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 PoznejBibli

1. LEKCE:   Stvoření - Na počátku 
PŘEČTI SI:

Genesis	1,1-31

 /	6

KLÍČOVÝ VERŠ:
Židům	1,10

	a	Izaiáš	45,18	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 							Další	doporučená	čtení:		Žalm	24,1	a	2,	
	 	 	 	 	 	 	 	 																Koloským	1,15-19	Židům	11,1-3

Bůh	stvořil	všechno	během	šesti	dnů.

O:	    Zde je uveden seznam některých věcí, které Bůh stvořil. Napiš každou z nich do tabulky ke dni, 
            kdy byla stvořena:

												moře			slunce			stromy			pozemská	zvířata			ptáci			měsíc			den			země
												noc						hvězdy		člověk					obloha	nebo	nebe	(v.8)	

V	Genesis	1.	kapitole	jsou	některá	slova,	která	se	znovu	a	znovu	opakují.	To	ukazuje	na	jejich	důležitost.

O:	 Přečti si tuto kapitolu ještě jednou a vypiš dvě fráze nebo výroky, které se opakují:

 / 4
1.

A1

		Den	1:

		Den	2:

		Den	3:

		Den	4:

		Den	5:

		Den	6:



První kapitola Bible je velmi důležitá, protože:

1. Jedině Bůh musel promluvit a na jeho příkaz začal svět existovat a tvorstvo žít.
To proto, že Bůh je všemohoucí.
2. Všechno, co udělal, bylo dokonalé a Bůh viděl, že je to dobré.
3. Bohu trvalo stvoření všeho jen šest dní.
4. Všechny formy živých organismů se mohou rozmnožovat jen v rámci svého vlastního druhu. Slova z Genesis 1 jdou 
proti mnoha teoriím a myšlenkám, které byly zkonstruovány tak, aby dokázaly vysvětlit, odkud se vzal svět a život 
v něm.

O:    Křížovka:

1. Bylo to ve všem, co Bůh stvořil (v.30).
2. Bůh to stvořil (v.3)
3. Stromy to mají plodit (v.11)

4. Ptáci mají létat pod ... (v.20)
5. Bůh lidem ... (v.28)
6. Nad vodami se vznášel Boží ... (v.2)

O:    Vrchol stvoření nastal ve chvíli, kdy Bůh stvořil člověka. Doplň chybějící slova, abys popsal/a,
         co se stalo:

Bůh řekl: Učiňmě člověka, aby byl naším ............................................ podle naší ................................................... . Ať panují nad mořskými 
........................................................ a nebeským ..............................................., nad zvířaty a celou zemí i nad každým plazem.

O:    Z toho, co se říká ve verši 26 – jak se lišíme od zvířat?

Mnoho lidí si myslí, že prvních pár kapitol Genesis je jediné místo v Bibli, kde můžeme číst o stvoření světa. To však není 
pravda. Je mnoho dalších míst jak ve Starém, tak v Novém zákoně, která vysvětlují stvoření. 
(Přečti si úryvky z „dalších doporučených čtení“.)

O:    Podívej se na klíčové verše. Ve druhém verši Bůh tvrdí, že je jediným Bohem.
         Napiš slova, která používá pro toto tvrzení:
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                             Další doporučená čtení:   Exodus 20,8 - 11   Žalm 103,14   Koloským 1,16

První kniha Bible se tedy jmenuje Genesis, což znamená „Počátky“. Je to velmi přiléhavý název, neboť v první kapitole 
jsme četli o prvním dni, prvním životě, prvním člověku a prvních Božích slovech k člověku, kterého stvořil.

O:    Křížovka:
Svisle:

2. Bůh řekl, aby lidé vládli nad .........., ptáky a zvířaty.
4. Bůh řekl, že všem ptákům a zvířatům byly dány všechny .......... byliny za potravu.
6. Bůh řekl muži a ženě, aby plodili a ................ se. 

Vodorovně: 

1. Bůh řekl, že semena bylin a .......... stromů budou jejich pokrmem.
3. Bůh viděl, že vše, co učinil bylo ..........
5. Bůh odpočinul .......... den.

Bůh je tedy jediným Stvořitelem země. Nikdo jiný do stvoření nezasáhl, a proto také bylo všechno 
DOKONALÉ a KOMPLETNÍ!

O:    Který verš říká, že Bůh oddělil (neboli posvětil) sedmý den?

O:    Proč to udělal?

O:    Vypiš první větu Božího přikázání daného Mojžíšovi, které nám připomíná, jakou důležitost Bůh                      
kladl na sedmý den (viz Exodus 20,8):

2. LEKCE: Stvoření – Dokončeno
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PŘEČTI SI:
 Genesis 1,27-31 

a 2,1-9
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Biblické úryvky této lekce (Genesis 2,1-9) nám ukazují další detaily Božího stvoření.
                      
O:               

1. Bůh stvořil nebo .................................... člověka.
2. Zformoval člověka z ................................... země.
3. a 4. Bůh člověku ................. do jeho chřípí dech .................. .
5. Pán Bůh vysázel ........................................ .
6. Bylo to na východě v .............................. .
7. Zde způsobil, aby ze země vyrostly ....................................... .

 
Vypiš tajenku. Připomeneš si, co znamená název první knihy Bible: 

 O:            

O:    Podívej se do klíčových veršů (můžeš se je naučit zpaměti, na našem webu jsme je pro Tebe 
nazpívali) a všimni si, že Janovo evangelium začíná podobně jako 1. kapitola Genesis. Zde je objasněno, 
že Boží Slovo, kterým je Boží Syn, bylo Stvořitelem. Vyber z klíčových veršů vhodná slova k doplnění 
následujících odstavců:

„Na .................................................. bylo Slovo a to ................................................ bylo u ........................................, 

a to Slovo bylo ........................................... .

To bylo na ......................................   u Boha.

 Všechno ............................................. skrze něj a bez něj  .............................................. nic, co je.“ 
O:              

Toto je další připomenutí velikosti stvořitelského činu. Bůh, Syn, všechno učinil. Měli bychom se často zastavit a chválit 
Boha, když vidíme zázraky stvoření v květinách, zvířatech a různých místech našeho krásného světa. Jak je smutné, že jsme 
často různými způsoby poničili dokonalé Boží dílo.
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Jaké dva zvláštní stromy jsou zmíněny v 9. verši?

Kdo je to “SLovo”, na které obrací tento verš naši pozornost?

Doplň slova do vět a najdi je v osmisměrce:
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Další doporučená čtení: Římanům  5,12-14, 18 a 19       
                                             1. Timoteovi  2,13-14  Jakub  1,14-15

Tato lekce nám umožní pochopit, co se stalo po stvoření lidí.

O:    Genesis 2,15 udává dva důvody, proč Bůh uvedl člověka (Adama) do zahrady Eden. Napiš je:

O:    Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé): 
 
Bůh řekl Adamovi, že může jíst ovoce z každého stromu v zahradě.    

Bůh řekl, že bude-li člověk jíst ze stromu poznání dobrého i zlého, zemře.

Bůh uložil Adamovi pojmenovat všechny ptáky a zvířata. 

Bůh řekl, že pro Adama by bylo lepší, kdyby  žil v Edenu sám.

O:    Křížovka:

1. Boží jméno
2. Ve které části zahrady se nacházel strom, jehož plody neměli Adam a Eva jíst?
3. Bůh jim řekl, že tyto plody nemají jíst, aby ....................
4. Had však ženě řekl, že když je sní, budou ..................... dobré i zlé.
5. Žena viděla, že strom je .................... pro oči.
6. Poté, co Adam a Eva jedli ovoce ze zakázaného stromu, poznali, že jsou ..................... .
7. Adam a Eva si svázali své „oblečení“ z ........................ listů.

     
O:   Podívej se do vodorovných řádků křížovky a najdi tam část názvu stromu, z něhož Adam a Eva neměli jíst ovoce. 
          Napiš jeho celý název: 

3. LEKCE: Stvoření - Příchod hříchu 
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PŘEČTI SI:
Genesis 2,15-19

3,1-7

KLÍČOVÝ VERŠ:
Římanům 3,23

6,23

1. 2.
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6.
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Ďábel (někdy nazývaný Satan)  se proměnil v hada.

O:  Podtrhni slova, která nejlépe vystihují, co Satan prvnímu muži a ženě udělal:

Požehnal jim.     Podvedl je.    Pomohl jim.     Lhal jim.

O:  Podívej se do Jana 8,44 a vypiš vlastními slovy, jak Pán Ježíš Satana popisuje:

 Ani my se dnes nelišíme od prvního muže a ženy.  Neposloucháme Boží příkazy a jdeme si svou vlastní cestou

 

O:  Vypiš 1. klíčový verš a podtrhni slova, která Bůh používá, aby popsal vliv hříchů, které jsme všichni             
     spáchali:

O:  Zaškrtni nejvýstižnější definici hříchu: 

Hřích je každý čin, za který se člověk může dostat do vězení. 

Hřích je vše špatné, co lidé učinili v čase Starého zákona. 

Hřích je neposlušnost vůči Bohu, porušování jeho přikázání.

Hřích jsou malé chyby, kterých se dopouštíme v průběhu života.

O:  Vypiš druhý z klíčových veršů a pozorně přemýšlej nad tím, co říká. Zakroužkuj slovo, které mluví   
o trestu za hřích. Toto slovo nám připomíná Boží trest, který nás všechny očekává, pokud neuvěříme 
v Pána Ježíše Krista a neobdržíme jeho dar – věčný život:

Je na nás zvolit si „odměnu“ nebo „dar“.

Co si vybereš Ty ?                         
                       

poznejBibli
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stejně jako oni.



	Další	doporučená	čtení:		Kazatel	12,1		Římanům	5,12-23

Hřích	bude	vždy	potrestán,	a	proto	ani	první	hřích	Adama	a	Evy	nezůstal	bez	trestu.

„Oběma	se	otevřely	oči	(v.7)“.	To	neznamená,	že	by	předtím	chodili	se	zavřenýma	očima!	Ve	verši	22	Bůh	vysvětluje,
	co	Adam	s	Evou	teď	„vidí“	a	dříve	„neviděli“.

O:   Co tedy teď podle 22. verše vědí?

O:   Jak Adam a Eva reagovali poté, co se jim otevřely oči (v. 7)?

	

O:   Co udělali, když slyšeli, že se k nim blíží Bůh? 

O:   Jaká byla první Boží otázka na Adama? 

O:   Bůh se neptal proto, že by neznal odpověď. Chtěl, aby sami pochopili, co udělali. Oni to však pochopili 
jen částečně, protože ani jeden nechtěl uznat zodpovědnost za svoje jednání.

Koho	vinil	Adam?

Koho	vinila	Eva?

Někdy	se	trochu	Adamovi	a	Evě	podobáme.	Snažíme	se	svalit	vinu	za	své	hříchy	na	někoho	jiného.	Boha	však	není	možné	
oklamat!	Ten	vyslovil	nad	Adamem,	Evou	a	také	nad	hadem	rozsudek	za	to,	co	učinili.

poznejBibli
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4. LEKCE: Stvoření - Důsledky hříchu

A1

KLÍČOVÝ VERŠ:
	1.	Korintským	15,22	a

Římanům		6,23

  /	2

  /	1

7.

  /	1

  /	2

  /	1

  /	1

PŘEČTI SI:
Genesis 3,7-24



   

O:    Z 23. a 24.  verše doplň vhodná slova do vět:

Proto	Hospodin	Bůh	.........................					..................		ze	zahrady	.........................,	aby	..............................		zemi,	z	níž	byl	vzat.	

Tak	člověka	...............................	.	Východně	od	zahrady	Edenu	umístil	.......................................	s	míhajícím	plamenným	

............................................................,	aby	střežili	cestu	ke	stromu	.......................................................	.

Klíčové	verše	ukazují,	jak	na	nás	hřích	Adama	a	Evy	dopadá	ještě	i	dnes.

O:    Co se stane se všemi, kdo jsou „v Adamovi“ (1. Korintským 15,22)?

O:    Podle téhož verše, co se stane s těmi, kteří jsou „v Kristu“?

Být	„v	Adamovi“	nebo	„v	Kristu“	znamená	být	ztotožněn	s	Adamem	nebo	Kristem.

O:    K čemu je v Římanům 6,23 přirovnána smrt?

O:    V kom je věčný život?

O:    Prostřednictvím koho jediného můžeme mít věčný život?

Tyto	lekce	nás	vyučují,	že	jsme	zhřešili	stejně	jako	Adam	a	Eva.	
Oni	museli	nést	svůj	trest.	
Pán	Ježíš	zemřel	na	kříži,	aby	nesl	náš	trest.
Když	ho	přijmeme	jako	Spasitele,	budou	nám	odpuštěny	naše	hříchy!

„Věř	v	Pána	Ježíše,	a	budeš	spasen.“	Skutky	16,31
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