
LEKCE 4
Duch svatý
při stvoření

Jistý křesťanský astronom cestoval vlakem napříč zemí, aby se mohl
zúčastnit přednášky, na kterou byl pozván. Ve svém zavazadle měl jeden
z prvních modelů sluneční soustavy. Byl to model na baterie - sám jej sestavil
a používal jako pomůcku během svých přednášek. Ve vlaku si k němu přisedl
ateista. Během rozhovoru se ateista začal posmívat myšlence Božího stvoření
vesmíru.

Astronom chvíli mlčky poslouchal. Pak požádal ateistu, aby jej doprovodil
do zavazadlového vozu. Tam otevřel víko svého modelu a stlačil tlačítko.
Když ateista viděl malé planety, jak krouží kolem slunce v dokonalé harmonii,
udělalo to na něj hluboký dojem. "Úžasné," řekl. "Kdo to navrhl?" Astronom
se usmál. "Nikdo to nenavrhl," odpověděl. "Vzniklo to díky náhodě, jež se
stala v přírodě."

Ateista umlkl. To byla přesně tatáž slova, která obyčejně používal, když
vysvětloval svůj názor na počátek sluneční soustavy, podle které astronom
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•
zhotovil svůj model. Jestliže model potřeboval svého tvůrce, o co více jej
potřeboval originál!

Země, nebe a vše, co je v nich, je dílem Boha stvořitele. Mocí Ducha
svatého se mluvené slovo Boží stalo skutkem. V této lekci budeme studovat
podíl Ducha svatého na stvoření. Náš božský osobní přítel byl u toho, když
vznikal svět, a je aktivní ve své tvořivé moci i dnes - v našich životech.

osnova lekce

Spolupráce při stvoření
Stvoření světa
Stvoření člověka
U držování všech věcí
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cíle lekce

Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• diskutovat o tom, co říká Bible o účasti Otce, Syna a Ducha svatého při
stvoření.

• vysvětlit, čím se stvoření člověka liší od stvoření ostatních věcí.

• uvést příklady manifestace moci Ducha svatého při stvoření i při ná-
sledném udržování stvoření.

studijní činnost

1. Prostuduj lekci způsobem, který je popsán v lekci 1. Přečti si obsah lekce,
vyhledej a přečti všechna místa Písma a odpověz na studijní otázty.

2. Jako pozadí pro studium této lekce si přečti Genesis, kapitola 1 a 2 a
l.kapitolu Jana.

3. Vypracuj si osobní test a své odpovědi si pečlivě zkontroluj.

rozvinutí lekce

SPOLUPRÁCE PŘI SlVOŘENí

Ti, kdo plánovali stvoření

Úkoll. Vysvětli, proč 1. Mojžíšova neni konkrétnější při popisu podílu Syna a
Ducha svatého na stvoření.

"Na počátku Bůh ... " (Gn 1,1). Tato úvodní slova Bible používají
v hebrejštině pro slovo Bůh množné číslo. I když Syn a Duch svatý zde nejsou
konkrétně uvedeni, přesto je Trojice tímto způsobem zřetelně naznačena.
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Učení o Trojici je součástí Božího postupného zjevování samého sebe,a
jako takové nebylo plně vyvinuto až do doby napsání Nového zákona. V době,
kdy Mojžíš psal Pentateuch (prvních pět knih Starého zákona), mnoho lidí
věřilo, že je víc bohů. Zjevení Trojjediného Boha by v této době přineslo
pouze zmatek. Bůh věděl, že lidé ještě nebyli připraveni přijmout tuto pravdu
a tak ji nezjevi1. Jeho sebezjevování má progresivní (postupný) charakter.
Bůh ví přesně, kolik může v daném časovém období odhalit. Proto kniha
Genesis neuvádí všechny detaily Božího stvořitelského dna. Jiná místa Písma
nám však pomáhají pochopit jak roli, kterou v Božím plánu stvoření sehrála
každá ze tří osob Trojice, tak i úkol každé z nich v Božím plánu spasení.

Kniha Genesis mluví o mnoha počátcích: o počátku stvoření, o počátku
člověka, o počátku hříchu, soudu i vykoupení. Pouze první dvě kapitoly mluví
o stvoření. Krátký popis stvoření tedy vytváří pouhé pozadí pro počáteční
události v lidských dějinách, jež vedly k potřebě vykoupení člověka.

Dokonce ještě před stvořením Bůh věděl, co se stane s jeho stvořením.
Věděl, že člověk zhřeší, a tak se postaral o jeho záchranu. Můžeme se o tom
přesvědčit na několika místech v Písmu:

1. Zj 13,8 mluví o knize života, která patří Beránkovi (Ježíši),jenž byl zabit
už od počátku (stvoření) světa.

2. Ef 1,4 mluví o tom, že Bůh nás vyvolil v Kristu ještě před stvořením světa.

3. Mt 25,34 se zmiňuje o království, které je od založení světa připraveno
pro věrné.

Několik míst v Písmu potvrzuje, že Trojjediný Bůh je věčný. Víme tedy, že
Otec, Syn a Duch svatý, kteří vždy jednají v dokonalé jednotě, naplánovali a
provedli stvoření všech věcí společně. Podívejme se nyní na tato místa:

1. V Ž 90,2 žalmista prohlašuje: "Než se hory zrodily, než vznikl svět a
země, od věků na věky jsi ty, Bože." Tento verš prohlašuje, že Bůh Otec
existoval ipřed stvořením světa.

2. Apoštol Jan ve svém evangeliu, kapitola 1, verš 1, dokládá, že i Syn
existoval již před stvořením světa: "Na počátku bylo Slovo, to Slovo
bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh." Dále pak pokračuje: "A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
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jednorozený Syn, plný milosti a pravdy" (J 1,14). Syn byl při stvoření přítomen
ve stejné míře jako Otec.

3. Přítomnost Ducha svatého při stvoření je vyjádřena v Žd 9,14, kde je
nazván věčným Duchem. Je bez počátku i bez konce a byl přítomen s Otcem
a Synem při stvoření. Existence Ducha svatého před stvořením je potvrzena
právě tímto prohlášením o jeho věčném charakteru.

Na počátku tedy byl přítomen jak Bůh Otec, tak Bůh Syn i Bůh Duch svatý.
Trojjediný Bůh, který byl prapříčinou všeho existujícího, je sám "příčinou
nezapříčiněnou " - to znamená, že vždy existoval a vždy bude existovat. Naše
ohraničené myšlení není schopné plně pochopit tuto pravdu, protože jsme
určováni časovými dimenzemi. Bůh je však nezávislý na čase. Před počátkem,
o kterém je řeč v Genesis 1,1, vypracovali Otec, Syn a Duch svatý v dokonalé
jednotě jak plán stvoření, tak i plán spasení.

1 Na základě výše uvedeného vysvětli, proč zápis událostí uvedený v Genesis
není konkrétnější, co se týče účasti Trojice při stvoření.

2 Přečti si první kapitolu Genesis a odpověz na následující otázky:

a Kolikrát je v této kapitole zmíněn Bůh? .

Duch svatý? Syn? .

b Jsme toho názoru, že 1. verš je důkazem existence Boží Trojice, protože
pro Boha je zde použito množné číslo. Který další verš potvrzuje Trojici?

Spolutvůrci

Úkol 2. Popiš, jak se Bůh Otec, Syn a Duch svatý podíleli na stvoření.

Písmo nám také zcela jasně dosvědčuje, že při stvoření byli aktivní všichni
členové Trojice.
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1. Když se členové prvotní církve modlili k Bohu, říkali: "Pane, který jsi
učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich" (Sk 4,24). Byla to samozřejmě
modlitba k Otci.

2. Na začátku svého evangelia říká Jan o Synu toto: "Všechno povstalo
skrze něho a bez něho nepovstalo nic" (J 1,3). Na stvoření se tedy podílel i
Ježíš.

3. V nádherném oslavném žalmu je stvoření popsáno jako dílo Ducha
svatého. V Ž 104,30 žalmista prohlašuje: "Vysíláš ducha svého, a zase
stvořeni bývají, a obnovuješ tvář země" (K). Zde je doložena účast Ducha
svatého nejen při stvoření, ale i při jeho udržování.

00 OTCE
SKRZE SYNA

DUCHEM SVATÝM

Stvoření je výsledek dokonalé spolupráce Otce, Syna a Ducha svatého.
Jak k němu došlo - nejsme schopni plně pochopit. Stanley Horton říká: "Otec
je tvůrce, ten, jenž tvoří. Tvořil skrze Syna a Ducha. Bible podrobně nepo-
pisuje, jakým způsobem se to dělo. Pozornost je zaměřena na fakt, že on je
Stvořitel a my jsme jeho stvoření' (Horton, Duch svatý, str. 52).

Uvidíme, že Duch svatý se aktivně podílel na celém stvoření. Je konkrétně
zmiňován jakožto působící ve své stvořitelské moci, což je dominantní črta
mnoha jeho činností (viz lb 33,4; Ž 104,30; J 6,63 a také Ř 8,11, kde je
doložena životodárná moc Ducha svatého).

3 Jak můžeme vědět - i přesto, že popis stvoření v knize Genesis nezdůrazňuje
účast všech tří osob Trojice - že v něm měli stejnou účast jak Bůh Otec, tak
Syn i Duch svatý?

91



RÁDCE, UČITEL A PRŮVODCE

STVOŘENÍ SVĚTA

Úkol3. Rozlišení mezi pravdivými a nepravdivymi názory na události stvoření.

Bibličtí badatelé vypracovali mimo jiné i mnoho teorií pokoušejících se
vysvětlit tmu a prázdnotu, které přikrývaly zemi předtím, než začal proces
stvoření. Jelikož Bible nám neodhaluje důvod, proč tomu tak bylo - můžeme
se tedy pouze domnívat, co se odehrálo - nebudeme se zde snažit tento
problém rozebírat. Z Písma víme, že země byla pustá a prázdná, a pouze
Duch svatý dokázal proměnit tuto prázdnotu v plnost a nádheru, jež násle-
dovaly.

Vznášení nad vodami

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad
vodami se vznášel duch Boží (Gn 1,2).

Uvedený verš zobrazuje Ducha svatého, který se vznáší nad vesmírem při
stvoření. Dt 32,11 používá stejné sloveso, když popisuje orla, který bdí nebo
se vznáší nad mláďaty a chrání je. Dynamická duchovní energie třetí osoby
Trojice je zde popsána jako energie, která je připravena vykonat stvořitelské
příkazy Boha. A byl to také on, jemuž byly tyto příkazy určeny, aby je vykonal.
Duch svatý je zde charakterizován jako aktivní zprostředkovatel při stvoření.

Přišel první příkaz: "Buď světlo!" (Gn 1,3). A hned bylo světlo a bylo
dobré.

Přišel druhý příkaz: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
(Gn 1,6). Působením Ducha svatého se zvedl mlžný závoj a proměnil
se v oblaka nad vodami. U Jb 26,13 můžeme najít jeden z výkladů toho, co se
stalo: "Jeho duch dal nebesům velkolepost."

A zazněl třelí příkaz: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a
ukaž se souš!" (Gn 1,9). Působením všemocné energie Ducha Božího ustou-
pily oceány. Z vod se vynořily celé kontinenty a staly se suchou zemí.
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4 Které z uvedených slov nejlépe popisuje působení Ducha svatého při
rozdělení vod?
a) Spočinul
b) Očekával
c) Přikázal
d) Mocně působil

Působení na zemi

Příkaz, který následoval.a který se týkal země (Gn 1,11-13.20-25), zobra-
zuje Ducha svatého jako ducha života. Již dříve jsme viděli, že je to
jedno z jeho jmen.

Duch svatý se vznáší nad pustinou zemských světadílů, a ony začínají
vydávat všechny druhy vegetace podle podmínek, které vytváří jejich klima-
tická poloha (Gn 1,12). Působí v oceánech, v jezerech a řekách, a ty jsou
naplněny nespočetným množstvím živých tvorů. Ve vzduchu se objevují
nádherní ptáci (Gn 1,20-22). Duch svatý se znovu vznáší nad zemí a vdechuje
dech života každému druhu zvířat (verše 24-25).

Žalmista v žalmu 104 chválí Boha obzvláště za tuto část stvoření a říká:
"Vysíláš ducha svého, a zase stvořeni bývají, a obnovuješ tvář země" (Z 104,30
- K ). Z kontextu je zřejmé, že se tento verš vztahuje na všechny živé tvory,
které obývají vody i pevninu na naší planetě (Ž 104,24-25).

Rozmanitost a nádhera rostlin, zvířat, ryb a ptactva v nás vyvolává úžas
nad možnostmi jejich Stvořitele. V Africkém muzeu v Bruselu (Belgie) je
shromážděno veliké množství rostlin a živočichů z celé Afriky. Mezi nejza-
jímavější exponáty patří stovky křehkých, složitých, barevných druhů hmyzu
a brouků. Některé z nich vypadají jako jemné šperky třpytící se na slunci. A
to je pouhý zlomek z veliké rozmanitosti Božího stvoření. Byl to Duch svatý,
kdo ve své tvořivé moci provedl Boží plán stvoření.
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5 Přečti si Gn 1,11-12 a 20-25. Tato místa Písma dosvědčují, že Bůh stvořil

a) všechny druhy rostlin, mořských živočichů, ptáků a zvířat.

b) některé druhy rostlin, mořských živočichů, ptáků a zvířat, z nichž se pak
vyvinuly další druhy.

c) malý počet z každého druhu živých organismů; a ty pak vyprodukovaly
další druhy.

Působení na nebesích

Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen
jejich zástup. (Ž33,6).

V tomto verši žalmista zachycuje stvoření nebes dechem (duchem) Božím.
Popis stvoření, jak je zaznamenán v Genesis, se zaměřuje na zemi a na
umístění nebeských těles jako jejích světel (Gn 1,14-18).

Žádné jiné studium neodhaluje úžasnost Boží moci tak, jako studium
astronomie (je to věda o nebeských tělesech, jako jsou například hvězdy).
Náš vesmír má tak obrovské rozměry, že dokonce i samotné uvědomění si
jich přesahuje schopnosti naší představivosti. Jako lidské bytosti jsme na
zemi pouze zrníčkem prachu; a země se zdá méně než zrnkem prachu ve
vztahu k vesmíru.

Vzdálenosti ve vesmíru jsou tak velké, že naše pozemské prostředky
používané na měření se zdají zcela nepřiměřené. Například: veškerá měření
v hlubokém vesmíru musí být založena na rychlosti světla - 299 270 km za
sekundu. Vzdálenosti ve vesmíru se neměří na sekundy, minuty, nebo dokon-
ce hodiny či dny. Měřítkem jsou světelné roky!

Nejbližší hvězda, nacházející se mimo naši sluneční soustavu, je vzdálena
čtyři a půl světelných let od země. Jinými slovy, její světlo potřebuje čtyři a
půl roku, aby se k nám dostalo, přičemž se pohybuje rychlostí téměř 300 000
km za sekundu. V současné době jsou astronomové schopni pozorovat
hvězdy, které jsou od nás vzdáleny tří miliardy světelných let!
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Abychom získali částečnou představu o počtu hvězd, které byly stvořeny
dechem (duchem) Božím, uveďme alespoň jedno číslo. V naší galaxii je asi
IDO miliard hvězd (galaxie je jedním z mnoha hvězdných systémů). Astro-
nomové pozorovali již více než miliardu hvězdných galaxií.

Když Jeremjáš m1uvíve prospěch lidí, prohlašuje: "Jak je nesčíslnýnebes-
ký zástup a nezměřitelný mořský písek ... " (J r 33,22). Žalmista David opěvuje
nádheru Božího stvoření v Ž 19,2 : "Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha
hovoří o díle jeho rukou."

Jak mocný je Bůh, jemuž sloužíme! Tentýž Duch svatý, který vykonával
Otcovy příkazy jako zprostředkovatel při stvoření, působí dnes v našich
životech. Jeho moc je nám k dispozici, abychom zde na tomto světě, jež byl
tak podivuhodně stvořen, vykonávali Otcovu vůli.

6 zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením, týkajícím se
událostí při stvoření.

a Každá osoba Trojice byla zodpovědna za odlišnou část stvoření.

b Duch svatý, vznášející se při stvoření nad vodami vyvolává představu, že
jeho dynamická energie je připravena vykonat stvořitelské příkazy Boha.

c Přestože vesmír přesahuje naše chápání a představivost, můžeme prohlásit,
že každá jeho část tvoří dokonalou harmonii s ostatními částmi.

d Bůh stvořil zemi, její rostlinstvo, zvířata, ptáky a mořské živočichy z ničeho.

e Záznam událostí stvoření v Genesis se zaměřuje na stvoření nebes a na
proces jejich formování.

f Slunce, měsíc a hvězdy jsou nebeská tělesa stvořená Bohem.

g Jednou z věcí, které Duch svatý učinil při stvoření bylo, že vdechl dech
života všem živým stvořením.

SlVOŘENÍ ČWVĚKA

Úkol 4. Uved', co dalo život člověku a čím se jeho stvoření odlišuje od stvoieni
jiných věci.
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Navržen Bohem

,,1 řekl Bůh..Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby"
(Gn 1,26). Opět je zde použito množné číslo pro označení Boha. Vidíme
Trojici, jak připravuje zvláštní projev Boží lásky.

Při porovnání s velikostí vesmíru se nám člověk jevil jako nepatrné zrnko
prachu. Pro Boha je však člověk velice zvláštním "zrníčkem prachu". Je
korunou Božího stvoření a zvláštním objektem jeho lásky.

Zj 13,8 prohlašuje, že spasení člověka bylo naplánováno ještě před stvo-
řením. Toto Boží rozhodnutí (Gn 11,26) muselo mít místo ještě předtím, než
začal čas. Pokusme si představit, co se odehrálo ve svaté Trojici. "Navrhněme
nyní bytost, která bude jako my," řekl Otec, "bytost, která dokáže myslet, cítit
a rozhodovat se - duchovní bytost, se kterou budeme moci komunikovat -
bytost, se kterou budeme moci mít blízký kontakt."

Když Bůh připravoval tento plán, rozhodl se dát člověku plnou svobodu
při rozhodování. Záleželo na člověku, zda přijme, anebo odmítne lásku svého
stvořitele. Bůh ve své vševědoucnosti věděl, že člověk upadne do hříchu a že
je třeba připravit pro něj cestu návratu k obecenství s Bohem. Bůh Syn bude
povolán, aby přinesl tu nejvyšší oběť. Dobrovolně se obětuje. Duch svatý pak
bude ten, kdo uskuteční tento plán. Bůh věděl, že bude určité množství
vyvolených, kteří se dobrovolně rozhodnou jej následovat. Tato skupina
věřících bude mít něco z jeho vlastního charakteru. Dokonce ještě před
samotným stvořením Bůh vypracoval plán spasení.

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem
Božím, muže a ženu je stvořil (Gn 1,27).

7 Proč Bůh ještě před stvořením člověka vypracoval plán spasení?

Vytvořen Bohem

,,1vytvořil Hospodin Bůh člověka z prachu země" (Gn 2,7). Jiné živočišné
druhy vznikly tak, že Bůh řekl slovo, zatímco Duch svatý se vznášel nad zemí.
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Člověk byl však výjimečný. Bůh osobně vymodeloval jeho tělo z prachu
země. Jeho stvoření bylo odlišné od všech ostatních aktů stvoření. Genesis,
kapitola 2, nám uvádí detaily některých událostí stvoření z 1. kapitoly Gene-
sis. V Gn 2,21-22 vidíme, že stvoření člověka bylo ukončeno, až když Bůh vzal
jedno z jeho žeber - a z tohoto žebra, které vyňal z muže, učinil ženu.

Oživen Bohem

I. .. Hospodin Bůh ... vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk
živým tvorem (Gn 2,7). Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě
oživil (Jb 33,4).

Oživit znamená dát život. Nejdříve Bůh vytvořil tělo. Pak Duch Svatý do
něho dýchl a oživil tak duchovní bytost, která bude v tomto těle přebývat.
Živá bytost, která pochází z dechu Božího, se zdá být výraznějším propůjče-
ním Ducha svatého, než v případě pouhého stvoření.I zde nacházíme jistý
prvek stvoření, ale samotná živá bytost pochází z dechu Všemohoucího.

Zatímco zde uvažujeme o skutečnostech a silách, které jsou nad naše
chápání, můžeme prohlásit, že stvoření člověka bylo takového druhu, že jej
staví tak blízko Boha, jako žádnou jinou stvořenou bytost.

8 Ve kterém okamžiku při stvoření člověka se člověk stal živou bytostí?

9 V čem se stvoření člověka lišilo od stvoření ostatních věcí?

10 Tento rozdíl poukazuje na skutečnost, že mezi vším Božím stvořením
a) pouze člověk je tělesnou bytostí.
b) pouze člověk je duchovní bytostí.
c) člověk nemá větší význam v Božích očích, než jakékoliv jiné stvoření.

UDRŽovÁNí VŠECH VĚcí

Úkol 5. Najdi v Písmu místa, která mluví o činnosti Otce, Syna a Ducha
svatého při udržování stvoření.
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Tak, jako byly všechny tři osoby Trojice aktivní při stvoření.stejně tak jsou
aktivní i při jeho udržování. Mnoho veršů mluví o tom, že Bůh chrání svůj lid
(Dt 6,24; Ž 31,23; Př 2,8; 2Tm 4,18). V žalmu 121 čteme:

Pozvedám své oči k horám: odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází
od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě
nezasáhne slunce ani za noci měsíc.

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude
chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Vzpomeň si, co Ježíš řekl - že požádá Otce, aby poslal jiného utěšitele,
jenž by byl naším stálým společníkem (Jan 14,16). On je tím, kdo nad námi
bdí ve dne i v noci. V jeho péči jsme v bezpečí. Jeho péče a ochrana se netýká
pouze nás, ale také celého řádu stvoření.

11 Přečti si Jb 12,7-10. Čemu nás učí zvířata, ptáci, země a mořské ryby?

12 Přečti si Iz 40,7.13. Řekni svými slovy, co tyto verše pro tebe znamenají.

l3 Přečti si každé z uvedených míst Písma (pravý sloupec) a přiřaď jej
k činnosti, kterou popisuje (levý sloupec).

· a Ježíš vše udržuje svým slovem.
· b Nemusíme se bát, protože Bůh nás posili

a pozvedne.
· ... c Duch, který stvořil všechny věci, všechny

věci také obnovuje.

1) Ž 104,30
2) ža 1,1-3
3) Iz 41,10
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14 Tato místa v Písmu nás přesvědčují o tom, že jak stvoření, tak i péče o ně
Je
a) především dílo Ducha svatého.
b) především dílo Boha Otce.
c) dílo Otce, Syna i Ducha svatého.

Když začínáme vidět velkolepost Božího stvoření, musíme žasnout nad
zázraky, které Bůh učinil. Bůh je zajisté hoden naší chvály a cti. Když šestého
dne dokonal své dílo a znovu si je prohlédl, viděl, že je velmi dobré.

Bůh stvořil vše pro svou slávu. "Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha
hovoří o díle jeho rukou" (Ž 19,2). Jeho stvoření zjevuje jeho slávu. Stvořil
nás, abychom jej mohli oslavovat. Mnoho míst v Písmu nás k tomu
vybízí (IPa 16,29; Ž 29,1; Ř 15,6-9). Oslavuješ svého Boha a Stvořitele?
Uctíváš Ježíše, Syna Božího, a Ducha svatého, který přišel, aby v tobě
přebýval?

Není možné lépe ukončit tuto lekci, než slovy dvaceti čtyř starců, kteří
padli před svým Stvořitelem a položili své koruny před jeho trůnem (Zj 4,11):

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

OT ÁZKY S VÝBĚREM SPRÁ VNÉ ODPOVĚDI. Zakroužkuj písmeno
před nejvýstižnější odpovědí.

1 Které z následujících tvrzení je správné, pokud jde o rozsah zjevení ohledně
účasti Boží Trojice při stvoření, jak nám jej uvádí kniha Genesis?
Záznam v Genesis ukazuje

a) všechny tři osoby Trojice, jak se plně účastní stvoření, a je i podrobně
vylíčena jejich konkrétní činnost.

b) pouze málo o konkrétní účasti každého z nich, zato zdůrazňuje mnohost
jediného věčného Boha a fakt, že on je stvořitelem všeho.

c) Ducha svatého jako toho,jenž měl největší podíl na stvoření.

2 Co je v knize Genesis nejvíce zdůrazněno?
a) Stvoření vesmíru
b) Počátek hříchu a soudu
c) Potřeba spasení pro člověka
d) Stvoření člověka

3 O Božím plánu spasení bylo rozhodnuto
a) předtím, než začal čas.
b) poté, co člověk zhřešil.
c) v období, kdy se narodil Ježíš.
d) v okamžiku stvoření.

4 Ž 90,2; J 1,1 a Žd 9,14 potvrzují věčnost Boha tím, že poukazují na
a) přítomnost a účast Trojice při stvoření.
b) existenci Trojice ještě před okamžikem stvoření.
c) to, že Otec existoval ještě před stvořením; Syn a Duch svatý se objevili

později.
d) temnotu a prázdnotu, které byly na zemi v okamžiku stvoření.
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5 Stvoření je dílo
a) Otce, Syna a Ducha svatého.
b) Otce a Ducha svatého.
c) Boha a člověka.

6 Úkolem Ducha svatého při stvoření bylo
a) říci slovo.
b) rozhodnout o tom, co se má udělat.
c) působit v moci a vykonat Boží příkazy.

7 Jaký byl podíl Ducha svatého na stvoření člověka?
a) Vytvořil člověka z prachu země.
b) Vytvořil ženu z mužova žebra.
c) Vdechl dech života do člověka a tak z něj učinil duchovní bytost.
d) Vznášel se ve své stvořitelské moci nad člověkem

8 Když mluvíme o tom, jakým způsobem se Duch svatý podílí na udržování
řádu ve vesmíru, lze jeho účast nejvýstižněji popsat jako
a) udržování všeho, co bylo stvořeno.
b) projevování zájmu o lidi, kteří poslouchají Boha
c) postupné zaplňování země novými formami života.

9 Bůh stvořil člověka a svět, protože chtěl
a) být dokonalý.
b) zjevit svou slávu a přijmout chválu.
c) mít nade vším kontrolu.

10 Jakým způsobem můžeme nejlépe oslavit Boha za vše, co učinil?
a) Tím, že se radujeme z nádhery přírody.
b) Tím, že ho posloucháme a ctíme.
c) Tím, že jsme milí k jeho stvoření.
d) Tím, že v nejvyšší možné míře budeme kontrolovat všechno živé.
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II V čem se stvoření člověka liší od ostatního stvoření?
a) Člověk je jedinou bytostí, která začala existovat jako dospělý jedinec.
b) Člověk byl vyformován Bohem z prachu a pak do něj Bůh vdechl dech

života, ostatní stvoření se událo skrze mluvené slovo.
c) Člověku byla dána moc, aby pečovalo vše ostatní.

12 Proč bylo Boží zjevení samého sebe v období, kdy Mojžíš psal Pentateuch,
spíše progresivní, než kompletní?
a) Protože v tomto období nebyl ještě plně vyvinut jeho božský charakter.
b) Lidé ještě nebyli schopni přijmout zjevení Trojjediného Boha.
c) Mojžíš nepochopil zcela jasně zjevení o Trojici, a nebyl tedy schopen to

vysvětlit tak, aby to jiní pochopili.
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odpovědi na studijní otázky

8 Když Bůh vdechl do jeho chřípí dech (ducha) života.

1Lidé v té době ještě nebyli připraveni na plné zjevení Boží Trojice - bylo by
je to zmátlo.

9 Všechny ostatní stvořené věci povstaly skrze mluvené slovo, když se Duch
svatý vznášel nad zemí. Člověka Bůh vyformoval z prachu a svým vlastním
dechem mu dal život.

2 a Nejméně 30, jednou, ani jednou.
b Verš 26 - zájmena my a náš.

10 b) duchovní bytost.

3 Mnoho jiných míst v Písmu, která jasně potvrzují účast Trojice při stvoření.

II Život a dech jsou v ruce našeho Pána.

4 d) Mocný

12 Tvoje odpověď. Já jsem přesvědčen, že jsou důkazem toho, že Duch svatý
nám daroval život a má pod svou kontrolou jeho začátek i konec.

S a) všechny druhy rostlin, mořských živočichů, ptáků a zvířat.

13 a 2) ža 1,1-3.
b 3) Iz 41,10.
c 1) Z 104,30.

6 a Nepravdivé
b Pravdivé
c Pravdivé
d Pravdivé
e Nepravdivé
f'Pravdivé
g Pravdivé
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14 c) dílo Otce, Syna i Ducha svatého.

7 Věděl, že člověk si toto obecenství s ním neudrží, a bude tedy potřeba
postarat se o jeho obnovení.
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