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� Základní verš 
„Ale Noe našel u Hospodina milost.“ (Gn 6:8) 
 

   Bakterie jsou organismy p�íliš malé na to, abychom je mohli vid�t naším zrakem bez mikroskopu. Jedno-

duchá, obvykle okrouhlá bakterie není ani po 1000násobném zv�tšení v�tší než hrot tužky. Jestliže jí vytvo-

�íme vhodné podmínky pro r�st – p�im��ené teplo, vlhko a výživu – za�ne se velmi rychle rozmnožovat. 

N�které bakterie se rozmnožují jednoduchým d�lením. Dosp�lá bu�ka se jednoduše rozd�lí na dv� dce�iné 

bu�ky. Jedna bakterie m�že za 24 hodin vyprodukovat 18 000 000 nových bakterií. Kdyby d�lení probíhalo 

každou hodinu, po 48 hodinách by to byly stovky miliard dalších bakterií. 

   Tento mikroskopický jev výstižn� ilustruje rychlý r�st zla po pádu do h�íchu. Lidské pokolení, obdarova-

né obrovským intelektem, pevným zdravím a dlouhov�kostí, opustilo Boha a svoji výjime�nou zdatnost a 

sílu použilo na ší�ení zla ve všech jeho formách. Bakterie m�žeme zni�it slune�ním sv�tlem, chemikáliemi 

nebo vysokou teplotou. Co ale d�lat s rychle se ší�ícím h�íchem? Stoupající r�st zla a vzpoury se B�h roz-

hodl zastavit celosv�tovou potopou. 

   Tato situace tvo�í pozadí biblické zprávy o Boží smlouv� s Noemem. Ta lidem nabízela fyzické a duchov-

ní osvobození a záchranu lidského pokolení. 
 

� Osnova lekce: 
I. H�ích: nemoc p�edpotopního sv�ta (ned�le) 
II. Boží plán záchrany 
• Noe: v�rný spolupracovník a misioná� (pond�lí) 
• Boží smlouva o záchran� (úterý) 
• Duha jako potvrzení této smlouvy (st�eda) 
• Záchrana „ostatku“ (�tvrtek) 
 

NE 11. dubna – Pandemie h�íchu 
Gn 6:5.11  „5I vid�l Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlov�le �lov�ka a že každý výtvor jeho mysli       

i srdce je v každé chvíli jen zlý. 
11Zem� však byla p�ed Bohem zkažená a plná násilí.“  
Gn 1:31  „B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je velmi dobré. Byl ve�er a bylo jitro, den šestý.“ 
Gn 4  „1I poznal �lov�k svou ženu Evu a ta ot�hotn�la a porodila Kaina. Tu �ekla: „Získala jsem muže, a tím Hospodi-
na.“ 2Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastý�em ovcí, ale Kain se stal zem�d�lcem. 3Po jisté dob� p�inesl 
Kain Hospodinu ob�tní dar z plodin zem�. 4Také Ábel p�inesl ob�� ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl 
Hospodin na Ábela a na jeho ob�tní dar, 5na Kaina však a na jeho ob�tní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým 
hn�vem a zesinal v tvá�i. 6I �ekl Hospodin Kainovi: „Pro� jsi tak vzplanul? A pro� máš tak sinalou tvá�? 7Což nep�ijmu i 
tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, h�ích se uvelebí ve dve�ích a bude po tob� dychtit; ty však máš nad 
ním vládnout.“ 8I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi   
a zabil jej. 9Hospodin �ekl Kainovi: „Kde je tv�j bratr Ábel?“ Odv�til: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ 
10Hospodin pravil: „Cos to u�inil! Slyš, prolitá krev tvého bratra k�i�í ke mn� ze zem�. 11Nyní budeš proklet a odvržen od 
zem�, která rozev�ela svá ústa, aby z tvé ruky p�ijala krev tvého bratra. 12Budeš-li obd�lávat p�du, už ti nedá svou sílu. 
Budeš na zemi psancem a štvancem.“ 13Kain Hospodinu odv�til: „M�j zlo�in je v�tší, než je možno od�init. 14Hle, vypudil 
jsi m� dnes ze zem�. Budu se muset skrývat p�ed tvou tvá�í. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo m� 
najde, bude m� moci zabít.“ 15Ale Hospodin �ekl: „Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou po-
mstou.“ A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. 16Kain odešel od tvá�e Hospodi-
novy a usadil se v zemi Nódu, východn� od Edenu. 17I poznal Kain svou ženu, ta ot�hotn�la a porodila Enocha. Tu se dal 
do stavby m�sta a nazval to m�sto Enoch, podle jména svého syna. 18Enochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, 
Mechíjáel zplodil Metúšáela, Metúšáel zplodil Lámecha. 19Lámech pojal dv� ženy; jedna se jmenovala Áda a druhá se 
jmenovala Sila. 20Áda porodila Jábala, který se stal praotcem t�ch, kdo p�ebývají ve stanu a u stáda. 21Jeho bratr se 
jmenoval Júbal; ten se stal praotcem všech hrajících na citeru a flétnu. 

1 

 

 

 

 
                                    

�  0  3 

  JERRY  

 

Noe – smlouva pro všechna budoucí pokolení 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2021 - verše         

Noe – smlouva pro všechna budoucí pokolení Týden od 11.04. do 17.04. 

� 

 0  3 

 

Shrnutí 
 

V tomto úkolu jsme si všimli, že smlouvy, které B�h uzav�el s Noemem, jsou prvními jasn� vyjád�enými 

smlouvami v Bibli. Zjevují jeho laskavý zájem o lidskou rodinu a jeho touhu vstoupit do spásného vztahu 

s nimi. B�h op�tovn� potvrdil svoji smlouvu s Noemem. Závazek, který z ní pro Noema vyplýval, ho chrá-

nil p�ed všeobecným odpadnutím. Tato smlouva p�edstavovala pro n�ho a pro celou jeho rodinu záchra-

nu p�ed pustošícím soudem potopy. 

   „Toto znamení (duha) na oblacích je symbolem Boží milosti a dobroty k �lov�ku. Slouží k tomu, aby se 

utvrdila víra všech a upevnila jejich d�v�ra v Boha. I p�esto, že B�h dopustil, aby byla zem� zni�ena 

potopou, ješt� stále ji zahrnuje svým milosrdenstvím.“ (SR 71). 
 

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. 

� 
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�T 15. dubna – Z�stal jenom Noe 
Gn 7:23 �SP  „Tak B�h vyhladil vše živé z povrchu zem� od lidí až po zv��, po plazy a po nebeské ptactvo, 

vše bylo smeteno ze zem�. Z�stal jenom Noe a to, co bylo s ním v arše.“ 
Iz 11:11  „V onen den ješt� podruhé vztáhne Panovník ruku, aby získal poz�statek svého lidu, který z�stal v Asýrii, 
Egypt�, Patrósu, Kúši, Élamu, Šineáru, Chamátu a na ostrovech mo�ských.“ 
 

PÁ 16. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 7. kapitolu „Potopa“ (PP 90–104; NUD 36–42) a 8. kapitolu „Nový za�átek“ (PP 105–110; 
NUD 43–45) v knize Na úsvitu d�jin. 
   „Duha, p�írodní fyzikální jev, byla vhodným symbolem Božího zaslíbení – už nikdy nezni�it zemi poto-

pou. Vzhledem k tomu, že klimatické podmínky zem� byly po potop� úpln� odlišné, déš� ve v�tšin� �ástí 

sv�ta nahradil p�edešlou blahodárnou rosu zavlažující zemi. Bylo však pot�ebné n�co, co vždy, když za�ne 

pršet, zažene strach �lov�ka. Duchovním pohledem vidíme v tomto p�írodním úkazu Boží zjevení sebe (� 

1,20). Duha je pro v��ícího d�kazem toho, že déš� p�inese požehnání, ne celosv�tovou zkázu.“ (1BC 265) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Jaký byl podle tebe hlavní d�vod pro p�íchod potopy? 
 

2. Noe varoval lidi p�ed blížící se záhubou. Cílem jeho výstrah bylo pomoci lidem uv�domit si sv�j problém, 
aby mohli být zachrán�ni. Jakou roli má mít „ostatek“ v záv�ru d�jin? 
 

3. Pro� lidé �asto více milují tmu než sv�tlo? (J 3,19; 12,42.43) 
J 3:19  „Soud pak je v tom, že sv�tlo p�išlo na sv�t, ale lidé si zamilovali více tmu než sv�tlo, protože jejich skutky byly 
zlé.“ 
J 12:42.43  „42P�esto v n�ho uv��ili i mnozí z p�edních muž�, ale kv�li farize�m se k n�mu nep�iznávali, aby nebyli 
vylou�eni ze synagógy. 43Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží.“ 
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22Také Sila porodila, a to Túbal-kaina, mistra všech �emeslník� obráb�jících m�� a železo. Sestrou Túbal-kainovou byla 
Naama. 23Tu �ekl Lámech svým ženám: „Ádo a Silo, poslyšte m�j hlas, ženy Lámechovy, naslouchejte mé �e�i: Zabil jsem 
muže za své zran�ní, pacholíka za svou jizvu. 24Bude-li sedmeronásobn� pomst�n Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát         
a sedmkrát.“ 25I poznal op�t Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét (to je [Do klína] vložený) . �ekla: 
„B�h mi vložil do klína jiného potomka místo Ábela, kterého zabil Kain.“ 26Šétovi se narodil syn; dal mu jméno Enóš. 
Tehdy se za�alo vzývat jméno Hospodinovo.“ 
Gn 5  „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. 6Ve v�ku sto p�ti let zplodil Šét Enóše. 7Po zplození 
Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery. 8Všech dn� Šétových bylo dev�t set dvanáct let, a um�el. 9Ve v�ku 
devadesáti let zplodil Enóš Kénana. 10Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery. 11Všech dn� 
Enóšových bylo dev�t set p�t let, a um�el. 12Ve v�ku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela. 13Po zplození Mahalalela 
žil Kénan osm set �ty�icet let a zplodil syny a dcery. 14Všech dn� Kénanových bylo dev�t set deset let, a um�el. 15Ve v�ku 
šedesáti p�ti let zplodil Mahalalel Jereda. 16Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set t�icet let a zplodil syny a dcery. 
17Všech dn� Mahalalelových bylo osm set devadesát p�t let, a um�el. 18Ve v�ku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Heno-
cha. 19Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery. 20Všech dn� Jeredových bylo dev�t set šedesát dv� 
léta, a um�el. 21Ve v�ku šedesáti p�ti let zplodil Henoch Metuzaléma. 22A chodil Henoch s Bohem po zplození Metuzaléma 
t�i sta let a zplodil syny a dcery. 23Všech dn� Henochových bylo t�i sta šedesát p�t let. 24I chodil Henoch s Bohem.           
A nebylo ho, nebo� ho B�h vzal. 25Ve v�ku sto osmdesáti sedmi let zplodil Metuzalém Lámecha. 26Po zplození Lámecha žil 
Metuzalém sedm set osmdesát dv� léta a zplodil syny a dcery. 27Všech dn� Metuzalémových bylo dev�t set šedesát dev�t 
let, a um�el. 28Ve v�ku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna. 29Dal mu jméno Noe (to je Odpo�inutí) . �ekl: „Ten 
nám dá pot�šení a odpo�inutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám p�ináší zem� prokletá Hospodinem.“ 
30Po zplození Noeho žil Lámech p�t set devadesát p�t let a zplodil syny a dcery. 31Všech dn� Lámechových bylo sedm set 
sedmdesát sedm let, a um�el. 32Když bylo Noemu p�t set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.“ 
 

PO 12. dubna – Noe 
Gn 6:8.9  „8Ale Noe našel u Hospodina milost. 9Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezú-

honný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.“ 
2Pt 2:5  „Ani starý sv�t neušet�il, nýbrž zachoval jen Noeho, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl 
potopu na sv�t bezbožných.“ 
 

ÚT 13. dubna – Smlouva a záchrana 
Gn 6:18 �SP  „Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá žena     

i ženy tvých syn�.“ 
Iz 53:11  „Zbaven svého trápení spat�í sv�tlo , nasytí se tím, co zakusil. „M�j spravedlivý služebník získá spravedlnost 
mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.““ 
 

ST 14. dubna – Duha – Znamení smlouvy 
Gn 9:12-17  „12Dále B�h �ekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého 

tvora, který je s vámi, pro pokolení všech v�k�: 13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením 

smlouvy mezi mnou a zemí. 14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, 15rozpomenu se 

na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezp�sobí potopu ke 

zkáze všeho tvorstva. 16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na v��nou smlouvu 

mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ 17�ekl pak B�h Noemu: „Toto je znamení 

smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.““ 
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