
GN 2 – BOŽÍ PLÁN PRO ČLOVĚKA

- CO JE EDEN? CO ZNAMENÁ 

POPIS ZAHRADY?

- CO MĚL ČLOVĚK DĚLAT?

- PŘED ČÍM MĚL ČLOVĚK CHRÁNIT 

ZAHRADU?

- CO JE POMOC JEMU ROVNÁ?



1) SPECIFICKÉ STVOŘENÍ

Lidský genom – 3,2 mld párů bází, 25.000 genů, 99,9% DNA je totožná u všech lidí, 
individuální variabilita je 0,1%, funkce 13.000 genů je zatím neznámá. 
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Máme podobný genofond jako opice, ale lišíme se v 35 
milionech míst uspořádání (prvky dle písmen ACTG) DNA, 
5 miliónů míst chybí nebo přebývá.

Lidé mají 634 unikátních (sirotčích) genů

Není odpadní DNA, vidíme pouze genetický úpadek, 
genetické spínače a přepínače, …

Člověk má 46 chromozomů, lidoopi 48

Mutace v genomu probíhají celý život, ale nevytváří nové 
geny 

Nevidíme vývoj v genomu člověka



1) SPECIFICKÉ STVOŘENÍ

Irreducible complexity (nezjednodušitelná komplexnost, 
celistvost) – bakteriální bičík – motor, který se otáčí cca 
100.000x za minutu, dokáže změnit směr. 
Tento motor má 40 součástí, který funguje jen když jsou 
tam všechny součásti najednou a jsou ve správném 
pořadí. Zde není možno aby vznikl evolučně.
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1) SPECIFICKÉ STVOŘENÍ

Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, 
Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens 
sapiens Na základě čeho můžeme říci, že tato 
lebka je předek a tato potomek?
Velmi často se obtížně poznává pohlaví - natož 
příbuznost. Vědci pro příbuznost nemají žádné 
podklady, žádná vědecká fakta, která by tuto 
teorii podepřela. 

Podobnost není důkaz biologické příbuznosti !!!!

To že jsou lebky odlišné od současných 
automaticky neznamená, že to je předek.
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2) SPECIFICKÉ STVOŘENÍ

Prozkoumejme nyní základy evoluce a stvoření:

- Člověk byl stvořen Bohem, byl zde jasný 

záměr, člověk je specifické stvoření

- Je zde patrný inteligentní plán

- Jsme poddáni absolutní autoritě, 

nemůžeme si určovat vlastní pravidla, 

protože ty nám Bůh stanovil, včetně 

pravidel pro manželství

- Lidé jsou výsledkem přirozených vlastností 

hmoty a náhodných vývojových 

pochodů.

- Neexistuje tedy absolutní autorita, nikomu 

nepatříme, jsme naprosto autonomní, 

můžeme si určovat vlastní pravidla pro 

život

- Není v tom žádný plán, jedná se pouze o 

náhodné procesy
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3) JAKÝ TEDY BYL PLÁN? GENESIS 2
Genesis 2:1 Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy.

2 Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s veškerým 

svým dílem, které konal. 3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s 

veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil.

4 Toto je rodopis nebes a země, když byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a 

nebesa, 5 na zemi ještě nebylo žádné polní křoví ani ještě nevzcházela žádná polní zeleň, 

protože Hospodin Bůh nesesílal na zemi déšť a nebyl člověk, aby zemi obdělával,

6 ale pramen vystupoval ze země a zavlažoval celý zemský povrch. 7 Hospodin Bůh 

vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal 

živou duší. 8 A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a umístil tam člověka, 

kterého vytvořil. 9 Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví žádoucímu na 

pohled a dobrému k jídlu, stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobrého a 

zlého.

10 Z Edenu vytéká řeka, aby napájela zahradu. Odtamtud se rozděluje a tvoří čtyři 

ramena. 11 První se jmenuje Píšon, to obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato.
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3) JAKÝ TEDY BYL PLÁN? GENESIS 2
12 Zlato té země je ryzí. Je tam také bdelium a kámen karneol. 13 Druhá řeka se jmenuje 

Gíchón: ta obtéká celou zemi Kúš. 14 Třetí řeka se jmenuje Chidekel: ta teče na východ 

od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat. 15 Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v 

Edenu, aby ji obdělával a střežil. 

16 A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez,

17 ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, 

jistě zemřeš.

18 I řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby byl člověk samoten. Učiním mu pomoc jako jeho 

protějšek. 19 Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské 

ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši 

nazval, takové bylo její jméno. 20 A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské 

ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenalezla pomoc jako jeho protějšek.
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3) JAKÝ TEDY BYL PLÁN? GENESIS 2

21 Hospodin Bůh tedy uvrhl na 

člověka hluboký spánek, a zatímco 

spal, vzal jedno z jeho žeber a to 

místo uzavřel masem. 22 A Hospodin 

Bůh vybudoval z žebra, které vzal z 

člověka, ženu a přivedl ji k člověku. 

23 Člověk řekl: Teď je to kost z mých 

kostí a maso z mého masa! Bude se 

nazývat ženou, protože byla vzata z 

muže. 24 Proto muž opustí svého 

otce i svou matku a přilne ke své ženě 

a budou jedno tělo. 25 A oba, člověk 

i jeho žena, byli nazí a nestyděli se.
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4) ODPOČINEK

Součástí Božího plánu pro člověka je 

odpočinek 

- První co Adam viděl byla krása stvoření, měl 

nejprve pozorovat, co Bůh vytvořil

- Bůh vše udělal pro člověka, člověk nemusel 

dělat nic, Bůh se postaral, to platí i pro nás. 

Chce, abychom odpočívali. Problém 

současného člověka – neumí odpočívat. 

Když ale spoléháme na Boha, žijeme v 

pokoji. Vidíme zde ustanovení kalendáře –

6 dní pracuj, sedmý den odpočívej.

- Člověk žije v harmonii s Bohem, mluví spolu, 

mají spolu vztah
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5) PRÁCE

Součástí Božího plánu pro člověka je úkol

- Dle židovské tradice když někdo něco pojmenoval, pak 

nad tím vládl, bylo to pod jeho autoritou, Adam 

pojmenoval všechna zvířata, už to samo bylo hodně práce 

a nebylo jednoduché si vše zapamatovat. Podobně i v 

nebi nemá Bůh připravenou jen nějakou strnulou blaženost, 

ale má pro nás úkol. Každý je originál a máme na zemi a i v 

nebi úkol od Boha. Člověk má být správce toho, co mu Bůh 

svěřil

- Měl také střežit zahradu a obdělávat ji

- První úkol pro člověka - Ploďte a množte se a naplňte zemi, 

podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad 

nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.
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6) MANŽELSTVÍ

Součástí Božího plánu pro člověka je vztah muže a ženy

- Bůh viděl, co člověk prožívá

- Podmínky pro manželství – 1 muž, 1 žena 
- Efezským 5:21 Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: 22 Ženy, podřizujte se svým mužům jako 

Pánu, 23 neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla. 24 Ale jako 

církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. 25 Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval 

církev a sám sebe za ni vydal, 26 aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, 27 aby sám sobě 

postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a 

bezúhonná. 28 Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 

29 Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. 30 Vždyť jsme 

údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. 31 ‚Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a 

budou ti dva jedno tělo.‘ 32 Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na církev. 33 Ale také 

jeden každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať se bojí svého muže.

- Co znamená být jedno?

- Co znamená žebro?

- Co znamená poddanost ženy muži?



6) MANŽELSTVÍ

Součástí Božího plánu pro člověka je vztah 

muže a ženy, 

Židovské přísloví (idiom):

"Bůh nevzal ženu z hlavy muže, aby nad 

ním panovala, nebo z nohou muže, aby 

vládl on nad ní, ale vzal žebro z boku pod 

jeho ramenem, blízko k jeho srdci, aby 

mohli chodit spolu. "
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7) ODDĚLENÍ MANŽELSTVÍ

- Podle Bible je manželství tajemství

- Aby manželství fungovalo, musí být odděleno – proto muž opustí …..

Genesis 2:23 Člověk řekl: Teď je to

kost z mých kostí a maso z mého 

masa! Bude se nazývat ženou, 

protože byla vzata z muže. 24 Proto 

muž opustí svého otce i svou matku 

a přilne ke své ženě a budou jedno 

tělo.
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8) BŮH PROSTŘEDNÍKEM V MANŽELSTVÍ

- Neshodneme se na tom, co chci já, 

ale co je Boží vůle

- Bůh nás vede k tomu, že nejsme 

sobečtí

- Základem rozpadu současných 

manželství stojí především vlastní 

zájmy a touhy
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8) BŮH PROSTŘEDNÍKEM V MANŽELSTVÍ

Kazatel 4.9 Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

10Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá 

nikoho, kdo by ho zvedl. 11Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát 

jeden? 12Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv

nepřetrhne!

Abychom mohli mít dobrá manželství, 

tak se nejprve potřebujeme naučit

komunikovat s Bohem, který nás učí jak

komunikovat s lidmi.

Adam nejprve mluvil s Bohem !
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http://www.biblenet.cz/b/Eccl/4#v9
http://www.biblenet.cz/b/Eccl/4#v10
http://www.biblenet.cz/b/Eccl/4#v11
http://www.biblenet.cz/b/Eccl/4#v12


9) POPIS ZAHRADY
Co vlastně je zahrada, popisovaná v této kapitole? Místo vyhrazené speciálně pro člověka a 

místo, kde může mluvit s Bohem.  Popisují se zde 4 řeky:

- Píšon = vodní kanál obtékající písečnou zemi (Chavíla), je zde zlato, bdelium - aromatická 

pryskyřice ze stromů Commiphora wightii a onyx černobílý minerál nebo karneol (šperk) –

chalcedon (SiO2)
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- Gíchón = voda, která bublá, pění, tedy možná 

nějaké peřeje, tato pěnící se voda obtéká zemi 

Kúš

- Chidekel (řeka území Idekel)= řeka Tigris, dle 

Dan.10.4 je to velká řeka

- Eufrat = řeka

Takže si představme poměrně velké území, zde tekly 

4 řeky a nádherný park

https://en.wikipedia.org/wiki/Commiphora_wightii


9) POPIS ZAHRADY
Genesis 2:5 říká, že před stvořením člověka zde nebylo žádné polní křoví [síach hassáde] Slovo 

síach „křoví“ se objevuje jen ve Gen. 2:5, 21:15, a v knize Job 30:4,7 Z kontextu Gen. 21:15 a Job 

30:4,7 je zřejmé, že síach je rostlina adaptovaná na suché či pouštní prostředí. Jako taková je velmi 

pravděpodobně ostnatá či trnitá... Nejspíše byl trnitý xerofyt (suchomilná rostlina, avšak ne kaktus) 

- škůdce zemědělců. 
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Další botanický termín v Genesis 2, ‘éceb (bylina), 

ale celý výraz ‘éceb hassáde (polní bylina) je použit 

jen v Gen. 2:5 a Gen. 3:18 v souvislosti s potravou. 

Tuto potravu má získávat pouze skrze tvrdou práci. 

Gen. 3:19 říká, že tyto rostliny se používaly na 

přípravu chleba. A tak termín polní bylina odkazuje 

na obilniny.

Všichni byli v té době pouze býložravci, zahrada 

byla spíše takový velký ovocný sad, nikdo neumíral.



10) PROČ BYLA EVA STVOŘENA POZDĚJI ?

- Adam se měl nejprve postavit na 

vlastní nohy, měl úkol

- Př.  - židovská tradice

- Muž má mít nějaký směr, plán a 

naplňovat ho

- Aby mohl dobře naplňovat svůj 

plán, potřebuje pomoc, ale 

zároveň potřebuje opustit otce i 

matku
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11) OTÁZKY
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- Před čím měli chránit zahradu? Co 

měl kultivovat?

- Dokázali bychom si zapamatovat 

tolik pojmů jako Adam?

- Je nutné, abychom pracovali?

- Proč neměli v ráji děti ?


