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Stvorenie 
 

Gen. 1: 1 – 27, Ev. Ján 1: 1 - 5 
 
Zhrnutie  
Knihu je treba čítať tak ako bola napísaná: Nie reportáž o stvorení ale prorocké 
symbolické obrazy o počiatku vecí. Veda odpovedá na otázku  Ako?  Zjavenie odpovedá na 
otázku  prečo? Odkrýva náš pôvod a zmysel: Adama, 
Evu, raj, hada, vyhnanie z raja si nesieme v sebe ako 
korene z ktorých vyrastáme. 
  
Čo pre nás znamená stvorenie: Problém 
evanjelikálneho myslenia: Instantné obrátenie, 
instantné odpovede na modlitbu, instantné stvorenie 
sveta. Predstava Boha ako kúzelníka, ktorý 
v okamihu vytiahne z klobúka celého „zajaca 
vesmíru“.  
 
Boh tvorí procesom: Stvorenie je vždy vývojom. 
Vývoj je vždy stvorením. Božie stvorenie neskončilo. 
Ako Boh stvoril mňa a teba? Zárodok v tele matky – 
vývoj cez rozličné štádia až k narodeniu dieťaťa. Náš 
život sa vyvíja až doteraz. Sme nepretržite tvorený 
v procese vývoja. 
 
Ako v nás Boh tvorí nové stvorenie? Podobenstvá 
o Kráľovstve Božom nám predkladajú obraz 
zárodku, vývoja a rastu (Marek 4: 26 – 29. 2 Petra 1: 
3 – 8, 1 Ján 3: 1 – 3). Boh nového človeka tvorí 
procesom vývojom, znovuzrodenie je celoživotný 
proces premeny.  
 
 Otázky  
Ako chápeš Božie stvorenie ty? Staticky instantne, alebo ako proces? Čo znamená to, že 
Boh tvorí procesom pre tvoj postoj k sebe samému? Čo to znamená pre tvoj postoj k svojim 
blížnym, k ľuďom za ktorých sa modlíš?  
 
Aplikácia 
Prvý koreň našej identity je Stvorenie: Sme stvorené bytosti uprostred stvoreného sveta: 

1. Svet a náš príbeh v ňom má zmysel. Nie sme dielom chaosu a náhody 
2. Ten zmysel sa však iba postupne vyjavuje. Sme uprostred procesu. Zmysel života sa 

odkrýva iba v procese premeny ktorý podstupujem. Majte so mnou strpenie, Boh 
ešte so mnou nie je hotový  

3. Odovzdať sa do rúk Božieho tvorivého procesu, znamená: 
Prijímať samých seba v trpezlivosti a nádeji  
Prijímať svojich blížnych v trpezlivosti a nádeji 
Prijímať cirkev v trpezlivosti a nádeji  
Prijímať spoločnosť v trpezlivosti a nádeji  
 

Modli sa a premýšľaj, čo konkrétne môžeš urobiť pre to, aby si sa v trpezlivosti a nádeji 
odovzdal Božiemu procesu.  

Daniel Pastirčák 

Korene 
 

Na ranných bohoslužbách 
budeme v prvej polovici 
roka listovať prvými 
kapitolami knihy Genesis.  
 
Dívať sa na to, čo bolo na 
počiatku - „in principio“ – 
na princípy, ktoré 
podmieňujú naše bytie, do 
prameňov, z ktorých  
vyvierame -  na korene 
našej identity. Koreň za 
koreňom – otázku za 
otázkou: Človek? Žena 
a muž? Zlo? Človek 
a príroda? Práca a 
odpočinok ? 


