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� Texty na tento týden - Genesis 6-9 
 

� Základní verš 
„Až p�ijde Syn �lov�ka, bude to jako za dn� Noeho.“ (Mt 24:37) 
 

   „I 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“ (Gn 6,5). Sloveso „vid�l“ použité v tomto verši p�ivádí �tená�e zp�t k jednotlivým 
Božím krok�m b�hem stvo�ení. To, co B�h vidí nyní, není v�bec „dobré“. B�h vidí „zlov�li“ a „zlo“. B�h 
lituje, že stvo�il sv�t, který je nyní napln�n zlem. 
   A p�ece Boží lítost (Gn 6,6) obsahuje i prvky záchrany. Hebrejské slovo p�eložené jako „litoval“ (na-
cham) se odráží ve jménu Noe, které znamená „út�cha“ (Gn 5,29). Boží odpov�� na lidskou zlobu a zlovol-
nost má tedy dv� strany. Obsahuje nejen zprávu o spravedlnosti, která n�koho trestá, ale i zaslíbení út�chy    
a milosrdenství, které p�ináší záchranu ostatním. 
   Tento „dvojhlas“ už byl slyšet i u Kaina a Ábela (Šéta). Pozd�ji se opakoval v kontrastu mezi liniemi Šéta 
(„Boží synové“) a Kaina („synové �lov�ka“). Nyní tento dvojhlas zaznívá op�t, když B�h rozlišuje mezi 
Noemem a zbytkem lidstva. 
 

� Osnova lekce: 
   �tvrtá lekce našeho studia knihy Genesis zam��í naši pozornost na tragické období rozmachu 
h�íchu, který vedl k celosv�tové potop�. I v tomto p�íb�hu však bude možné vid�t Boží lásku, milost   
a touhu zachránit. 
 

• Gn 6:13–22 - P�íprava na potopu (ned�le) 
• Gn 7:11–19 - Události potopy (pond�lí) 
• Gn 8:1–19 - Konec potopy (úterý) 
• Gn 8:20–9:13 - Smlouva Boha s jeho stvo�ením (st�eda + �tvrtek) 
 

NE 17. dubna – P�ÍPRAVA NA POTOPU 
Gn 6:13-22  „13I �ekl B�h Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, nebo� zem� je plná 
lidského násilí. Zahladím je i se zemí. 14Ud�lej si archu z goferového d�eva. V arše ud�láš kom�rky         
a vysmolíš ji uvnit� i zven�í smolou. 15A ud�láš ji takto: Délka archy bude t�i sta loket, ší�ka padesát loket 
a výška t�icet loket. 16Archa bude mít sv�tlík; na loket odshora jej ukon�íš a do boku archy vsadíš dve�e. 
Ud�láš v ní spodní, druhé i t�etí patro. 17Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe 
všechno tvorstvo, v n�mž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. 18S tebou však u�iním smlouvu. 
Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých syn�. 19A ze všeho, co je živé, ze všeho tvor-
stva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou z�stali naživu; samec a samice to budou. 20Z rozmanitých 
druh� ptactva a z rozmanitých druh� zví�at a ze všech zem�plaz� rozmanitých druh�, z každého po páru 
vejdou k tob�, aby se zachovali p�i život�. 21Ty pak si naber k obživ� r�znou potravu, nashromáždi si ji,    
a bude tob� i jim za pokrm.“ 22Noe ud�lal všechno p�esn� tak, jak mu B�h p�ikázal.“ 
Gn 7:1-10  „1I �ekl Hospodin Noemu: „Vejdi ty a celý tv�j d�m do archy, nebo� vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný 
m�j spravedlivý. 2Ze všech zví�at �istých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zví�at, která nejsou 
�istá, jen po páru, samce se samicí. 3Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby z�stalo naživu 
potomstvo na celé zemi, 4nebo� již za sedm dní sešlu na zemi déš�, který potrvá �ty�icet dní a �ty�icet nocí. Smetu z po-
vrchu zem� vše, co povstalo, co jsem u�inil.“ 5Noe ud�lal všechno, jak mu Hospodin p�ikázal. 6Šest set let bylo Noemu, 
když nastala potopa, vody na zemi. 7P�ed vodami potopy vešel Noe a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho syn� do 
archy. 8Z �istých zví�at i ze zví�at, která nejsou �istá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi, 9vždy po páru vešli samec   
a samice k Noemu do archy, jak mu B�h p�ikázal. 10Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy.“ 
Ex 2:3  „Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro n�ho p�ipravila ze t�tiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, 
položila do ní dít� a vložila do rákosí p�i b�ehu Nilu.“ 
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Ex 25:10  „Ud�lají z akáciového d�eva schránu dva a p�l lokte dlouhou, jeden a p�l lokte širokou a jeden a p�l lokte 
vysokou.“ 
Gn 25:22  „D�ti se však za�aly v jejím t�le strkat. Tu �ekla: „Je-li tomu tak, co m� �eká?“ A šla se dotázat Hospodina.“ 
Ex 39:32.42  „32Tak byla všechna práce na p�íbytku stanu setkávání ukon�ena. Izraelci provedli všechno p�esn� tak, jak 
Hospodin Mojžíšovi p�ikázal. … 42Všechnu práci vykonali Izraelci p�esn� tak, jak Hospodin Mojžíšovi p�ikázal.“ 
Ex 40:16  „Mojžíš u�inil všechno p�esn� tak, jak mu Hospodin p�ikázal.“ 
Žd 11:7  „Noe v��il, a proto pokorn� p�ijal, co mu B�h oznámil a co ješt� nebylo vid�t, a p�ipravil koráb k záchran� své 
rodiny. Svou vírou vynesl soud nad sv�tem a získal podíl na spravedlnosti založené ve ví�e.“ 
Jk 2:20  „Neuznáš, ty nechápavý �lov��e, že víra bez skutk� není k ni�emu?“ 
Gn 6:8  „Ale Noe našel u Hospodina milost.“ 
2Pt 2:5-9  „5Ani starý sv�t neušet�il, nýbrž zachoval jen Noeho, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl 
potopu na sv�t bezbožných. 6Také m�sta Sodomu a Gomoru odsoudil k záhub� a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budou-
cím bezbožník�m. 7Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nez�ízeným chováním t�ch zvrhlík�. 8Dokud ten 
spravedlivý p�ebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vid�t jejich nemravné skutky. 
9Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu.“ 
 

PO 18. dubna – UDÁLOSTI POTOPY 
Gn 7:11-19  „11V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého m�síce, se provalily všechny pra-
meny obrovské propastné t�n� a nebeské propusti se otev�ely. 12Nad zemí se strhl lijavec a trval �ty�icet 
dní a �ty�icet nocí. 13Práv� toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, i žena Noeho a t�i 
ženy jeho syn� s nimi do archy, 14oni i všechna zv�� rozmanitých druh�, všechen dobytek rozmanitých 
druh�, všichni plazící se zem�plazi rozmanitých druh� i všechno ptactvo rozmanitých druh�, každý pták, 
každý ok�ídlenec. 15Vešli k Noemu do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v n�mž je duch života. 
16Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu B�h p�ikázal. A Hospodin za ním zav�el. 17Potopa 
na zemi trvala �ty�icet dní, vod p�ibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od zem�. 18Vody zmohutn�ly 
a stále jich na zemi p�ibývalo. Archa plula po hladin� vod. 19Vody na zemi p�evelice zmohutn�ly, až p�i-
kryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy.“ 
Gn 1:7.16.25.26.31  „7U�inil klenbu a odd�lil vody pod klenbou od vod nad klenbou. 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. 
25B�h u�inil rozmanité druhy zemské zv��e i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zem�plaz�. Vid�l, že 
to je dobré. 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 plazícím se po zemi.“ 
31B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je velmi dobré. Byl ve�er a bylo jitro, den šestý.“ 
Gn 7:2-4.10  „2Ze všech zví�at �istých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zví�at, která nejsou �istá, 
jen po páru, samce se samicí. 3Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby z�stalo naživu potomstvo 
na celé zemi, 4nebo� již za sedm dní sešlu na zemi déš�, který potrvá �ty�icet dní a �ty�icet nocí. Smetu z povrchu zem� 
vše, co povstalo, co jsem u�inil.“ … 10Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy.“ 
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.“ 
Gn 7:9.16  „9Vždy po páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu B�h p�ikázal. … 16Vcházeli, samec a samice 
ze všeho tvorstva, jak mu B�h p�ikázal. A Hospodin za ním zav�el.“ 
Gn 1:11.12.21.24-26  „11B�h také �ekl: „Zazelenej se zem� zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným 
stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. 12Zem� vydala zele�: rozmanité 
druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. B�h vid�l, že to je 
dobré. … 21I stvo�il B�h veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živo�ich�, jimiž se zahemžily vody, stvo�il    
i rozmanité druhy všelijakých ok�ídlených létavc�. Vid�l, že to je dobré. … 24I �ekl B�h: „Vydej zem� rozmanité druhy 
živo�ich�, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zv��e!“ A stalo se tak. 25B�h u�inil rozmanité druhy zemské zv��e       
i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zem�plaz�. Vid�l, že to je dobré.  
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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 plazícím se po zemi.““ 
Gn 7:8.14.21.23  „8Z �istých zví�at i ze zví�at, která nejsou �istá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi, … 14oni            
i všechna zv�� rozmanitých druh�, všechen dobytek rozmanitých druh�, všichni plazící se zem�plazi rozmanitých druh�     
i všechno ptactvo rozmanitých druh�, každý pták, každý ok�ídlenec. … 21A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi 
pohybuje, ptactvo, dobytek i zv�� a také všechna na zemi se hemžící hav��, i každý �lov�k. … 23Tak smetl B�h vše, co 
povstalo, co bylo na povrchu zem�: od lidí až po zví�ata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze zem�. 
Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše.“ 
Gn 7:15.22  „15Vešli k Noemu do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v n�mž je duch života. … 22Všechno, co m�lo 
v ch�ípích dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pom�elo.“ 
Gn 2:7  „I vytvo�il Hospodin B�h �lov�ka, prach ze zem�, a vdechl mu v ch�ípí dech života. Tak se stal �lov�k živým 
tvorem.“ 
Dt 32:39  „Nyní hle�te, jsem jedin� já, jiný b�h vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, 
kdo by vytrhl z mé ruky.“ 
Gn 1:7  „U�inil klenbu a odd�lil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.“ 
Zj 21:1  „A vid�l jsem nové nebe a novou zemi, nebo� první nebe a první zem� pominuly a mo�e již v�bec nebylo.“ 
Iz 65:17  „Hle, já stvo�ím nová nebesa a novou zemi. V�ci minulé nebudou p�ipomínány, nevstoupí na mysl.“ 
� 6:1-6  „1Co tedy máme �íci? Že máme dále žít v h�íchu, aby se rozhojnila milost? 2Naprosto ne! H�íchu jsme p�ece 
zem�eli – jak bychom v n�m mohli dále žít? 3Nevíte snad, že všichni, kte�í jsme pok�t�ni v Krista Ježíše, byli jsme pok�t�ni 
v jeho smrt? 4Byli jsme tedy k�tem spolu s ním poh�beni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzk�íšen z mrtvých slavnou 
mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. 5Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme ú�ast na jeho 
smrti, jist� budeme mít ú�ast i na jeho zmrtvýchvstání. 6Víme p�ece, že starý �lov�k v nás byl spolu s ním uk�ižován, aby 
t�lo ovládané h�íchem bylo zbaveno moci a my už h�íchu neotro�ili.“ 
 

ÚT 19. dubna – KONEC POTOPY 
Gn 8:1-4.13-19  „1B�h však pamatoval na Noeho i na všechnu zv�� a všechen dobytek, který s ním byl     
v arše. Zp�sobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily. 2Byly ucpány prameny propastné t�n�           
i nebeské propusti a byl zadržen lijavec z nebe. 3Když p�ešlo sto padesát dn�, za�aly vody ze zem� ustupo-
vat a opadávat, 4takže sedmnáctého dne sedmého m�síce archa spo�inula na poho�í Araratu. [...]     
13Léta šestistého prvého, první den prvního m�síce, za�aly vody na zemi vysychat. Tu Noe odsunul p�íklop 
archy a spat�il, že povrch zem� osychá. 14Dvacátého sedmého dne druhého m�síce byla již zem� suchá.   
15I promluvil B�h k Noemu: 16„Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých syn�. 
17Vyve� s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zv�� i ptactvo a dobytek a všechnu hav�� plazící 
se po zemi. A� se na zemi hemží, a� se na zemi plodí a množí.“ 18Noe tedy vyšel a s ním jeho synové         
a jeho žena a ženy jeho syn�. 19Všechna zv��, všechna hav�� a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, 
vyšlo podle svých �eledí z archy.“ 
Gn 7:22-24  „22Všechno, co m�lo v ch�ípích dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pom�elo. 23Tak smetl B�h vše, 
co povstalo, co bylo na povrchu zem�: od lidí až po zví�ata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze zem�. 
Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše. 24Mohutn� stály vody na zemi po sto padesát dn�.“ 
Gn 19:29  „Ale B�h, když vyhlazoval m�sta toho okrsku, pamatoval na Abrahama: poslal Lota pry� ze st�edu zkázy, když 
vyvracel m�sta, v nichž se Lot usadil.“ 
Gn 8:7  „Vypustil krkavce; ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily.“ 
Gn 8:7 �SP  „Vypustil havrana, který odlétal a vracel se, dokud voda ze zem� nevyschla.“ 
Gn 8:8  „Pak vypustil holubici, kterou m�l u sebe, aby vid�l, zda vody z povrchu zem� ustoupily.“ 
Ž 106:4.5  „4Hospodine, rozpome� se na m� pro p�íze�, jíž lid sv�j zahrnuješ, navštiv m� svou spásou, 5abych sm�l 
spat�it dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych spole�n� s tvým d�dictvím o tob� s chlou-
bou mluvil.“ 
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Ex 31:12-17  „12Hospodin �ekl Mojžíšovi: 13„Promluv k Izraelc�m: Dbejte na mé dny odpo�inku; to je znamení mezi 
mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste v�d�li, že já Hospodin vás posv�cuji. 14Budete dbát na den odpo�inku; má 
být pro vás svatý. Kdo jej znesv�tí, musí zem�ít. Každý, kdo by v n�m d�lal n�jakou práci, bude vyobcován ze spole�enství 
svého lidu. 15Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpo�inutí, Hospodin�v svatý den odpo�inku. 
Každý, kdo by d�lal n�jakou práci v den odpo�inku, musí zem�ít. 16A� tedy Izraelci dbají na den odpo�inku a dodržují jej 
po všechna svá pokolení jako v��nou smlouvu. 17To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech 
totiž u�inil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpo�inul a oddechl si.““ 
 

PÁ 22. dubna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
Porovnání stavu sv�ta a smýšlení a chování lidí p�ed potopou a dnes je mimo�ádn� pou�né. Je z�ejmé, že 
lidská nemorálnost a bezbožnost nejsou novým jevem. Pokuste se porovnat projevy lidí tehdy a dnes. 
   „H�íchy, které vyžadovaly zni�ení p�edpotopního sv�ta, existují i dnes. Z lidských srdcí vymizela Boží 
báze�. Lidé jsou lhostejní k Božímu zákonu a opovrhují jím. [...] B�h nezatratil lidi žijící p�ed potopou 
kv�li jídlu a pití. Dal jim plody zem�, aby naplnil jejich t�lesné pot�eby. Jejich h�ích spo�íval v tom, že tyto 
dary p�ijímali bez vd��nosti v��i Dárci a že bez zábran ukájeli svou chu�. Bylo oprávn�né se oženit. B�h 
vydal ohledn� manželského svazku zvláštní sm�rnice, aby byl posvátný a krásný. Avšak manželství bylo 
zneužíváno a stalo se služkou vášn�. 
   Dnes panují podobné pom�ry. [...] Ve spole�nosti p�evládá výst�ednost. Poctivost je ob�tována p�epychu       
a okázalosti. Podvody, úplatká�ství a krádeže z�stávají nepotrestány. V novinách se to hemží zprávami        
o zlo�inech tak chladnokrevných, že se zdá, jako by vymizel každý projev lidskosti. Tyto krutosti se staly 
tak b�žnými, že st�ží vzbudí údiv. Když se potla�ované projevy bezzákonnosti jednou vymknou kontrole, 
naplní zemi strastmi a zpustošením. P�edpotopní sv�t p�edstavuje situaci, do níž se �ítí dnešní spole�nost.“ 
(PP 101.102; NUD 40.41) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Jaké jsou spole�né znaky dnešního a p�edpotopního sv�ta? Co nás tyto spole�né rysy u�í o Boží milosti, 
že p�es to všechno sv�t miluje a usiluje o jeho záchranu? 
 

2. N�kte�í lidé tvrdí, že potopa z doby Noema byla jen místní událostí. Co je na takovém uvažování špatné-
ho? Pokud by to byla pravda, pro� by každá místní záplava (a každá duha) ud�lala z Boha lhá�e? 
 

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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ST 20. dubna – SMLOUVA (1) 
Gn 8:20  „Noe pak vybudoval Hospodinu oltá� a vzal ze všech �istých dobyt�at i ze všeho �istého ptactva 
a zapálil na tom oltá�i ob�ti zápalné“. 
Gn 9:1-5  „1B�h Noemu a jeho syn�m požehnal a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi. 2Báze� 
p�ed vámi a d�s z vás padnou na všechnu zemskou zv�� i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe 
na zemi, i se všemi mo�skými rybami jsou vám vydáni do rukou. 3Každý pohybující se živo�ich vám bude 
za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. 4Jen maso oživené krví nesmíte jíst. 5A krev, 
která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpov�dnosti každé zví�e i �lov�ka; za život �lov�ka 
budu volat k odpov�dnosti každého jeho bratra.“ 
Gn 6:18  „S tebou však u�iním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých syn�.“ 
Nu 15:1-11  „1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2„Mluv k Izraelc�m a �ekni jim: Až vejdete do zem�, kterou vám dávám, 
abyste v ní sídlili, 3a budete chtít p�ipravit Hospodinu ohnivou ob�� – ob�� zápalnou nebo ob�tní hod – p�i pln�ní slibu 
nebo k dobrovolnému daru anebo o slavnostních shromážd�ních, a p�ipravíte pro Hospodina libou v�ni ze skotu nebo      
z bravu, 4tedy ten, kdo bude Hospodinu p�inášet sv�j dar, p�inese jako ob�� p�ídavnou desetinu éfy bílé mouky zad�lané 
�tvrtinou hínu oleje. 5Na každého beránka p�ipravíš �tvrtinu hínu vína k úlitb�, jak p�i ob�ti zápalné, tak p�i ob�tním 
hodu. 6Na berana p�ipravíš jako ob�� p�ídavnou dv� desetiny éfy bílé mouky zad�lané t�etinou hínu oleje 7a vína k úlitb� 
t�etinu hínu; to p�ineseš jako libou v�ni pro Hospodina. 8Budeš-li p�ipravovat dobyt�e v ob�� zápalnou nebo k ob�tnímu 
hodu p�i pln�ní slibu nebo jako ob�� pokojnou Hospodinu, 9p�ineseš spolu s dobyt�etem jako ob�� p�ídavnou t�i desetiny 
bílé mouky zad�lané polovinou hínu oleje 10a vína p�ineseš k úlitb� polovinu hínu. To bude k ohnivé ob�ti jako libá v�n� 
pro Hospodina. 11Tak se to bude d�lat p�i každém býku nebo beranu nebo p�i ovcích �i kozách.“ 
Gn 8:19-21  „19Všechna zv��, všechna hav�� a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých �eledí z archy. 
20Noe pak vybudoval Hospodinu oltá� a vzal ze všech �istých dobyt�at i ze všeho �istého ptactva a zapálil na tom oltá�i 
ob�ti zápalné. 21I ucítil Hospodin libou v�ni a �ekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlo�e�it zemi kv�li �lov�ku, p�estože 
každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem u�inil.“ 
Gn 1:21.24  „21I stvo�il B�h veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živo�ich�, jimiž se zahemžily vody, 
stvo�il i rozmanité druhy všelijakých ok�ídlených létavc�. Vid�l, že to je dobré. … 24I �ekl B�h: „Vydej zem� rozmanité 
druhy živo�ich�, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zv��e!“ A stalo se tak.“ 
 

�T 21. dubna – SMLOUVA (2) 
Gn 8:21-9:1  „21I ucítil Hospodin libou v�ni a �ekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlo�e�it zemi kv�li �lov�-
ku, p�estože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem u�i-
nil. 22Setba i že� a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nep�estanou po všechny dny zem�.“ 9:1B�h 
Noemu a jeho syn�m požehnal a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi.““ 
Gn 9:11-13  „11Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy        
a nedojde již k potop�, která by zahladila zemi.“ 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.“ 
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.““ 
Gn 2:3  „A B�h požehnal a posv�til sedmý den, nebo� v n�m p�estal konat veškeré své stvo�itelské dílo.“ 
Gn 9:8-10.14-17  „8B�h �ekl Noemu a jeho syn�m: 9„Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem          
10i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zv��í, která je s vámi, se všemi, 
kdo vyšli z archy, v�etn� zemské zv��e. … 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 tvor-
stvem, 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.““ 
Gn 6:18  „S tebou však u�iním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých syn�.“ 
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