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� Texty na tento týden - Genesis 9-11 
 

� Základní verš 
„Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl �e� veškeré zem� a lid rozehnal 
po celé zemi.“ (Gn 11:9) 
 

   Po potop� biblický záznam p�esouvá svou pozornost z jednotlivce Noema na jeho t�i syny „Šéma, Cháma 
a Jefeta“. Zvláštní pozornost se soust�e�uje na Cháma, otce Kenaana (Gn 10,6.15). Je p�edstavena myšlen-
ka „Kenaanu“ jako zaslíbené zem� (Gn 12,5) a o�ekávání Abrahama, v n�mž budou požehnáni všichni lidé 
(Gn 12,3). 
   Tuto linii však narušuje téma babylonské v�že (Gn 11,1–9). Její stavba zcela p�ekazila Boží plány s lid-
stvem. To, co m�lo být požehnáním, zrození národ�, se stává p�íležitostí dalšího prokletí. Lidé se pokusili 
spojit, aby se mohli postavit na Boží místo, a B�h odpov�d�l svým soudem. Následkem toho vznikl zmatek 
a lidé byli rozptýleni po celém sv�t� (Gn 11,8). Tím se za�al uskute��ovat p�vodní Boží plán o „napln�ní 
zem�“ (Gn 9,1). 
   Navzdory lidské bezbožnosti Hospodin nakonec p�etavuje zlo v dobro. Jako vždy má B�h poslední slovo. 
Chámovo prokletí ve stanu jeho otce (Gn 9,21.22) i zmatení �e�i p�i stavb� babylonské v�že a rozptýlení lidí 
(Gn 11,9) se nakonec staly pro národy sv�ta požehnáním. 
 

� Osnova lekce: 
   Pátá lekce nás provede dalšími t�emi kapitolami knihy Genesis, od konce potopy k babylonské v�ži. 
Poznáme v ní blíže Boha, který i lidská selhání dokáže obrátit v požehnání a realizaci svých dobrých 
zám�r�. 
 

• Gn 9:18–27 - Prokletí Cháma (ned�le) 
• Gn 10 - Další generace (pond�lí) 
• Gn 11:1–4 - Jednota ve vzpou�e (úterý) 
• Gn 11:5–7 - Boží reakce na lidskou vzpouru (st�eda) 
• Gn 11:8.9 - Rozptýlení jako projev Boží lásky (�tvrtek) 
 

NE 24. dubna – PROKLETÍ CHÁMA 
Gn 9:18-27  „18Synové Noeho, kte�í vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet; Chám je otec Kenaan�v. 19Tito 
t�i jsou synové Noeho; podle nich se rozd�lila celá zem�. 20I za�al Noe obd�lávat p�du a vysadil vinici. 
21Napil se pak vína, opil se a odkryl uprost�ed svého stanu. 22Chám, otec Kenaan�v, spat�il svého otce 
obnaženého a pov�d�l to venku ob�ma svým brat�ím. 23Ale Šém a Jefet vzali pláš�, vložili si jej na rame-
na a jdouce pozpátku p�ikryli nahotu svého otce. Tvá� m�li odvrácenou, takže nahotu svého otce nespat-
�ili. 24Když Noe procitl z opojení a zv�d�l, co mu provedl jeho nejmladší syn, 25

�ekl: „Proklet bu� Kena-
an, a� je nejbídn�jším otrokem svých brat�í!“ 26Dále �ekl: „Požehnán bu� Hospodin, B�h Šém�v. A� je 
Kenaan jejich otrokem! 27Kéž B�h Jefetovi dop�eje bydlet ve stanech Šémových. A� je Kenaan jejich 
otrokem!““ 
Gn 3:6  „Žena 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.“ 
Gn 20:12  „Ona také vskutku je má sestra; je to dcera mého otce, ale ne dcera mé matky; stala se mou ženou.“ 
Ef 6:2.3  „2‚Cti otce svého i matku svou‘ je p�ece jediné p�ikázání, které má zaslíbení: 3‚aby se ti dob�e vedlo a abys byl 
dlouho živ na zemi.‘“ 
Gn 19:5-7.31-35  „5Volali na Lota a �ekli mu: „Kde máš ty muže, kte�í k tob� této noci p�išli? Vyve� nám je, abychom je 
poznali!“ 6Lot k nim vyšel ke vchodu, dve�e však za sebou zav�el. 7�ekl: „Brat�i moji, ned�lejte prosím nic zlého. … 
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�T 28. dubna – ROZPTÝLENÍ JAKO POŽEHNÁNÍ 
Gn 11:8.9  „8I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování m�sta. 9Proto se jeho jméno 
nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl �e� veškeré zem� a lid rozehnal po celé zemi.“ 
Gn 1:28  „A 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 9:1  „B�h Noemu a jeho syn�m požehnal a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi.““ 
Gn 11:4  „Nato �ekli: „Nuže, vybudujme si m�sto a v�ž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si u�iníme jméno a nebudeme 
rozptýleni po celé zemi.““ 
 

PÁ 29. dubna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
P�e�t�te si 10. kapitolu „Babylónská v�ž“ v knize Na úsvitu d�jin (PP 117–124; NUD 49–51). 
   „P�itahovala je krása polohy a úrodnost p�dy v Šineáru na b�ezích Eufratu, a tak tam odešli. 
   Zde se rozhodli vybudovat m�sto a v n�m v�ž tak vysokou, že by se stala divem sv�ta. B�h lidem na�ídil, 
aby se rozešli po celé zemi. Avšak tito budovatelé Bábelu si umínili, že uchovají svou spole�nost jednotnou 
a založí království, které obsáhne celý sv�t. Tak by se jejich m�sto stalo metropolí univerzální sv�tové �íše. 
Jeho sláva by vzbuzovala obdiv a hold celého sv�ta. Velkolepá v�ž, sahající do nebe, se m�la stát pomní-
kem moci a moudrosti jejích stavitel�. 
   Obyvatelé šineárské roviny nev��ili Božímu slibu, že už nezaplaví sv�t potopou. Jedním z ú�el� budování 
v�že bylo zajistit si bezpe�í v p�ípad� další potopy. Doufali, že když budou schopni vystoupit do oblak, 
zjistí p�í�inu potopy. Celá tato stavba m�la zvýšit hrdost jejích projektant� a odvrátit budoucí generace od 
Boha.“ (PP 118.119; NUD 50) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Jaké p�íklady z historie nebo ze sou�asnosti nám ukazují problémy, které mohou zp�sobit ti, co si cht�jí 
„ud�lat jméno“? 
 

2. Jak se m�žeme jako církevní spole�enství vyhnout nebezpe�í snahy postavit si vlastní babylonskou v�ž? 
Co by nás mohlo k takovému úsilí vést? 
 

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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ÚT 26. dubna – JEDEN JAZYK 
Gn 11:1-4  „1Celá zem� byla jednotná v �e�i i v �inech. 2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru plá� 
a usadili se tam. 3Tu si �ekli vespolek: „Nuže, nad�lejme cihel a d�kladn� je vypalme.“ Cihly m�li místo 
kamene a asfalt místo hlíny. 4Nato �ekli: „Nuže, vybudujme si m�sto a v�ž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si 
u�iníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.““ 
Gn 1:6.9.14  „6I �ekl B�h: „Bu� klenba uprost�ed vod a odd�luj vody od vod!“ … 9I �ekl B�h: „Nahroma�te se vody pod 
nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. … 14I �ekl B�h: „Bu�te sv�tla na nebeské klenb�, aby odd�lovala 
den od noci! Budou na znamení �as�, dn� a let.“ 
Gn 1:26  „I �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.““ 
Iz 63:12.14  „12Ten, který je po pravici Mojžíšov� vedl svou proslavenou paží, který p�ed nimi rozpoltil vodstvo, a tak si 
u�inil jméno v��né? … 14jako dobytek sestupující na plá�. Hospodin�v duch je vedl do místa odpo�inutí. Tak jsi vedl sv�j 
lid a proslavil jsi své jméno.“ 
Iz 14:14  „Vystoupím na posvátná návrší oblak�, s Nejvyšším se budu m��it.“ 
Da 1:2  „Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a �ást nádob Božího domu. Nebúkadnesar je 
dopravil do zem� Šineáru, do domu svého božstva; nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha.“ 
Da 2:43  „Že jsi vid�l železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená , že se bude lidské pokolení mísit, avšak nep�ilnou         
k sob� navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou.“ 
Da 11:43-45  „43Získá vládu nad skrytými poklady zlata a st�íbra a všemi egyptskými drahocennostmi. V jeho pr�vodu 
budou i Lúbijci a Kúšijci. 44Ale vyd�sí ho zprávy z východu a ze severu. Vytáhne s velikým rozho��ením, aby mnohé 
zahladil a vyhubil jako klaté. 45Postaví své p�epychové stany od mo�í k ho�e svaté nádhery. Pak p�ijde jeho konec a nikdo 
mu nepom�že.“ 
Zj 16:15.16  „15Hle, p�icházím ne�ekan� jako zlod�j! Blaze tomu, kdo bdí a st�eží sv�j šat, aby nechodil nahý a nebylo 
vid�t jeho nahotu!“ 16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.“ 
Gn 3:5  „B�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.“ 
 

ST 27. dubna – „NUŽE, SESTOUPÍME...“ 
Gn 11:5-7  „5I sestoupil Hospodin, aby zhlédl m�sto i v�ž, které synové lidští budovali. 6Hospodin totiž 
�ekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu �e�. A toto je teprve za�átek jejich díla. Pak nebudou chtít 
ustoupit od ni�eho, co si usmyslí provést. 7Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam �e�, aby si navzájem 
nerozum�li.““ 
Ž 139:7-12  „7Kam odejdu p�ed tvým duchem, kam uprchnu p�ed tvou tvá�í? 8Zamí�ím-li k nebi, jsi tam, 
a když si ustelu v podsv�tí, také tam budeš. 9I kdybych vzlétl na k�ídlech jit�ní zá�e, cht�l p�ebývat p�i 
nejzazším mo�i, 10tvoje ruka m� tam doprovodí, tvá pravice se m� chopí. 11Kdybych �ekl: Snad m� p�ikry-
je tma, i noc kolem mne se stane sv�tlem. 12Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je 
jako sv�tlo.“ 
Ž 2:4  „Ten, jenž tr�ní v nebesích, se sm�je, Panovníkovi jsou k smíchu.“ 
L 1:26-33  „26Když byla Alžb�ta v šestém m�síci, byl and�l Gabriel poslán od Boha do galilejského m�sta, které se jme-
nuje Nazaret, 27k pann� zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28P�istoupil k ní    
a �ekl: „Bu� zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ 29Ona se nad t�mi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav 
znamená. 30And�l jí �ekl: „Neboj se, Maria, vždy	 jsi nalezla milost u Boha. 31Hle, po�neš a porodíš syna a dáš mu jméno 
Ježíš. 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán B�h mu dá tr�n jeho otce Davida. 33Na v�ky bude kralo-
vat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.““ 
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 31Tu �ekla prvorozená té mladší: „Náš otec je sta�ec a není muže v zemi, aby k nám podle oby�eje celé zem� vešel. 
32Poj�, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce.“ 33Daly mu tedy té noci pít 
víno. Pak vešla prvorozená a ležela s otcem. On však nic nev�d�l, ani když ulehla, ani když vstala. 34P�íštího dne �ekla 
prvorozená té mladší: „Hle, na dnešek jsem ležela s otcem já. Dáme mu pít víno i této noci a vejdeš ty a budeš s ním ležet. 
Tak dáme život potomstvu ze svého otce.“ 35Daly mu tedy pít víno i této noci a mladší p�išla a ležela s ním. On však nic 
nev�d�l, ani když ulehla, ani když vstala.“ 
Iz 66:18-20  „18Já zakro�ím proti jejich �in�m a úmysl�m a shromáždím všechny pronárody a jazyky. I p�ijdou a spat�í 
mou slávu. 19Vložím na n� znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárod�m, do Taršíše, do Púlu a Lúdu, k t�m , co 
natahují lu�išt�, do Túbalu a do Jávanu, na daleké ostrovy, které zprávu o mn� ješt� neslyšely ani nespat�ily moji slávu; 
budou hlásat moji slávu mezi pronárody. 20P�ivedou také ze všech pronárod� všechny vaše bratry jako ob�tní dar Hospo-
dinu na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospo-
din, tak jako budou p�inášet Izraelci ob�tní dar do Hospodinova domu v �isté nádob�.“ 
� 11:25  „Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, cht�l bych, brat�í, abyste v�d�li o tomto tajemství: �ást Izraele 
propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný po�et pohan�.“ 
 

PO 25. dubna – RODOKMENY 
Gn 10:1.2.6.21.22.31.32  „1Toto je rodopis syn� Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potop� se jim narodili 
synové. 2Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. 
6Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan. 
21Také Šémovi, praotci všech Heberovc�, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové. 22Synové Šémovi: 
Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram. 
31To jsou synové Šémovi r�zných �eledí a r�zných jazyk�, r�zné pronárody v r�zných zemích. 32To jsou 
�eledi syn� Noeho podle jejich rodopisu v r�zných pronárodech; z nich pak po potop� vzešly všechny 
pronárody na zemi.“ 
Gn 9:28.29  „28Po potop� žil Noe t�i sta padesát let. 29Všech dn� Noeho bylo dev�t set padesát let, a um�el.“ 
Gn 5:32  „Když bylo Noemu p�t set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.“ 
L 3:23-38  „23Když Ježíš za�ínal své dílo, bylo mu asi t�icet let. Jak se m�lo za to, byl syn Josefa, jehož p�edkové byli: 
Heli, 24Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef, 25Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, 26Mahat, Matathias, Semei, Josech, 
Joda, 27Johanan, Resa, Zorobabel, Salatiel, Neri, 28Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er, 29Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, 
Levi, 30Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, 31Melea, Menna, Mattath, Natham, David, 32Isaj, Obéd, Bóaz, Sala, Naason, 
33Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda, 34Jákob, Izák, Abraham, Tare, Náchor, 35Seruch, Ragau, Falek, Heber, 
Sala, 36Kainan, Arfaxad, Sem, Noe, Lámech, 37Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan, 38Enóš, Šét a Adam, který 
byl od Boha.“ 
Gn 46:27  „K tomu synové Josefovi, kte�í se mu narodili v Egypt�, dva. Všech duší domu Jákobova, které vešly do Egyp-
ta, bylo sedmdesát.“ 
Dt 32:8  „Když Nejvyšší p�id�loval pronárod�m d�dictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu 
podle po�tu syn� Izraele.“ 
L 10:1  „Potom ur�il Pán ješt� sedmdesát jiných a poslal je p�ed sebou po dvou do každého m�sta i místa, kam m�l sám 
jít.“ 
Mt 1:1-17  „1Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 2Abraham m�l syna Izáka, Izák Jákoba, 
Jákob Judu a jeho bratry, 3Juda Farese a Záru z Támary, Fares m�l syna Chesróma, Chesróm Arama. 4Aram m�l syna 
Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, 5Salmón m�l syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje  
6a Isaj Davida krále. David m�l syna Šalomouna z ženy Uriášovy, 7Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, 8Asaf 
Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. 9Uziáš m�l syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše , 10Ezechiáš Manase, 
Manase m�l syna Amose, Amos Joziáše, 11Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. 12Po babylónském 
zajetí Jechoniáš m�l syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, 13Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra, 14Azór 
Sádoka, Sádok Achima. Achim m�l syna Eliuda, 15Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, 16Jákob pak m�l syna 
Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, �e�ený Kristus. 17Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy �trnáct, od 
Davida po babylónské zajetí �trnáct a od babylónského zajetí až po Krista �trnáct.“ 
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