- JAK BYL SVĚT STVOŘEN PODLE
BIBLE?
-

NENÍ TO JEN NĚJAKÁ ŽIDOVSKÁ
LEGENDA?

-

JE EVOLUCE PROKAZATELNÁ?

GENESIS 1 - STVOŘENÍ

- CO JE EDEN? CO ZNAMENÁ
POPIS ZAHRADY?
-

CO MĚL ČLOVĚK DĚLAT?

-

PŘED ČÍM MĚL ČLOVĚK CHRÁNIT
ZAHRADU?

-

CO JE POMOC JEMU ROVNÁ?

GN 2 – BOŽÍ PLÁN PRO ČLOVĚKA

- CO ZNAMENÁ BÝT POTOMKEM
ADAMA?
-

PROČ V ZAHRADĚ BYL STROM
POZNÁNÍ DOBRÉHO A ZLÉHO?

-

ZVÍŘATA MLUVÍ?

-

PROČ SE EVA NEDIVILA, ŽE HAD
MLUVÍ?

GN 3 – POTOMCI ADAMA

- PRVNÍ VRAŽDA V DĚJINÁCH MĚLA NÁBOŽENSKÝ
MOTIV
-

PROČ JEDNA OBĚŤ BYLA PŘIJATA A DRUHÁ NE?

-

KDE SE VZALA ŽENA PRO KAINA?

-

CO ZNAMENÁ VLÁDNOUT NAD HŘÍCHEM?

GN 4 – PRAVÁ A NEPRAVÁ CÍRKEV

- JE MOŽNÉ, ABY ČLOVĚK
ŽIL TÉMĚŘ 1000 LET?

GN 5 – PŘEDPOTOPNÍ SVĚT

-

CO VÍME O
PŘEDPOTOPNÍM SVĚTĚ?

-

PROČ ŽIL HENOCH „JEN“
365 LET?

-

MÁME NĚJAKÉ NÁLEZY
PŘEDPOTOPNÍHO SVĚTA?

- KDO JSOU TI SYNOVÉ BOŽÍ ?

GN 6 – ÚPADEK LIDSTVA

-

MÁME DŮKAZY O OBRECH?

-

CO JE ARCHA?

-

CO ZNAMENÁ OBDOBÍ 120 LET?

1) PŘÍRODNÍ VĚDY
NÁBOŽENSTVÍ NESOUPEŘÍ S VĚDOU, NEZABÝVAJÍ SE STEJNÝMI OTÁZKAMI.
PŘÍRODNÍ VĚDY NÁM DÁVAJÍ ODPOVĚDI NA MECHANIZMY FUNGOVÁNÍ,
ALE NEMOHOU NÁM DÁT ODPOVĚDI NA OTÁZKY „PROČ“ „ZA JAKÝM ÚČELEM“

PŘÍRODNÍ VĚDY TAKÉ NEDÁVAJÍ KOMPLETNÍ
VYSVĚTLENÍ.
EXISTUJE ROZŠÍŘENÝ NÁZOR, ŽE PŘÍRODNÍ
VĚDY JSOU JEDINÝM NÁSTROJEM K POZNÁNÍ
PRAVDY – TZV. SCIENTISMUS.
EVOLUCE PŘEKRAČUJE HRANICE VĚDY
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2) ÚVOD
Náš svět dokazuje ohromnou moc vědy.
Proto kdykoli dojde na otázku počátku života a světa a u
široké veřejnosti „slovo vědy“ nad „slovem Božím“ (Biblí) v
těchto otázkách vítězí.
Biblický popis těchto událostí je zpravidla odkázán do oblasti
mýtu nebo je při nejlepším degradován pouze na určitý druh
poezie.
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2) ÚVOD
Pro většinu vědců není již evoluční teorie jen pouhou teorií, nýbrž je jimi přijímána jako
fakt.

Vzdělávací systémy celého světa jsou svědectvím této totální podřízenosti hlasu vědy
tím, jak jednohlasně propagují evoluční teorii, za současného vyloučení všech teorií
ostatních.
Evoluční teorie je předkládána na středních školách a univerzitách jako jediná
přijatelná teorie o původu druhů. Dokonce již na úrovni základního školství je
vtiskována do myslí dětí a mladých lidí jako nezpochybnitelný fakt. Alternativní
modely jsou nazírány se skepticismem, či dokonce s výsměchem.
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2) ÚVOD
Na základě tohoto vývoje ve společnosti se církev snažila nějak smířit vědecké poznatky a učení
Bible – vznikly kompromisní teorie:
Teorie mezer – život vznikl stvořením ve dvou cyklech. Úvodní stvoření v šesti dnech je Bohem zničeno a následuje
mezera, která vyústí v současné stvoření popsané v Bibli.

Progresivní kreacionismus – Bůh tvořil mnohokrát, a tyto epizody tvoření jsou rozprostřeny přes dlouhé epochy. Jeden
biblický den tak odpovídá jedné dlouhé epoše. Tento koncept Bible nepodporuje.

Teistická evoluce – říká, že Bůh řídí proces evoluce a pomáhá jí, když nastanou komplikace.
Deistická evoluce – přiklání se ke konceptu určité formy Boha, avšak popírá Bibli a to, že Bůh je osobní. Podle tohoto

modelu Bůh nejedná v lidských životech.
Panteistická evoluce – Bůh součástí stvoření a je přítomný ve všech věcech. Člověk sám je proto v jistém smyslu
bohem a společně s Bohem se vyvíjí na vyšší úroveň. Tento názor je také přímo v protikladu k Bibli.
Panspermie - život nevznikl na zemi, ale by sem zanesen prostřednictvím meteoritů a jiných kosmických těles, nebo zde
byl dokonce vysazen mimozemskými bytostmi.

1-2C/10

2) ÚVOD
Výsledkem toho bylo to, že křesťané začali pochybovat o pravdivosti Bible.
Mnoho lidí o Bibli něco tvrdí, aniž bychom pravdivost těchto tvrzení ověřili.
Genesis je kniha, která je nejvíce zpochybňována v křesťanských i nekřesťanských
kruzích.
Dnes mnohé křesťanské školy odmítají tvrzení Genesis (doslovných 6 dní, celosvětová
potopa, stáří světa jen několik tisíc let ). Mnoho křesťanů si myslí, že přijímat evoluci jako
způsob, kterým Bůh tvořil, je přípustné.
Genesis je základem celé Bible, tedy i křesťanského učení, pokud nevěříme knize Genesis,
pak máme pochybnosti o celé Bibli.
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2) ÚVOD
Tyto pochybnosti o pravdivosti Bible vedli v celé západní
společnosti k nevíře a odpadnutí od víry, opuštění křesťanských
hodnot.
Každé biblické učení má základ v Genesis.
Např. manželství, smrt, hřích, sedmidenní týden, zástupná oběť.
Učení obstojí jen když má pevný základ, jinak se hroutí, proto je
Genesis tak důležitá.
Menší zájem dětí o křesťanství jde ruku v ruce se sílící výukou
evoluce.
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3) ZÁKLADY DOMU
Prozkoumejme nyní základy evoluce a stvoření:
- Člověk je pouze výsledkem přírodních
procesů, ale nejsou důkazy
- Prebiotická polévka – jedinečná událost,
nelze jí dokázat, nelze laboratorně ověřit
- Rychlost usazování hornin – nelze dokázat
- Vyhynutí dinosaurů – nelze dokázat
- Velký třesk – nelze dokázat

Vše je jen prohlášením víry v evoluci !!!
Nemůžeme dokázat, že země byla
formována miliony let, ale přesto je to věda.
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- Člověk byl stvořen Bohem, byl zde jasný
záměr
- Bůh stvořil celé organizmy

Jób 38:4 – Kde jsi byl, když jsem zakládal
zemi?
Bůh je jediným svědkem stvoření země, ne
člověk. Nemůžeme dokázat, že země byla
stvořena Bohem.
Jediný svědek, je ale Bůh, existoval i před
stvořením, takže může předat záznam, toho,
co se stalo.
Toto se bere jako nevědecké, legenda

3) ZÁKLADY DOMU
Aby člověk mohl porovnat, co je správné, musí mít informace
- Každý v naší zemi se učil o evoluci
- Bible se vyučuje jen okrajově, mnohdy během 1 nebo dvou vyučovacích hodin na střední
škole, proto je třeba to prostudovat důkladně.

1-3/10

4) JEDINEČNÝ ZÁZNAM O STVOŘENÍ SVĚTA
Genesis 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.
2 Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad
vodami.
……………………………………………………………………..
3 I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo.
4 Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy.
5 Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den.
……………………………………………………………………..
6 I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod.
7 Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad
klenbou. A stalo se tak.
8 Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý.
……………………………………………………………………..
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4) JEDINEČNÝ ZÁZNAM O STVOŘENÍ SVĚTA
9 I řekl Bůh: Ať se vody pod nebesy shromáždí na jedno místo a ukáže se souš. A stalo se
tak. 10 Bůh nazval souš zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo
dobré. 11 I řekl Bůh: Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému
stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo
se tak. 12 Země vydala trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromoví
nesoucí ovoce, ve kterém je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré.
13 A byl večer a bylo ráno, den třetí
.……………………………………………………………………..
14 I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na
znamení, k určování časů, dnů a let. 15 A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na
zemi. A stalo se tak. 16 Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a
menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy.
17 Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi,18 a aby ovládala den a noc a
oddělovala světlo od tmy. Bůh viděl, že to bylo dobré.
19 A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.
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4) JEDINEČNÝ ZÁZNAM O STVOŘENÍ SVĚTA
20 I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod
nebeskou klenbou. 21 Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy
života, jimiž se začaly hemžit vody, podle jejich druhů, také každého
okřídleného létavce podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré.
22 A Bůh je požehnal slovy: Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; a
létavci ať se rozmnoží na zemi. 23 A byl večer a bylo ráno, den pátý.
……………………………………………………………………..
24 I řekl Bůh: Ať země vydá formy života podle jeho druhu: Dobytek, plazy a
zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak. 25 Bůh učinil zemskou zvěř
podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza
podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré.
26 I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby
panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a
nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi.
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4) JEDINEČNÝ ZÁZNAM O STVOŘENÍ SVĚTA
27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.
28 Bůh je požehnal a řekl jim: 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.
29 A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a
každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.
30 Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v
čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak.
31 Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den
šestý.
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5) KDO VLASTNĚ NAPSAL KNIHU GENESIS?
Dle Dr.Wisemana (archeolog) byla tato kniha sepsána na hliněné tabulky, autoři byli sami
patriarchové, kteří měli bezprostřední vztah k popisovaným událostem. Jejich jména jsou
zřetelně udána.
Dnes již máme mnoho archeologických nálezů hliněných tabulek, které nám ukazují na
styl psaní – bez úvodu, ale velmi formální závěr (podobně i kodex Chamurapiho).
Na konci tabulky se napsalo jméno autora
nebo vlastníka.
Na obrázku Enuma Elish – Babylonský epos o stvoření
světa.
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5) KDO VLASTNĚ NAPSAL KNIHU GENESIS?
Jednotlivé tabulky:
I
Gn.1:1-2:4a
II
Gn. 2:4b-5:1a
III Gn. 5:1b-6:9a
IV Gn. 6:9b-10:1a
V Gn. 10:1b-11:27a
VI až VIII Gn. 11:27b-25:19a
IX až XI Gn. 25:19b-37:2a

Toto je historie vzniku nebe a země (Adam)
Toto je kniha historie Adamovy
Toto je historie Noeho
Toto je historie Šémova
Toto je historie Terachova
Toto je historie Izmaelova a Izáka
Toto je historie Ezaua a Jákoba

Mojžíš udal zdroje informací, jména osob, od nichž převzal obsah. Nikde se nevypráví nic,
co by osoby nemohly popsat z vlastní zkušenosti
Jednotlivé oddíly končí dříve, než jmenovaná osoba umírá
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5) KDO VLASTNĚ NAPSAL KNIHU GENESIS?
Autoři textů znají tak důkladně nejmenší detaily, že rozumný člověk nemůže říct nic
jiného, než že tady píší osoby, které popisované události skutečně prožili.
Velikost tabulek, které se používaly v Babylonii, se pochopitelně řídila rozsahem textu,
který měl být napsán.

Každá tabulka série byla opatřena společným titulem, mnoho tabulek končilo dodatkem
(kolofonem).
Opakování slov – např. Gn.6:10 a Gn:10:1 (Šéma, Cháma, Jefeta), Gn10:1 a 11:10 (Po
potopě), ….. Toto opakování bylo tam, kde jedna tabulka končila a druhá začínala.
V současné době je možné styl psaní ověřit i na mimobiblických záznamech, které tento
styl potvrzují, každý kmen, každá rodina měla tabulky s historií rodu, patřilo to k majetku.
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6) DNY STVOŘENÍ
Hebrejské slovo pro stvoření je Jom, což zahrnuje 24 hodin i když v Bibli je toto slovo
použito i pro delší časový úsek.
- Vidíme zde přesné označení denního cyklu (večer a ráno)
1. den (nejspíše) roztočil zemskou osu a tím byl den a noc, stvořil světlo (ještě není Slunce
a Měsíc)
2. den vytvořil vodní obal okolo země (klenba) a atmosféru (nebesa)
3. den vytvořil souš, moře (množné číslo), zeleň
4. den vytvořil slunce, měsíc a hvězdy
5. den vytvořil ptáky a vodní živočichy
6. den vytvořil suchozemská zvířata a člověka
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6) DNY STVOŘENÍ
- neříká nám, jak to udělal, ale že On to byl
- že nás stvořil jen svým slovem z ničeho, od chaosu po planetu plnou života
- Rostliny a živočichové se tedy nevyvíjeli zároveň, což je základním předpokladem
evoluční teorie.
- Rostliny stvořeny jako zdroj potravy. Vše je stvořeno zcela specificky. Jakákoliv
vzájemná závislost organismů je tedy výsledek záměrného plánu, nikoli evoluce.
Pokud by dny stvoření reprezentovaly dlouhé epochy, pak by rostliny existovaly bez
slunce po miliony let. Dle evoluce se ptáci a savci vyvinuli z plazů. Plazi jsou ale
suchozemští živočichové a byli by stvořeni až šestého dne, zatímco stvoření všech
létajících tvorů je v Bibli umístěno do pátého dne. Ptáci a létající savci by se tak objevili
ještě před svými předky.
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6) DNY STVOŘENÍ
Podle Bible je stvoření člověka vrcholný akt celého Božího stvoření. Ke konci šestého dne
stvořil Bůh člověka a dal mu vládu nad celým zbytkem stvoření.
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a
ženu je stvořil……‘" Gn. 1:27-28
Nelze uznávat stejně Bibli i evoluční teorii. V první řadě byl člověk stvořen k božímu obrazu.
Bůh ho vytvořil (doslova vymodeloval z prachu země)osobně, individuálně. Není pouhý
výsledek evolučního procesu, ale vzácné speciální stvoření, které nese vlastnosti Boha. Navíc
‚jako muže a ženu je stvořil‘, se schopností reprodukce.
Toto tvrzení představuje pro vědu jedno z nejobtížnějších vysvětlení pomocí přírodních
procesů. Jak se mohl vyvinout tak složitý genetický mechanismus, který umožnil tento
proces?
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6) DNY STVOŘENÍ
Člověk i všechna zvířata vegetariáni, žádní masožravci neexistovali, neexistovala smrt.
Jsou rostliny také živé organismy? Ano, takže musela existovat nějaká forma smrti ještě před
pádem, protože rostliny jsou přirozeně zabíjeny, jsou-li pojídány.
Avšak Bible definuje rostliny jako potravu, ne jako živé živočichy. Ačkoli jsou rostliny složeny z
živých buněk, a tím pádem jsou živým jídlem, nejsou reprezentanty stejné kategorie života
jako živočichové.
Leviticus 17:11 definuje, že život je v krvi, a rostliny nemají žádnou krev ani nervový systém.
Toto je značně v rozporu s tím, čemu věří evolucionisté
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7) MŮŽEME BIBLI VĚŘIT ? KRÁL BELŠASAR (BÉL-ŠARRA-USUR)
Příklad tvrzení Bible - Dle Dan. 5:25-31 byl králem
Belšasarovi, jenže z archeologických nálezů bylo
jasné, že králem v době Daniela byl Nabonid.

Nicméně později bylo zjištěno, že Bible je velmi
přesná – Belšasar byl králem v Babylónu společně
se svým otcem Nabonidem, který ale vládl v
Tajmá (vzdáleno 750 km) a tak byl jeho syn
korunním princem a vládcem.
Proto také Danielovi nemohl nabídnout vyšší
postavení než 3., protože sám byl 2. po svém otci.
Mnoho věcí z Bible již bylo ověřeno jako pravdivé.
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8) BOŽÍ TROJICE
Elohim = Bůh v množném tvaru
Učiňme – Gen.1:26-27, 3:22, 11:7
Bůh Otec v Genesis 1:1, Boží Duch Gen. 1:2, Ježíš v NZ (mluví o D.S. a o Otci)
Deuteronomium 6:4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný -schema Israel Adonai
eloheynu Adonai echad. To slovo jeden = echad. Ale toto slovo je pomnožné – toto slovo je
použito např. muž a žena jsou jedno a zde je také použito slovo echad. Muž a žena se
nestanou jedním člověkem, nesrostou, ale tvoří jednotu, jednu jednotku a to je stejné jako
Bůh Otec, Syn a Duch Svatý.

Je to také jednoznačný důkaz Boží trojice v SZ.
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9) DŮVOD, PROČ JSME STVOŘENI
Otec, Duch Svatý a Ježíš žili od počátku v harmonii, ve společenství, v lásce.
To, co prožívali, chtěli aby prožívali i další. Proto stvořili člověka, aby s nimi byl ve společenství.

Člověk byl stvořen aby:
- Měl vztah s Bohem, měl s ním osobní společenství
- Vládl nad stvořením
- Měl naplnit zemi potomstvem
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10) OTÁZKY
- Proč člověka stvořil naposled?
- Proč to dělal v 6 dnech, když by to
zvládl najednou?
- Proč není stvoření popsáno
podrobněji?
- Co znamená být Božím obrazem?
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