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Týden od 24. do 30. kv tnaLekce 9

9

Genesis 
a n které sporné pojmy
Texty na tento týden
Jb 26,7–10; Gn 1–2; Gn 5; Gn 11; 1Pa 1,18–27; Mt 19,4.5; J 1,1–3

Základní verš
„Nebesa vypravují o Boží sláv , obloha hovo í o díle jeho rukou.“ (Ž 19,2)

Písmo inspirovalo mnoho velkých myslitelů, aby zkoumali stvořený svět. Johannes 
Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle a mnozí další významní vědci věřili, že jejich 
práce odhalí ještě více o díle Stvořitele.

Po francouzské revoluci se věda devatenáctého století změnila. Přestala vycházet z po-
zice teistického světonázoru a přijala pohled na svět ovlivněný naturalizmem (příroda je 
jediná opravdová skutečnost a neexistuje žádný duchovní princip) a materializmem (vše, 
co existuje, je buď hmota samotná, nebo je ve své existenci na hmotě závislé). Při takovém 
přístupu už většinou nezbylo žádné místo pro cokoliv nadpřirozeného. Tyto filozofické 
myšlenky zpopularizoval Charles Darwin ve svém díle O původu druhů (1859). Věda se od té 
doby výrazně vzdálila biblickým základům. Jedním z výsledků je radikální přehodnocení 
příběhů zapsaných v knize Genesis.

Učí Bible překonaný a vědecky nepodložený pohled na kosmologii? Převzala Bible svůj 
pohled od okolních pohanských národů, nebo se její výklad světa liší? Je platnost Bible 
kulturně podmíněna místem a časem vzniku, nebo nás její inspirovaný původ pozvedá 
k takovému pohledu na vznik života, který je díky Božímu zjevení komplexní a univerzální?

Toto jsou některé z otázek, které si budeme klást tento týden.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Plochá Země?- Stvoření a starověká literatura- Genesis a pohanství- Stvoření a čas- Stvoření v Písmu- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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PLOCHÁ ZEM ?
21Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na po átku? Což nechápete, kdo 
položil základy zemi? 22Ten, který sídlí nad obzorem zem , jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, 
který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. 23Ten hodnostá e za nic nemá 
a jako s nicotou nakládá se soudci zem . (Iz 40,21–23)

Osobní studium
Mnozí lidé si myslí, že zatímco dnes věří 
tomu, ze Země je plochá, jen zastánci kon-
spiračních teorií, ve starověku si to mysleli 
všichni. Mnoho lidí bylo však v minulosti 
přesvědčeno, že Země je kulatá. I dnes jsou 
však lidé, kteří se domnívají, že Bible mluví 
o ploché Zemi.

 Uvažuj o textech Zj 7,1 a 20,7.8. Jaký je kon-
text těchto veršů? Říkají něco o ploché zemi?

Jan, autor těchto textů, zaznamenává pro-
roctví týkající se konce času a popisuje při-
tom čtyři anděly, kteří se postavili „do čtyř 
úhlů země a bránili všem čtyřem větrům“ 
(Zj 7,1). Třikrát opakuje slovo „čtyři“, aby an-
děly spojil se čtyřmi světovými stranami.

Jan zde používá obrazný jazyk, podobně 
jako když my dnes řekneme, že „slunce za-
padá“ nebo že „od východu se zvedá vítr“. 
Trvat na doslovném výkladu tohoto pro-

rockého textu, když kontext jasně hovoří 
o obrazném pojmenování severu, jihu, vý-
chodu a západu, znamená vytrhnout tyto 
věty z jejich kontextu a vkládat do nich vý-
znam, který zjevně nemají. Vždyť podobně 
Ježíš řekl: „Neboť ze srdce vycházejí špatné 
myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, lou-
peže, křivá svědectví, urážky“ (Mt 15,19), ale 
rozhodně nemluvil o lidské fyziologii ani 
nepopisoval funkci lidského srdce. Používal 
obrazný jazyk, aby zdůraznil určitý mravní 
princip.

Uvažuj o textech Jb 26,7–10 a Iz 40,21–23. 
Co se z nich dozvídáme o vlastnostech země?

V textu Jb 26,7 je země popsána jako 
něco, co visí v prázdnotě: „On roztáhl sever 
nad pustotou, nad nicotou zavěsil zemi.“ Iza-
jáš konstatuje: „Ten, který sídlí nad obzorem 
země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, 
který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je 
jako stan k obývání.“ (Iz 40,22)

P edstav si, že žiješ v 1. století po Kr. Jaké d kazy bys mohl najít o tom, že zem  se pohy-
buje? Nebo by se ti zdálo pravd podobn jší, že zem  se nehýbe? A jaké d kazy bys mohl 
mít o tom, jestli je tém  kulatá, anebo plochá?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví.

-jcHB
Zvýraznění
7Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře8a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.

-jcHB
Zvýraznění
7On roztáhl sever nad pustotou, nad nicotou zavěsil zemi,8vody zabaluje do oblaků, mračno pod nimi se neprotrhne;9svůj trůn zahaluje, rozprostírá nad ním oblak.10Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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STVO ENÍ A STAROV KÁ LITERATURA
 26I ekl B h: „U i me lov ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A  lidé panují nad mo ský-
mi rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím 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 pa-
nujte nad mo skými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ (Gn 1,26–28)

Osobní studium
Archeologové objevili texty ze starověkého 
Egypta a Blízkého východu, v nichž jsou 
zapsány starodávné příběhy stvoření a po-
topy. Mnoho z nich tyto objevy přivedly 
k otázkám, zda záznamy o těchto událos-
tech, nacházející se v knize Genesis, nebyly 
náhodou převzaty nebo odvozeny od zmí-
něných kultur. Jak to tedy vlastně je?

 Přečti si text Gn 1,1–2,4. Pak si přečti ná-
sledující úryvky z akkadského mýtu o Atra-
chasísovi, které pojednávají o stvoření 
člověka (vybíráme ho jako jeden z mnoha 
podobných záznamů o stvoření; jeho záznam 
pochází přibližně z 18. století př. Kr.):

„Dva tisíce a pět set let Igigové [sedm bož-
stev] nesmírně těžce robotovali ve dne i v noci.

Spílali a naříkali, na práci kopáčů žalovali... 
... potomka nechť rodička stvoří!
Lopotu bohů člověk na bedra svá vezme!“
Boha Geštuge, jenž rozumem byl obdařen, 

bohové společně zabili.
S jeho masem a krví Nintu smísila hlínu.“
(Duchovní prameny života: Stvoření světa 

ve starých mýtech a náboženstvích. Vyšehrad, 
Praha 1997, str. 76.77)

Jaké rozdíly vidíš při porovnání uvedených 
textů (Genesis a mýtus o Atrachasísovi)?

Přestože mezi oběma příběhy existuje 
určitá podobnost (první lidé byli stvořeni 
z hlíny), rozdíly jsou obrovské.

(1) V mýtu o Atrachasísovi člověk pracuje, 
aby bohové mohli odpočívat. V Genesis Bůh 
stvořil zemi, a všechno co je na ní, pro lidi, kte-
ří jsou vrcholem stvoření. Bůh odpočívá spolu 
s nimi. V Genesis jsou lidé umístěni do zahra-
dy a jsou pozváni do společenství s Bohem. 
Bůh jim svěřuje péči o své stvoření – takovýto 
plán v Atrachasísovi nenacházíme.

(2) V Atrachasísovi je zabit jeden z niž-
ších bohů a jeho krev je smísena s hlínou, 
z níž bylo zformováno sedm mužů a sedm 
žen. V Genesis je nejprve Adam „zformován“ 
Bohem, který do něj vdechl dech života. 
Později byla „utvořena“ žena, která měla 
být Adamovi „rovnocennou pomocí“. Bůh 
nestvořil Adama a Evu z krve nějakého za-
bitého božstva.

(3) V knize Genesis se v souvislosti se stvo-
řením nezmiňuje žádný konflikt nebo násil-
ný čin, jak je to v příběhu o Atrachasísovi.

Biblický záznam obsahuje vznešený popis 
jednání všemocného Boha, který lidstvu 
svěřuje důstojný smysl v dokonalém světě. 
Tento zásadní rozdíl přivedl odborníky k zá-
věru, že jde o dva opravdu odlišné příběhy 
stvoření.

N kte í odborníci se shodují na tom, že jednotlivé p íb hy o stvo ení a potop  mohly 
na za átku popisovat skute né události, ale postupným p edáváním se b hem staletí 
jejich obsah zkomolil. Mojžíš inspirovaný Duchem svatým však zaznamenal skute ný pr -
b h událostí. Pro  je takový p ístup lepším vysv tlením podobnosti r zných p íb h  než 
názor, že Mojžíš sv j záznam p evzal z pohanského mýtu? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.3I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.6I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“7Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.9I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak.10Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.11Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak.12Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.13Byl večer a bylo jitro, den třetí.14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak.16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.20I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“21I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.22A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“23Byl večer a bylo jitro, den pátý.24I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.25Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.28A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.jitro, den šestý.

-jcHB
Zvýraznění
1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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GENESIS A POHANSTVÍ
 14I ekl B h: „Bu te sv tla na nebeské klenb , aby odd lovala den od noci! Budou na znamení 
as , dn  a let. 15Ta sv tla a  jsou na nebeské klenb , aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. 16U inil 

tedy B h dv  veliká sv tla: v tší sv tlo, aby vládlo ve dne, a menší sv tlo, aby vládlo v noci; u inil 
i hv zdy. 17B h je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 18aby vládla ve dne a v noci 
a odd lovala sv tlo od tmy. Vid l, že to je dobré. 19Byl ve er a bylo jitro, den tvrtý. (Gn 1,14–19)

Osobní studium
Nezdá se, že by kniha Genesis vycházela z po-
hanských mýtů o stvoření. Mnohem reál něji 
vyznívá tvrzení, že vznikla, aby tyto mýty 
vyvrátila a odlišila Boha Stvořitele od pohan-
ských božstev.

Jak jsou podle úvodních veršů popsána 
jednotlivá nebeská tělesa stvořená čtvrtý 
den? Jaká měla být jejich funkce?

Za zmínku stojí, že názvy „slunce“ a „mě-
síc“ jsou v tomto záznamu vynechány, popi-
suje se jen jejich funkce. Názvy pro slunce 
a měsíc byly totiž v hebrejštině úzce spojené 
se slunečními a s měsíčními bohy starověké-
ho Egypta a Blízkého východu. Použití pojmu 
„větší světlo“ a „menší světlo“ ukazuje, že byla 
stvořena s určitým cílem – aby byla „na zna-
mení časů, dnů a let“ a aby „svítila nad zemí“ 
(Gn 1,14.15). Text tedy velmi jasně ukazuje, že 
slunce a měsíc nejsou bohy, ale stvořenými 
tělesy s konkrétní funkcí. Naše dnešní vní-
mání slunce a měsíce je téměř totožné.

Uvažuj o verších Gn 2,7.18–24. Jak Bůh 
tvoří Adama a Evu? Jak bys charakterizoval 
jeho účast v celém procesu?

Starověké blízkovýchodní mýty jednot-
ně popisují stvoření člověka jako dodateč-
ný nápad, který vychází ze snahy ulevit 
bohům od namáhavé práce. Tato mýtická 
představa je v rozporu s biblickým plánem. 
Podle Písma má totiž člověk vládnout nad 
světem jako Boží zmocněnec. Nic při stvo-
ření člověka nevyznívá jako náhradní, do-
datečný plán. Genesis představuje člověka 
jako vyvrcholení stvořitelského díla. Tím-
to jasně ukazuje, jak velké rozpory existují 
mezi biblickým záznamem a pohanskými 
mýty.

Genesis je jakousi „korekturou“ mýtů 
starověkého světa. Mojžíš používá některé 
pojmy a myšlenky, které jsou neslučitelné 
s pohanskými představami. Jednoduše po-
pisuje biblický pohled na realitu, Boží roli 
při stvoření a cíl, který Bůh při stvoření 
sledoval.

P ed tisíci lety byl biblický záznam o stvo ení v jasném rozporu s v tšinovým názorem 
vyjád eným v mýtech. Paradoxem je, že i dnes je biblický záznam v rozporu s p evládající 
p edstavou lidí. Pro  bychom ani nem li být p ekvapeni?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.18I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“19Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.20Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.21I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.22A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.23Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“24Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
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STVO ENÍ A AS
1Toto je vý et rodopisu Adamova: V den, kdy B h stvo il lov ka, u inil jej k podob  Boží. 2Jako 
muže a ženu je stvo il, požehnal jim a v den, kdy je stvo il, dal jim jméno Adam (to je lov k). 3Ve 
v ku sto t iceti let zplodil Adam syna ke své podob , podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. 
4Po zplození Šéta žil Adam ješt  osm set let a zplodil syny a dcery. 5Všech dn  Adamova života 
bylo dev t set t icet let, a um el. (Gn 5,1–5)

Osobní studium
Přečti si Gn 5. a 11. kapitolu. Jakým způsobem 
Bible zaznamenává dějiny lidstva od Adama 
po Noema a od Noema po Abrahama?

V uvedených rodokmenech se nachází 
důležitý faktor, který z nich dělá jedinečné 
biblické záznamy – obsahují údaj času, díky 
němuž je někteří odborníci nazývají „ča-
sové rodokmeny“. Obsahují mechanizmus 
postupných informací, které jsou spolu pro-
pojeny. Dozvídáme se tedy, že „ve věku X let 
osoba Jedna, zplodila osobu Dva. A osoba 
Jedna žila po zplození osoby Dva ještě Y let 
a zplodila další syny a dcery“. Genesis 5 při-
dává ještě informaci, že „všech dnů osoby 
Jedna bylo Z let“. Tento vzájemně propoje-
ný systém znemožňuje, aby do rodokmenu 
byla nějaká osoba přidána nebo z něj byla 
odstraněna. Kapitoly 5 a 11 knihy Genesis 
obsahují pokračující linii potomků, jak to 
potvrzuje 1Pa 1,18–27, ve které nechybí ani 
není přidána žádná generace. Tímto způso-
bem se Bible sama vysvětluje. 

Téměř dva tisíce let křesťanští a židovští 
vykladači pomocí těchto textů představo-
vali dějiny a určovali datum potopy a stáří 
země přinejmenším od konce sedmi dní stvo-
ření popsaného v Gn 1–2.

V uplynulých desetiletích se však objevily 
pokusy nově vysvětlovat 5. a 11. kapitolu tak, 
aby se přizpůsobily delším obdobím, a tak 
byly v souladu se spornými výklady a dato-
váním určitých historických událostí. Tako-
vý přístup vyvolal vážné otázky související 
se spolehlivostí biblického záznamu.

Když však chceme pochopit Boží plán 
času a jeho realizaci v dějinách, musíme po-
chopit, že obě tyto kapitoly „jsou historickým 
i teologickým záznamem a spojují Adama se 
zbytkem stvoření a Boha s člověkem v kon-
textu daného místa a času. Gn 5 a 11,10–26 
poskytuje časový rámec a posloupnost lidí, 
kteří spojují Boží lid s člověkem, kterého Bůh 
stvořil jako vrchol šestidenního stvoření 
této planety.“ (Hasel, Gerhard F., „The Mea-
ning of the Chronogenealogies of Genesis 5 
and 11“, Origins 7/2 [1980], str. 69)

P estože uvedené texty mají ve Starém zákon  d ležité místo, apoštol Pavel vybízí p i 
jejich studiu k opatrnosti. Uvažuj v této souvislosti o textech 1Tm 1,4 a Tt 3,9. Na jaké ne-
bezpe í Pavel upozor uje?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Adam, Šét, Enóš,2Kénan, Mahalalel, Jered,3Henoch, Metuzalém, Lámech,4Noe, Šém, Chám a Jefet.5Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.6Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togarma.7Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Ródanci.8Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.9Synové Kúšovi: Seba, Chavíla a Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.10Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.11Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany12i Patrúsany a Kaslúchany – z nich vzešli Pelištejci – a Kaftórce.13Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,14Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce,15též Chivejce, Arkejce a Síňana,16Arváďana, Semárce a Chamáťana.17Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chúl, Geter a Mešek.18Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.19Heberovi se narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna, a jméno jeho bratra bylo Joktán.20Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,21Hadórama, Úzala a Diklu,22Ébala, Abímaela a Šebu,23Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi.24Šém, Arpakšád, Šelach,25Heber, Peleg, Reú,26Serúg, Náchor, Terach,27Abram, to je Abraham.

-jcHB
Zvýraznění
1Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.2Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk) .3Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.4Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery.5Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel.6Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše.7Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery.8Všech dnů Šétových bylo devět set dvanáct let, a umřel.9Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana.10Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery.11Všech dnů Enóšových bylo devět set pět let, a umřel.12Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela.13Po zplození Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery.14Všech dnů Kénanových bylo devět set deset let, a umřel.15Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda.16Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery.17Všech dnů Mahalalelových bylo osm set devadesát pět let, a umřel.18Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha.19Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery.20Všech dnů Jeredových bylo devět set šedesát dvě léta, a umřel.21Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metuzaléma.22A chodil Henoch s Bohem po zplození Metuzaléma tři sta let a zplodil syny a dcery.23Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let.24I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.25Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil Metuzalém Lámecha.26Po zplození Lámecha žil Metuzalém sedm set osmdesát dvě léta a zplodil syny a dcery.27Všech dnů Metuzalémových bylo devět set šedesát devět let, a umřel.28Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna.29Dal mu jméno Noe (to je Odpočinutí) . Řekl: „Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem.“30Po zplození Noeho žil Lámech pět set devadesát pět let a zplodil syny a dcery.31Všech dnů Lámechových bylo sedm set sedmdesát sedm let, a umřel.32Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.

-jcHB
Zvýraznění
1Celá země byla jednotná v řeči i v činech.2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.3Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.4Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“5I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.6Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.7Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“8I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.9Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.10Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě.11Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery.12Arpakšád pak žil třicet pět let a zplodil Šelacha.13Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.14Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera.15Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.16Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega.17Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery.18Ve věku třiceti let zplodil Peleg Reúa.19Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery.20Ve věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga.21Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery.22Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora.23Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery.24Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha.25Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery.26Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana.27Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota.28Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru.29Abram a Náchor si vzali ženy: žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky.30Sáraj však byla neplodná, neměla dítě.31I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam.32Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel.

-jcHB
Zvýraznění
10Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě.11Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery.12Arpakšád pak žil třicet pět let a zplodil Šelacha.13Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.14Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera.15Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.16Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega.17Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery.18Ve věku třiceti let zplodil Peleg Reúa.19Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery.20Ve věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga.21Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery.22Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora.23Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery.24Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha.25Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery.26Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana.

-jcHB
Zvýraznění
zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání než k účasti víry na Božím záměru.

-jcHB
Zvýraznění
Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.
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STVO ENÍ V PÍSMU
 1A ukázal mi eku živé vody, iré jako k iš ál, která vyv rala u tr nu Božího a Beránkova. 2Upro-
st ed m sta na nám stí, z obou stran eky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát 
do roka; každý m síc dozrává na n m ovoce a jeho listí má lé ivou moc pro všechny národy. 
3A nebude tam nic proklatého. Bude tam tr n Boží a Beránk v; jeho služebníci mu budou sloužit. 
(Zj 22,1–3)

Osobní studium
Přečti si následující texty a zapiš si, jak jed-
notliví autoři odkazují na Gn 1–11:
Mt 19,4.5

Mk 10,6–9

L 11,50.51

J 1,1–3

Sk 14,15

Ř 1,20

2K 4,6

Ef 3,9

1Tm 2,12–15

Jk 3,9

1Pt 3,20

Ju 1,11.14 

Zj 2,7; 3,14 a 22,1–3

 Ježíš i všichni novozákonní autoři odka-
zují na Gn 1–11 jako na důvěryhodný záznam 
historických událostí. Ježíš sám odkazuje 
na Mojžíšovy knihy a na stvoření muže 
a ženy (Mt 19,4). Pavel opakovaně použí-
vá záznam o stvoření, aby zdůvodnil a po-
depřel své teologické názory. Athénským 
vzdělancům například říká: „Bůh, který uči-
nil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem 
nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé 
vystavěli…“ (Sk 17,24). Novozákonní pisatelé 
stavějí na Genesis a svým čtenářům ukazují 
důležitost skutečných Biblí popisovaných 
událostí.

Přečti si například 5. kapitolu dopisu Ří-
manům. Pavel opakovaně spojuje Adama 
s Ježíšem (Ř 5,12.14–19). Z toho vyplývá, že 
počítá s doslovnou existencí historického 
Adama. Takový pohled je dnes zpochybňo-
ván, neboť doslovné chápání textu nahra-
zuje evoluční model původu.

Když si uv domíme, že novozákonní pisatelé inspirovaní Duchem svatým a dokonce 
i samotný Ježíš považovali záznam o stvo ení za spolehlivý popis skute né historické 
události, bylo by bláznovstvím, kdybychom se dnes rozhodli takový p ístup odmítnout 
a nechali bychom se vést omylnými a h íchem zatíženými lidskými bytostmi. Uvažuj 
o tomto p ístupu.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘?5A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘

-jcHB
Zvýraznění
„6Od počátku stvoření ‚Bůh učinil člověka jako muže a ženu; 7proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce, 8a budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. 9A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!““

-jcHB
Zvýraznění
50aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa,51od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina.

-jcHB
Zvýraznění
1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.2To bylo na počátku u Boha.3Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

-jcHB
Zvýraznění
Co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich.

-jcHB
Zvýraznění
11Běda jim, neboť se dali cestou Kainovou a jako Balaám se nechali svést úplatkem a jako Kore zahynuli pro svou vzpouru.14Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých

-jcHB
Zvýraznění
kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noemových. Tenkrát Boží shovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí.

-jcHB
Zvýraznění
„Jím (jazykem) chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě.

-jcHB
Zvýraznění
12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.15Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

-jcHB
Zvýraznění
„8Mně (Pavlovi), daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství9a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil.“

-jcHB
Zvýraznění
Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.

-jcHB
Zvýraznění
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

-jcHB
Zvýraznění
1A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova.2Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.3A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit

-jcHB
Zvýraznění
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“

-jcHB
Zvýraznění
Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:

-jcHB
Zvýraznění
12Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.14Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít.15S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.16A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění.17Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.18A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.19Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Písmo je nejsrozumitelnějším a nejpoučnějším dějepisem, který má člověk k dispozici. 

Vytrysklo z pramene věčné pravdy a božská ruka zachovala jeho čistotu po celé věky. ... Jen 
v Božím slově nacházíme dějiny lidského pokolení nedotčené lidskými předsudky a lidskou 
pýchou.“ (5T 25)

„Bylo mi ukázáno, že bez biblických dějin nemůže geologie dokázat vůbec nic. Památky 
nalezené v zemi přinášejí důkazy o stavu věcí, které se v mnohém liší od současnosti. Ale 
čas jejich existence a období, během kterého se nacházely v zemi, můžeme pochopit jen 
ve světle biblických dějin. Můžeme rozvíjet teorie, které popisují biblické dějiny, pokud naše 
hypotézy nebudou v rozporu s fakty, které nacházíme v Písmu. Když však člověk opustí 
Boží slovo a hledá důkazy Božího stvořitelského díla pouze na základě přírodních principů, 
dostává se do obrovského oceánu nejistoty. Bůh nikdy smrtelníkům nezjevil, jakým způso-
bem dokončil své stvořitelské dílo za šest doslovných dní. Jeho stvořitelské dílo je stejně 
nepochopitelné jako jeho existence.“ (3SG 93)

 Otázky k rozhovoru
1.  Mnozí lidé nekriticky p ijímají každé v decké prohlášení o událostech, které se ode-

hrály p ed miliony let. A to i p esto, že v decká vysv tlení sou asné reality – toho, eho 
se m žeme dotknout, co m žeme slyšet, vid t, vyzkoušet a opakovan  ov it – jsou 

asto p edm tem diskuzí a rozpor . Pro  je to tak? 
2.  Sou asné v decké práce vycházejí z p edpokladu, že pro vysv tlení skute ných udá-

lostí nem žeme použít nadp irozené zásahy. To nap íklad znamená, že nem žeme 
vysv tlovat hladomor tím, že n jaká arod jka proklela p du. M žeme tento v decký 
p ístup použít p i hledání vysv tlení pro stvo ení, jak je popsáno v knize Genesis? 
Události vypráv né v prvních kapitolách Bible jsou zcela nadp irozené. Kdybychom se 
pokoušeli stvo ení vysv tlit bez mimo ádného Božího zásahu, nedávalo by to naprosto 
žádný smysl.

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 

studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 

vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 

p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________
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