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TAJEMSTVÍ 
STVOŘENÍ 

Žijeme záměrně, 
či náhodou? 



















„Na počátku stvořil Bůh 
nebe a zemi.“

Genesis 1,1



„I řekl Bůh: 
‚Buď světlo!ʻ 
A bylo světlo.“

Genesis 1,3



„Viděl, že světlo je dobré, 
a oddělil světlo od tmy… Byl 
večer a bylo jitro, 
den první.“

Genesis 1,4-5



I řekl Bůh: „Buď klenba 
uprostřed vod a odděluj vody 
od vod!“ … A stalo se tak.

Genesis 1,6-7



„Klenbu nazval Bůh nebem. 
Byl večer a bylo jitro, den 
druhý.“

Genesis 1,8



I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody 
pod nebem na jedno místo 
a ukaž se souš!“ A stalo se tak.

Genesis 1,9



„Bůh také řekl: ‚Zazelenej se země zelení: bylinami, 
které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím 
rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se 
semeny!ʻ A stalo se tak.“

Genesis 1,11



„Byl večer a bylo 
jitro, den třetí.“

Genesis 1,13



„I řekl Bůh: ‚Buďte světla 
na nebeské klenbě, aby 
oddělovala den od noci! 
Budou na znamení 
časů, dnů a let.̒ “

Genesis 1,14



„‚Ta světla ať jsou na nebeské 
klenbě, aby svítila nad zemí.ʻ 
A stalo se tak.“

Genesis 1,15



„Viděl, že to je dobré. Byl večer 
a bylo jitro, den čtvrtý.“

Genesis 1,18-19



„I řekl Bůh: ‚Hemžete se vody 
živočišnou havětí a létavci létejte 
nad zemí pod nebeskou klenbou!ʻ“

Genesis 1,20



„Byl večer 
a bylo jitro, 
den pátý.“

Genesis 1,23



„I řekl Bůh: ‚Vydej země rozmanité druhy 
živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy 
zemské zvěře!ʻ A stalo se tak.“

Genesis 1,24



„I 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.̒ “

Genesis 1,26



„Bůh stvořil člověka, 
aby byl jeho obrazem, 
stvořil ho, aby byl 
obrazem Božím, jako 
muže a ženu je 
stvořil.“

Genesis 1,27



„Bůh viděl, že 
všechno, co učinil, 
je velmi dobré. 
Byl večer 
a bylo jitro, 
den šestý.“

Genesis 1,31





„I řekl Bůh: 
‚Učiňme člověka, 
aby byl naším 
obrazem podle 
naší podoby…ʻ“

Genesis 1,26



„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo 
u Boha, to Slovo byl Bůh. 
To bylo na počátku u Boha.“

Jan 1,1-2



„Všechno povstalo skrze 
ně a bez něho 
nepovstalo nic, 
co jest.“

Jan 1,3



„A Slovo se stalo tělem a přebývalo 
mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, 
slávu, jakou má od Otce jednorozený 
Syn, plný milosti a pravdy.“

Jan 1,14



TROJICE
1. Bůh OTEC
2. Bůh SYN
3. Bůh DUCH SVATÝ



„…tajemství skrytého od věků v Bohu, 
kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista…“

Efezským 3,9



„Tak byla dokončena 
nebesa i země se všemi 
svými zástupy.“

Genesis 2,1



„Sedmého dne dokončil 
Bůh své dílo, které konal; 
sedmého dne přestal konat 
veškeré své dílo.“

Genesis 2,2



„A Bůh požehnal 
a posvětil sedmý den, 
neboť v něm přestal 
konat veškeré své 
stvořitelské dílo.“

Genesis 2,3









„Tobě vzdávám chválu 
za činy, jež budí bázeň: 
podivuhodně jsem 
utvořen, obdivuhodné 
jsou tvé skutky, toho 
jsem si plně vědom.“

Žalmy 139,14











„Avšak dobytka 
se zeptej, poučí 
tě, nebeského 
ptactva, ono ti 
to poví…“

Jób 12,7



„…poučí tě i křoviska země, mořské ryby 
vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by 
nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila“

Jób 12,8-9



„Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, 
měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
Co je člověk, že na něho pamatuješ, 
syn člověka, že se ho ujímáš?“

Žalmy 8,4-5



„Nebojte se tedy; máte větší 
cenu než mnoho vrabců.“

Matouš 10,31



„Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas 
dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš 
všechno, co žije.“

Žalmy 145,15-16













„…a že v jeho ruce je život všeho, co žije, 
duch každého lidského tvora.“

Jób 12,10



DUSÍK
+

KYSLÍK
+

ARGON
+

OXID UHLIČITÝ



„…padá těch čtyřiadvacet 
starců na kolena před tím, 
který sedí na trůnu,
 a klanějí se tomu, 
který je živ na věky věků; 
pak položí své koruny před 
trůnem se slovy:“

Zjevení 4,10



„Jsi hoden, Pane a Bože 
náš, přijmout slávu, 
čest i moc, neboť ty jsi 
stvořil všechno 
a tvou vůlí všechno 
povstalo a jest.“

Zjevení 4,11





„Jeho věčnou moc a božství, 
které jsou neviditelné, lze totiž 
od stvoření světa vidět…“

Římanům 1,20



„Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa 
i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. 
Tobě není nic nemožného.“

Jeremjáš 32,17



„…Bůh je LÁSKA.“

1. Janova 4,8



„Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé 
ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, 
ani žádná moc…“

Římanům 8,38



„…ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného 
v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit 
od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, 
našem Pánu.“

Římanům 8,39



„Miloval jsem tě 
odvěkou láskou…“

Jeremjáš 31,3



„Cožpak může 
zapomenout žena na své 
pacholátko, neslitovat se 
nad synem vlastního 
života? I kdyby některé 
zapomněly, já na tebe 
nezapomenu.“

Izajáš 49,15



„Kdo vidí mne, 
vidí Otce. Jak tedy 
můžeš říkat: Ukaž 
nám Otce?“

Jan 14,9







„Neboť Bůh tak miloval 
svět, že dal svého 
jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl 
život věčný.“

Jan 3,16









Název 
další přednášky 


