
Zamyslíš 
sa nad 
svojím 
Stvoriteľom?

BOH JE TVOJ STVORITEĽ, 
OBRÁŤ SA K NEMU HNEĎ TERAZ!

5. BOH SA POSTARAL O ÚŽASNÚ NÁPRAVU
Boh poslal na zem svojho Syna, Ježiša Krista, aby zomrel 
na mieste tých, ktorí sa proti Nemu vzbúrili.
„Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, 
spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol 
k Bohu...“ (1. Petra 3:18)
A tak môžeme nadobudnúť odpustenie a zmierenie 
s Bohom, ak sa odvrátime od svojej vzbury a oprieme sa 
vierou a dôverou o Pána Ježiša Krista ako o svojho Spasiteľa.
„Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna 
dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný 
život.“ (Ján 3:16)

Anglický originál vydalo vydavateľstvo: 
THE OPEN-AIR MISSION 

4 Harrier Court, Woodside Road, Slip End, Luton. LU1 4DQ

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
srdečne ste u nás vítaní:

Každú nedeľu o 15:00 
(1. nedeľu v mesiaci o 14:00)

Kresťanský zbor v Bratislave
Tehelná 22, 83103 Bratislava, Slovensko

http://www.kzbratislava.sk/
E-mail: kontakt@kzbratislava.sk



VERÍŠ VO STVORITEĽA?
Alebo si myslíš, že ľudstvo je len produktom evolúcie, 
ktorá trvala milióny rokov? Sme iba vyvinutejší druh 
ľudoopov? Alebo sme boli stvorení?

ZAMYSLI SA NAD NASLEDUJÚCIMI OTÁZKAMI:
Prečo fosílie nepodporujú teóriu, že sme sa vyvinuli 
z ľudoopov? Už sa objavilo množstvo falošných vyhlásení, 
že bol nájdený spojovací článok medzi človekom a ostatnými 
živočíchmi. Avšak fosílie samotné neposkytujú žiadny dôkaz, 
že by sa jeden organizmus vyvinul z druhého.

Prečo neexistuje dôkaz, že sa ľudská reč vyvinula zo 
zvieracích zvukov? Výskum ukazuje, že najstaršie známe 
jazyky boli v skutočnosti ešte zložitejšie ako tie moderné, 
a nie naopak.

Ako môžu byť určité schopnosti produktom evolúcie, keď 
sa napríklad len oko skladá z piatich rôznych častí? 
Keďže každá časť oka je sama osebe nepoužiteľná, podľa 
princípu evolúcie by museli zaniknúť, lebo by to boli iba 
nepodarky evolúcie. Nikdy by sa tieto samostatné časti 
nemohli spojiť tak, aby sformovali celé oko.

Ako sa mohla schopnosť reprodukcie vyvinúť bez 
schopnosti reprodukcie? Musel existovať prvý impulz, 
zásah vonkajšej inteligencie, ktorá sformovala všetky detaily 
ľudského tela.

AK JE EVOLÚCIA PRAVDIVÁ, ĽUDSKÝ 
ŽIVOT  JE BEZVÝZNAMNÝ A BEZNÁDEJNÝ!

Uvažuj teraz nad tým, čo hovorí Biblia:

1. BOLI SME STVORENÍ
„A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach 
zo zeme... a človek sa stal živou dušou.“ 
(1. Mojžišova 2:7)
Ľudský organizmus je najzložitejší „stroj“ na svete. Vznikajú 
stroje náhodou?
„Oslavovať ťa budem preto, že som hrozne a predivne 
utvorený. Predivné sú tvoje skutky a moja duša to zná 
veľmi dobre.“ (Žalm 139:14)

2. BOLI SME ŠPECIÁLNE STVORENÍ
„A Boh stvoril človeka na svoj obraz... mužské a ženské 
pohlavie ich stvoril.“ (1. Mojžišova 1:27)
Ľudské bytosti sa výrazne líšia aj od tých najbystrejších 
ľudoopov. Reč, uvedomovanie si seba, abstraktné myslenie, 
morálka a náboženská inklinácia nás odlišujú od všetkých 
živočíchov.

3. BOLI SME STVORENÍ SO ZÁMEROM
„A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného 
pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ 
(Ján 17:3)
Boh nás stvoril nato, aby sme s Ním mohli prežívať osobný 
a večný vzťah.

4. TENTO ZÁMER SME POKAZILI
„My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa 
obrátili na svoju vlastnú cestu...“ (Izaiáš 53:6)
Všetci sme sa vzbúrili proti Bohu a Jeho zákonom. Naše zlé 
skutky nás od Neho oddelili. Výsledkom je utrpenie, žiaľ 
a smrť.


