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� Texty na tento týden - Genesis 4 a 5; Gn 6:1–5 
 

� Základní verš 
„Což 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.“ (Gn 4:7) 
 

   Po popisu pádu �lov�ka do h�íchu a vyhnání Adama a Evy z Edenu následují v knize Genesis p�edevším 

rodokmeny – seznamy narození a úmrtí. Všechny však souvisí s Božími proroctvími v p�edchozí kapitole. 

Genesis 3 a 4 jsou paralelními kapitolami a obsahují mnoho spole�ných témat a slov: popisy h�íchu (Gn 

3,6–8; porovnej s Gn 4,8), prokletí p�dy (Gn 3,17; porovnej s Gn 4,11) a vyhnání (Gn 3,24; porovnej s Gn 

4,12.16). 

   Smyslem t�chto paralelních text� je poukázat na spln�ní p�edchozích proroctví a p�edpov�dí, které B�h 

dal Adamovi a Ev� po jejich pádu. První událost po Adamov� vyhnání z ráje oplývá nad�jí. Jde o narození 

prvního syna, událost, kterou Eva považuje za spln�ní zaslíbení, které slyšela v mesiášském proroctví (Gn 

3,15). Byla p�esv�d�ena, že by její syn mohl být zaslíbeným Mesiášem. 

   Následující události – zlo�in Kaina, zlo�in Lámecha, zkracující se délka života a nar�stající zlovolnost – 

jsou napln�ním kletby vyslovené v Genesis 3. 

   P�esto není všechna nad�je ztracena. 
 

� Osnova lekce: 
   T�etí lekce našeho studia knihy Genesis se bude v�novat tragickým následk�m h�íchu prvních lidí, 
o kterém byla �e� v p�edchozí lekci. P�íb�h druhé generace lidí, Kaina a Ábela, ukazuje nejen stále se 
prohlubující propast mezi lidmi a jejich stále milujícím Bohem, ale také Boží trp�livou lásku, jež 
provází ty, kte�í se proti n�mu vzbou�ili. 
 

• Gn 4:1.2 - Kain a Ábel – záblesk nové nad�je (ned�le) 
• Gn 4:1–5 - Dva druhy ob�tí – dva postoje v��i Bohu (pond�lí) 
• Gn 4:3–8 - Zlo�in – tragické d�sledky h�íchu (úterý) 
• Gn 4:9–16 - Kain�v trest (st�eda) 
• Gn 4:17–26 - Kain�v odkaz v dalších generacích (�tvrtek) 
 

NE 10. dubna – KAIN A ÁBEL 
Gn 4:1.2  „1I poznal �lov�k svou ženu Evu a ta ot�hotn�la a porodila Kaina. Tu �ekla: „Získala jsem 
muže, a tím Hospodina.“ 2Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastý�em ovcí, ale Kain se stal 
zem�d�lcem.“ 
Gn 3:15  „Mezi tebe a ženu položím nep�átelství, i mezi sím� tvé a sím� její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ 
Ž 62:10  „Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání . Na váze stoupají vzh�ru, dohromady jsou leh�í než vánek.“ 
Ž 144:4  „�lov�k se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé.“ 
 

PO 11. dubna – DVA DRUHY OB�TI 
Gn 4:1-5  „1I poznal �lov�k svou ženu Evu a ta ot�hotn�la a porodila Kaina. Tu �ekla: „Získala jsem 
muže, a tím Hospodina.“ 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.“ 
Žd 11:4  „Ábel v��il, a proto p�inesl Bohu lepší ob�� než Kain a dostalo se mu sv�dectví, že je spravedli-
vý, když B�h p�ijal jeho dary; protože v��il, „ješt� mluví, a� zem�el“.“ 
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Adam syna ke své podob�, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. … 24I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, nebo� ho 
B�h vzal.“ 
 

Gn 6:1-5.8  „1Když se lidé po�ali na zemi množit a rodily se jim dcery, vid�li synové božští, 2jak p�vabné jsou dcery 
lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zacht�lo. 3Hospodin však �ekl: „M�j duch se nebude �lov�kem v��n� zane-
prazd�ovat. Vždy� je jen t�lo. A� je jeho dn� sto dvacet let.“ 4Za on�ch dn�, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským 
a ty jim rodily, vznikaly na zemi zr�dy, ba ješt� i potom. To jsou ti bohatý�i dávnov�ku, mužové pov�stní. 5I vid�l Hospo-
din, jak se na zemi rozmnožila zlov�le �lov�ka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. … 8Ale Noe 
našel u Hospodina milost.“ 
Gn 6:2 �SP  „Synové Boží vid�li, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si p�áli.“ 
 

PÁ 15. dubna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
Opakující se slovní spojení „chodil Henoch s Bohem“ (Gn 5,22.24) vyjad�uje d�v�rné a každodenní spole-

�enství s Bohem. Henoch�v osobní vztah s Bohem byl tak mimo�ádný, že „ho B�h vzal“ (Gn 5,24). Toto 

slovní spojení je však v Adamov� rodokmenu jedine�né a nepodporuje myšlenku bezprost�edního posmrt-

ného života v ráji pro ty, kte�í „chodí s Bohem“. Všimn�te si, že Noe také chodil s Bohem (Gn 6,9), ale 

zem�el jako všichni ostatní lidé, v�etn� Adama a Matuzaléma. Je také zajímavé poznamenat, že není uvede-

no žádné zd�vodn�ní této zvláštní milosti. 

   „Henoch se stal kazatelem spravedlnosti. Seznamoval s Božím poselstvím všechny, kdo mu naslouchali. 

V zemi, kde se Kain snažil utéct z Boží p�ítomnosti, prorok p�edstavoval nádherné scény, které mu byly 

ukázány ve vid�ní. Prohlašoval: ‚Hle, p�ichází Pán s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade 

všemi a usv�d�il všecky bezbožné z jejich skutk�, které kdy ve své bezbožnosti spáchali.‘ (Ju 1,15)“ (PP 86; 

NUD 33.34) 
 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Pro� Kain zabil svého bratra? P�e�t�te si následující komentá� Elieho Wiesela: „Pro� to ud�lal? Možná 
cht�l z�stat sám: jediné dít� a po smrti rodi�� jediný �lov�k. Sám jako B�h a možná sám místo Boha. ... 
Kain zabil, aby se stal Bohem. ... Každý �lov�k, který se považuje za Boha, skon�í vražd�ním lidí.“ (WIE-
SEL, Elie: Messengers of God: Biblika Portraits and Legends, New York: Random House, 1976, s. 58)        
I když se nedopustíme p�ímo vraždy, v �em musíme být opatrní, abychom neodráželi Kain�v postoj? 
 

2. Porovnejte v�k dožití lidí p�ed potopou (Genesis 5) s životem patriarch�. Jak byste vysv�tlili toto zkrácení 
délky lidského života? Jak je tento úpadek v rozporu s tvrzeními moderního darwinismu? 
 

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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Mi 6:7  „Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beran�, v deseti tisících potok� oleje? Což smím dát za svou nev�rnost 
svého prvorozence, v ob�� za sv�j h�ích plod svého l�na?“ 
Iz 1:11  „K �emu je mi množství vašich ob�tních hod�, praví Hospodin. P�esytil jsem se zápalných ob�tí beran� i tuku 
vykrmených dobyt�at, nemám zájem o krev bý�k�, beránk� a kozl�.“ 
 

ÚT 12. dubna – ZLO�IN 
Gn 4:3-8  „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 dob-
ro? 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 brat-
ru Ábelovi a zabil jej.“ 
1J 3:12  „Ne jako Kain, který byl z �ábla a zabil svého bratra. A pro� ho zabil? Protože jeho vlastní 
skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé.“ 
Jk 1:14  „Každý, kdo je v pokušení, je svád�n a váben svou vlastní žádostivostí.“ 
1K 10:13  „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. B�h je v�rný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste 
nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám p�ipraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ 
 

ST 13. dubna – KAIN�V TREST 
Gn 4:9-16  „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 pomstou.“       
A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. 16Kain odešel od tvá�e 
Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východn� od Edenu.“ 
Gn 3:19  „V potu své tvá�e budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do zem�, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrá-
tíš.“ 
 

�T 14. dubna – LIDSKÁ ZKAŽENOST 
Gn 4:17-26  „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, 
Mechújáel 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. 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 5:1-3.24  „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 
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