel 12:6) 

prvních jedenácti kapitol 

o, o jakém Bohu mluví tyto úvodní kapitoly 

is a kdo je tedy Bůh celé Bible? Bůh 

Stvořitel, Udržovatel, Soudce a Zachránce! 

pokračovat v jejím výkladu od 

obsahuje jasnou dějovou linii (11 x se 

opakuje spojení „toto je rodopis … “ viz: 2,4; 5,1; 6.9; 10,1; 11,10; 11,27; 

Egypta. 

Nový zákon nám odhaluje roli Ježíše Krista při stvoření (On tvořil, 

skrze Něj se dělo stvoření a pro Něj bylo vše stvořeno) – to mimo jiné 



 

2 

 

Stvoření se událo v šesti dnech a potom již Bůh takovým způsobem 

nejednal. Stále tvoří nové věci, ale jiným způsobem, než to dělal 

v těchto šesti dnech stvoření. 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Ko 1,16; J 1,1-3; 1 J 1,5; Gn 1,31; 1 Tm 4,4; Ř 1,23; Ř 1,20; Gn 2,1-3;  
 

2. BŮH UDRŽOVATEL 

• Bůh udržuje celé stvoření v chodu a při životě 
 

Bůh svým působením udržuje při životě všechno živé a všechno neživé 

v chodu a v takovém řádu, v jakém má vše fungovat.  

 

Bůh se stále aktivně stará o své stvoření. 

 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  J 5,16-17; Jb 34,14-15; Gn 2,9; Gn 8,21-22; Ga 6,7; Gn 9,6 
 

3. BŮH SOUDCE 

• Bůh soudí a bude soudit každého člověka 
 

V Genesis 1-11 najdeme tři soudy, které postihly celé lidstvo: 

 

1. Soud Adamova hříchu – Gn 3 

a. Přivedl do světa smrt 

b. Propadl mu každý potomek Adama 
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c. Propadlo mu celé stvoření (bylo vydáno marnosti) 

2. Potopa – Gn 6-9 

a. Postihla celé lidstvo – zachránilo se jen osm lidí v arše 

b. Postihla vše živé (kromě vodních živočichů) – zachráněno bylo 

jenom to, co Bůh přivedl do archy 

c. „Nové stvoření“ – při potopě byla země „pustá a prázdná“ (viz 

Gn 1,2) 

3. Zmatení jazyků – Gn 11 

a. Postihlo to celé lidstvo 

b. Projevuje se to dodnes 

c. Vedlo to k rozptýlení lidí po celé zemi 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  J 3,3; Ř 8,19-21; Gn 6,5; 1 Pt 3,20; Gn 1,2; Gn 8,21; Gn 11,6-9 
 

4. BŮH SPASITEL  

• Bůh zachraňuje hříšníky před budoucím soudem 
 

Spolu se soudem také přichází vysvobození nebo zaslíbení vysvobození. 

Boží milosrdenství vítězí nad soudem.  

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Lk 19,10; Sk 17,24-27; Jo 2,10 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

11. září 2011 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 9
30
 – Společné shromáždění v Domě techniky (Honza Suchý – 2 

Tm 2,14nn) 
 

Další oznámení: 

Došlo ke změně bankovního účtu. Nové číslo účtu je: 

2000150665/2010 2000150665/2010 2000150665/2010 2000150665/2010 (Fio banka)    

2. 10. budeme mít společné shromáždění s Biblickým sborem 

křesťanů Kladno. Shromáždění bude v Ústí nad Labem. Po 

shromáždění bude společný oběd. 

 

 

K modlitbám: 

• Jardovo kázání v Biblickém sboru křesťanů v Kladně příští neděli.  

• Shromáždění BSK a Honzovo kázání 

• Vzájemné modlitby jeden za druhého ve sboru 

• Za ty, kteří nechodí do sboru pravidelně 

• Za pronásledovanou církev 
 

 

 

 

 

Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, 

jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji, aby byla 

pustá, vytvořil ji k obývání: "Já jsem Hospodin a jiného už není. 

Izajáš 45:18 


