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� Texty na tento týden – J 1:1–3; Gn 1:3–5; Ex 20:8–11; Zj 14:7; Mt 19:3–6; � 5:12 
 

� Základní verš 
„Na po�átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo B�h. To bylo na po�átku u Boha. Všechno 

povstalo skrze n� a bez n�ho nepovstalo nic, co jest. V n�m byl život a život byl sv�tlo lidí.“ (J 1:1-4) 
 

   Jedním z typických rys� Bible (a v�bec starov�ké literatury) je to, že d�ležité myšlenky, které ur�ují 
pochopení celého díla, jsou p�edstaveny hned na po�átku. To, co je �e�eno nejprve, je jakýmsi „p�edzname-
náním“, v jehož duchu máme �íst a chápat to, co bude následovat.  
   První kapitoly knihy Genesis tak tvo�í základ celého Písma. Hlavní nau�ení a nejd�ležit�jší informace 
Bible mají sv�j zdroj práv� v t�chto kapitolách. Zde nacházíme poznatky o Bohu, který jedná v harmonii t�í 
osob jako Otec, Syn (J 1,1–3; Žd 1,1.2) a Duch (Gn 1,2) p�i stvo�ení sv�ta a všeho, co je na n�m – v�etn� 
stvo�ení �lov�ka (Gn 1,26–28). Genesis nás také seznamuje se sobotou (Gn 2,1–3), s p�vodem zla (Gn 3),    
s Mesiášem a plánem vykoupení (Gn 3,15); celosv�tovou potopou (Gn 6–9); smlouvou (Gn 1,28; 2,2.3.15–
17; 9,9–17 a Gn 15); se zmatením jazyk� a rozptýlením lidí (Gn 10–11) a s rodokmeny, které p�inášejí 
informace o biblické chronologii od stvo�ení až po Abrahama (Gn 5 a 11). A kone�n�, z knihy Genesis je 
odvozeno i naše pochopení takových témat, jako jsou: moc slova pocházejícího od Boha (Gn 1,3; 2Tm 3,16; 
J 17,17), podstata �lov�ka (Gn 1,26–28); Boží charakter (Mt 10,29.30); manželství mezi mužem a ženou 
(Gn 1,27.28; Gn 2,18.21–25); správa zem� a jejích zdroj� (Gn 1,26; 2,15.19) a zaslíbení nad�je na nové 
stvo�ení (Iz 65,17; 66,22; Zj 21,1). �ásti z t�chto témat se budeme v�novat tento týden. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Na po�átku… 
- Stvo�itelské dny 
- Sobota a stvo�ení 
- Stvo�ení a manželství 
- Stvo�ení, pád a k�íž 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 17. kv�tna – Na po�átku… 
Gn 1:1  „Na po�átku stvo�il B�h nebe a zemi.“ 
J 1:1-3  „1Na po�átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo B�h. 2To bylo na po�átku u Boha. 
3Všechno povstalo skrze n� a bez n�ho nepovstalo nic, co jest.“ 

Žd 1:1.2  „1Mnohokrát a mnohými zp�soby mluvíval B�h k otc�m ústy prorok�; 2v tomto posledním �ase 

k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho a skrze n�hož stvo�il i v�ky.“ 
Zj 1:8  „Já jsem Alfa i Omega, praví Pán B�h, ten, který jest a který byl a který p�ichází, Všemohoucí.“ 
Zj 22:13  „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, po�átek i konec.“ 
 

PO 18. kv�tna – Stvo�itelské dny 
Gn 1:3-5  „3I �ekl B�h: „Bu� sv�tlo!“ A bylo sv�tlo. 4Vid�l, že sv�tlo je dobré, a odd�lil sv�tlo od tmy. 
5Sv�tlo nazval B�h dnem a tmu nazval nocí. Byl ve�er a bylo jitro, den první.“ 
Ex 20:8-11  „8Pamatuj na den odpo�inku, že ti má být svatý. 9Šest dní budeš pracovat a d�lat všechnu svou práci. 10Ale 
sedmý den je den odpo�inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d�lat žádnou práci ani ty ani tv�j syn a tvá dcera ani tv�j 
otrok a tvá otrokyn� ani tvé dobyt�e ani tv�j host, který žije v tvých branách. 11V šesti dnech u�inil Hospodin nebe i zemi, 
mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo�inul. Proto požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako sva-
tý.“ 
Gn 1:5.8.13.19.23.31  „5Sv�tlo nazval B�h dnem a tmu nazval nocí. Byl ve�er a bylo jitro, den první. 8Klenbu nazval B�h 
nebem. Byl ve�er a bylo jitro, den druhý. 13Byl ve�er a bylo jitro, den t�etí. 19Byl ve�er a bylo jitro, den �tvrtý. 23Byl ve�er 
a bylo jitro, den pátý. 31B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je velmi dobré. Byl ve�er a bylo jitro, den šestý.“ 
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1K 15:45-47  „45Jak je psáno: ‚První �lov�k Adam se stal duší živou‘ – poslední Adam je však Duchem oživujícím. 
46Nejprve tedy není t�lo duchovní, nýbrž p�irozené, pak teprve duchovní. 47První �lov�k byl z prachu zem�, druhý �lov�k    
z nebe. 
 

PÁ 22. kv�tna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 2. kapitolu „Na úsvitu d�jin“ (PP 44–51; NUD 14–17) a 9. kapitolu „Stvo�ení a v�da“ (PP 111–
116; NUD 46–48) z knihy Na úsvitu d�jin. 
   „Nar�stající množství d�kaz�, vycházejících z komparativního, literárního, jazykového a dalších p�ístup�, 
sm��uje k všeobecné a jedine�né shod�, že ozna�ení jem (den) v Genesis 1. kapitole vyjad�uje doslovný 
�ty�iadvacetihodinový den. 
   Autor Genesis 1. kapitoly nemohl k vyjád�ení myšlenky doslovného ‚dne‘ použít jasn�jší a komplexn�jší 
zp�sob, než jaký použil.“ (Hasel Gerhard F., „The ‚Days‘ of Creation in Genesis 1: Literal ‚Days‘ or Figura-
tive ‚Periods / Epochs‘ of Time?" Origins 21/1 [1994], str. 30.31) 
   „I ti nejpronikav�jší myslitelé, pokud nejsou usm�r�ováni Božím slovem, jsou ve snaze prozkoumat vztah 
mezi vírou a zjevením zmateni. Stvo�itel a jeho dílo jsou mimo jejich chápání. A protože je nelze vysv�tlit 
pomocí p�írodních zákon�, prohlašují biblické d�jiny za nespolehlivé.“ (8T 258) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Všimn�te si výše uvedeného citátu z pera Ellen G. Whiteové. I dnes velmi �asto vidíme úpln� stejné poku-
sy sladit tvrzení v�dy s biblickým záznamem. Takové snahy však d�íve �i pozd�ji vedou k oslabování v�ro-
hodnosti Písma tvrzením, že Bibli nem�žeme brát až tak vážn�. Pro� je takový p�ístup nebezpe�ný? 
 

2. Pro� je nemožné vážn� p�ijímat biblické poselství, a zárove� souhlasit s teistickou evolucí? Setkali jste se 
s n�kým, kdo se pokouší sladit tak rozporné pojetí smrti, jaké nabízí evolu�ní teorie, s Biblí? Jak byste mu 
mohli vysv�tlit sv�j postoj? 
 

3. Pokud je Bible Božím zjevením, pak jsou naše mysli otev�ené úžasné realit�, kterou v této knize nachází-
me. Pro� by tedy k�es�ané m�li být ozna�ováni za „omezené“, když se otvírají pravdám Písma, které zjevil 
nekone�ný B�h? Ve skute�nosti platí, že ateistický a materialistický pohled na sv�t je mnohem více vymeze-
ný než k�es�anský sv�tonázor. 
 

4. Jako k�es�ané, kte�í z�stávají v�rni Božímu slovu, máme mít pochopení pro lidi, kte�í zápasí s otázkou 
vlastní sexuální identity. Pro� v žádném p�ípad� nesmíme „kamenovat“ ty, kte�í prožívají své vlastní zápa-
sy, a to ani tehdy, jestliže – podobn� jako cizoložnice v dob� Pána Ježíše – h�eší? Jak bychom jim naopak 
mohli pomoci? 
 

 
� 
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1K 15:52  „Naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzk�íšeni k nepomíjitelnosti a my živí 
prom�n�ni.“ 
 

ÚT 19. kv�tna – Sobota a stvo�ení 
Gn 2:1-3  „1Tak byla dokon�ena nebesa i zem� se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokon�il B�h své 

dílo, které konal; sedmého dne p�estal konat veškeré své dílo. 3A B�h požehnal a posv�til sedmý den, 

nebo� v n�m p�estal konat veškeré své stvo�itelské dílo.“ 

Zj 14:7  „Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; po 

Klekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.““ 
Mk 2:27  „A �ekl jim: „Sobota je u�in�na pro �lov�ka, a ne �lov�k pro sobotu.“ 
Gn 2:2 �EP  „Sedmého dne dokon�il B�h své dílo, které konal; sedmého dne p�estal konat veškeré své dílo.“ 
Gn 2:2 �SP  „Sedmého dne B�h dokon�il své dílo, které konal, a sedmého dne p�estal s veškerým svým dílem, které 
konal.“ 
Gn 2:2 B21  „Sedmého dne B�h dokon�il dílo, na n�mž pracoval; sedmého dne odpo�inul od veškeré práce, kterou d�-
lal.“ 
Gn 1:22.28  „22A B�h jim požehnal: „Plo�te a množte se a napl�te vody v mo�ích. Létavci nech� se rozmnoží na zemi.“ 
… 28A B�h jim požehnal a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi. Podma�te ji a panujte nad mo�skými rybami, 
nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.““ 
 

ST 20. kv�tna – Stvo�ení a manželství 
Gn 1:26-28  „26I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují 

nad mo�skými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazí-

cím se po zemi.“ 27B�h stvo�il �lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako 

muže a ženu je stvo�il. 28A B�h jim požehnal a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi. Podma�te ji 

a panujte nad mo�skými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.““ 
Gn 2:18.21-24  „18I �ekl Hospodin B�h: „Není dobré, aby �lov�k byl sám. U�iním mu pomoc jemu rovnou.“ … 21I uvedl 
Hospodin B�h na �lov�ka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzav�el to místo masem. 22A Hospodin B�h utvo�il 
z žebra, které vzal z �lov�ka, ženu a p�ivedl ji k n�mu. 23�lov�k zvolal: „Toto je kost z mých kostí a t�lo z mého t�la! A� 
muženou se nazývá, vždy� z muže vzata jest.“ 24Proto opustí muž svého otce i matku a p�ilne ke své žen� a stanou se 
jedním t�lem.“ 
Ex 20:12  „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tv�j B�h.“ 
Mt 19:3-6  „3Tu k n�mu p�išli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli p�í�iny?“ 
4Odpov�d�l jim: „Ne�etli jste, že Stvo�itel od po�átku ‚muže a ženu u�inil je‘? 5A �ekl: ‚Proto opustí muž otce i matku      
a p�ipojí se k své manželce, a budou ti dva jedno t�lo;‘ 6takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co B�h spojil, �lov�k 
nerozlu�uj!““ 
 

�T 21. kv�tna – Stvo�ení, pád a k�íž 
Gn 1:31  „B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je velmi dobré. Byl ve�er a bylo jitro, den šestý.“ 

Gn 2:15-17  „15Hospodin B�h postavil �lov�ka do zahrady v Edenu, aby ji obd�lával a st�ežil. 16A Hospo-

din B�h �lov�ku p�ikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17Ze stromu poznání dobrého a zlého 

však nejez. V den, kdy bys z n�ho pojedl, propadneš smrti.““ 
Gn 3:1-7  „1Nejzchytralejší ze vší polní zv��e, kterou Hospodin B�h u�inil, byl had. 	ekl žen�: „Jakže, B�h vám zakázal 
jíst ze všech strom� v zahrad�?“ 2Žena hadovi odv�tila: „Plody ze strom� v zahrad� jíst smíme. 3Jen o plodech ze stromu, 
který je uprost�ed zahrady, B�h �ekl: ‚Nejezte z n�ho, ani se ho nedotkn�te, abyste nezem�eli.‘“ 4Had ženu ujiš�oval: 
„Nikoli, nepropadnete smrti. 5B�h však ví, že v den, kdy z n�ho pojíte, otev�ou se vám o�i a budete jako B�h znát dobré    
i zlé.“ 6Žena vid�la, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro o�i, strom slibující všev�doucnost. Vzala tedy z jeho 
plod� a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 7Ob�ma se otev�ely o�i: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy 
fíkové listy a p�epásali se jimi.“ 
� 6:23  „Mzdou h�íchu je smrt, ale darem Boží milosti je život v��ný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
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