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GENESIS, L

Po několika měsících se znovu vracíme do první knihy Bible, do knihy 

Genesis. V hebrejštině, stejně jako v

prvních dvou slov této knihy: „Na počátku“ (heb. Berešít, řec. Genesis). A 

skutečně se jedná o k

možných věcí – stvoření neživého i živého, stvoření člověka, první vztah 

manželství, první děti, první hřích, první oddělení od Boha, první vražda, 

počátky lidských pokolení, počátky řemesel i umění, počátky s

počátky všech druhů lidských jazyků. Než spolu navážeme na to, co jsme 

probrali, tak si to ještě zopakujme.

1. Přečtěte si prvních jedenáct kapitol Genesis

všechny možné počátky, na které během těchto jedenácti kapitol 

narazíte.  

• Kniha Genesis je pod tvrdou palbou evolucionistů i popíračů 

křesťanství. Připomeňte si

knihy Genesis (např. 

• Proč je kniha Genesis pro křesťany tak důležitá?
 

2. Knihu Genesis můžeme jednoduše rozdělit na dvě části 

1-11 a 12-50. V první části najdeme čtyři velké události a ve druhé 

čtyři velké osobnosti. O jaké události a osobnosti se jedná?
 

3. Přečtěte si popis stvoření a ke každému dni si napište, co bylo 

stvořeno: 

1. den (1,3-5) 

2. den (1,6-8) 

3. den (1,9-13) 

• Co udělal Bůh sedmého dne (
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EKCE 1, GENESIS 1-11 - OPAKOVÁNÍ

OTÁZKY KE STUDIU

Po několika měsících se znovu vracíme do první knihy Bible, do knihy 

hebrejštině, stejně jako v řečtině se tato kniha jmenuje podle 

prvních dvou slov této knihy: „Na počátku“ (heb. Berešít, řec. Genesis). A 

skutečně se jedná o knihu počátků. Jsou zde popsány počátky všech 

stvoření neživého i živého, stvoření člověka, první vztah 

manželství, první děti, první hřích, první oddělení od Boha, první vražda, 

počátky lidských pokolení, počátky řemesel i umění, počátky s

počátky všech druhů lidských jazyků. Než spolu navážeme na to, co jsme 

probrali, tak si to ještě zopakujme. 

prvních jedenáct kapitol Genesis. Zaznamenejte si 

všechny možné počátky, na které během těchto jedenácti kapitol 

Kniha Genesis je pod tvrdou palbou evolucionistů i popíračů 

řipomeňte si, jak Pán Ježíš přistupoval k 

(např. Mt 19,4; Mt 24,38-39). 

Proč je kniha Genesis pro křesťany tak důležitá? 

Knihu Genesis můžeme jednoduše rozdělit na dvě části 

první části najdeme čtyři velké události a ve druhé 

čtyři velké osobnosti. O jaké události a osobnosti se jedná?

Přečtěte si popis stvoření a ke každému dni si napište, co bylo 

4. den (1,14

5. den (1,20

6. den (1,24

Co udělal Bůh sedmého dne (Gn 2,2-3). Kdy tento den skončil (
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OPAKOVÁNÍ

Po několika měsících se znovu vracíme do první knihy Bible, do knihy 

řečtině se tato kniha jmenuje podle 

prvních dvou slov této knihy: „Na počátku“ (heb. Berešít, řec. Genesis). A 

nihu počátků. Jsou zde popsány počátky všech 

stvoření neživého i živého, stvoření člověka, první vztah – 

manželství, první děti, první hřích, první oddělení od Boha, první vražda, 

počátky lidských pokolení, počátky řemesel i umění, počátky stavitelství, i 

počátky všech druhů lidských jazyků. Než spolu navážeme na to, co jsme 

. Zaznamenejte si 

všechny možné počátky, na které během těchto jedenácti kapitol 

Kniha Genesis je pod tvrdou palbou evolucionistů i popíračů 

 prvním kapitolám 

Knihu Genesis můžeme jednoduše rozdělit na dvě části – kapitoly 

první části najdeme čtyři velké události a ve druhé 

čtyři velké osobnosti. O jaké události a osobnosti se jedná? 

Přečtěte si popis stvoření a ke každému dni si napište, co bylo 

1,14-19) 

1,20-23) 

1,24-30 a 2,4-7)

). Kdy tento den skončil (J 5,17)? 
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4. Ve třetí kapitole Genesis je popsána tragédie lidského rodu. O 

jakou tragédii se jedná? Jaké důsledky tato událost dodnes má?

• Čtěte Ř 5,14-21 - co je důsledkem Adamova 

• Jak se hřích projevil hned ve čtvrté kapitole knihy Genesis?

• Co se s hříchem stalo až do začátku šesté kapitoly Genesis (viz 
 

5. V kapitolách 6-8 je popsaná událost, která se týkala celého lidstva 

a celé země. O jakou událost se jedná?

• Co tato událost znamenala?

• Proč nám Pán Bůh nechal tuto událost zapsat do Písma? Co se z

lidé naučit? 

• Jak tato událost promlouvá k
 

6. Devátá kapitola nám dává důležitou lekci, která se týká hříchu. 

Co se máme o hříchu naučit (viz jednání Noeho i Kenaana)?

• Devátá kapitola je ale také kapitolou milosti. Jak se v
projevuje Boží milost? 

 

7. Následující kapitola (

jako předchozí). O jakých počátcích se zde dozvídáme?

• Čtěte Gn 10,32. Z koho pocházejí všechny národy na celém světě?
 

8. Jedenáctá kapitola popisuje další Boží soud. O jaký soud se jedná 

(v. 11,7-8) a proč tento Boží soud přišel (

projevuje dodnes? 

• Jakou roli hrál Babylón v

• Jaký je až dodnes význam 
 

9. Přemýšlejte o tom, kdo je Bůh, který se nám dává poznat v

11. Skutečně je to Bůh, jehož uctíváte?

• Přemýšlejte nad Gn 1,1
Stvořiteli? 
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Ve třetí kapitole Genesis je popsána tragédie lidského rodu. O 

jakou tragédii se jedná? Jaké důsledky tato událost dodnes má?

důsledkem Adamova hříchu podle tohoto textu?

Jak se hřích projevil hned ve čtvrté kapitole knihy Genesis?

hříchem stalo až do začátku šesté kapitoly Genesis (viz 

je popsaná událost, která se týkala celého lidstva 

a celé země. O jakou událost se jedná? 

Co tato událost znamenala? 

Proč nám Pán Bůh nechal tuto událost zapsat do Písma? Co se z

Jak tato událost promlouvá k vám osobně? 

nám dává důležitou lekci, která se týká hříchu. 

Co se máme o hříchu naučit (viz jednání Noeho i Kenaana)?

Devátá kapitola je ale také kapitolou milosti. Jak se v 
 

Následující kapitola (kap. 10) je opět kapitolou počátků (stejně 

jako předchozí). O jakých počátcích se zde dozvídáme? 

koho pocházejí všechny národy na celém světě?

Jedenáctá kapitola popisuje další Boží soud. O jaký soud se jedná 

) a proč tento Boží soud přišel (v. 11,4.6)? Jak se tento soud 

Jakou roli hrál Babylón v dějinách Izraele? 

Jaký je až dodnes význam Babylónu (viz Zj 18)? 

Přemýšlejte o tom, kdo je Bůh, který se nám dává poznat v

. Skutečně je to Bůh, jehož uctíváte? 

Gn 1,1. Co vás napadá, když přemýšlíte o svém 

STÍ NAD LABEM 

www.cirkevusti.cz 

Ve třetí kapitole Genesis je popsána tragédie lidského rodu. O 

jakou tragédii se jedná? Jaké důsledky tato událost dodnes má? 

hříchu podle tohoto textu? 

Jak se hřích projevil hned ve čtvrté kapitole knihy Genesis? 

hříchem stalo až do začátku šesté kapitoly Genesis (viz Gn 6,5)? 

je popsaná událost, která se týkala celého lidstva 

Proč nám Pán Bůh nechal tuto událost zapsat do Písma? Co se z ní mají 

nám dává důležitou lekci, která se týká hříchu. 

Co se máme o hříchu naučit (viz jednání Noeho i Kenaana)? 

 této kapitole 

u počátků (stejně 

koho pocházejí všechny národy na celém světě? 

Jedenáctá kapitola popisuje další Boží soud. O jaký soud se jedná 

Jak se tento soud 

Přemýšlejte o tom, kdo je Bůh, který se nám dává poznat v Gn 1-

. Co vás napadá, když přemýšlíte o svém 


