BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
NÁRODY ZEMĚ (GN 10,1–32)
Kde jsme se tu vzali?
Náš text vysvětluje vznik národů na zemi. Podíváme se na literární
souvislosti, které nám ukazují, jak správně zařadit tento rodokmen do
kontextu, dále na historické souvislosti a nakonec na biblické souvislosti,
které nám vysvětlují, proč zde tento text máme.
Text Písma – Genesis 10,1–32 ČEP:
1Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové.
2Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. 3Synové

Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma. 4Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci.
5Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých
čeledí.
6Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan. 7Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta
a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán. 8Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal
na zemi prvním bohatýrem. 9Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako
Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem. 10Počátkem jeho království byl Babylón,
Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru. 11Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive –
i Rechobót-ír a Kelach 12a Resen mezi Ninivem a Kelachem - to je to veliké město.
13Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany 14i Patrúsany a Kaslúchany –
z nich vyšli Pelištejci – a Kaftórce. 15Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,
16Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce 17i Chivejce, Arkejce a Síňana, 18Arváďana a Semárce
a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily. 19Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu
směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše.
20To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků.
21Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové.
22Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram. 23Synové Aramovi: Ús a Chúl,
Geter a Maš. 24Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 25Heberovi se narodili dva
synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla země
rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán. 26Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa,
Chasarmáveta a Jeracha, 27Hadórama a Úzala a Diklu, 28Óbala a Abímaela a Šebu, 29Ofíra
a Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi. 30Jejich sídliště bylo od Méši směrem
k Sefáru, hoře na východě. 31To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků, různé
pronárody v různých zemích.
32To jsou čeledi synů Noeho podle jejich rodopisu v různých pronárodech; z nich pak po
potopě vzešly všechny pronárody na zemi.

Otázky ke kázání:
1. Proč nám Bůh dal do Bible tolik rodokmenů?
2. Jak si máme vykládat to, že „země byla rozčleněna“?
3. Proč nejsou národy nepodstatné?

HISTORICKÉ KOŘENY NAŠÍ VÍRY
 Proč můžeme trvat na tom, že naše víra není slepá?

Biblické odkazy:
 Gn 2,4; Gn 6,9;Gn 10,6–7; Nu 12,1; 2Pa 14,8–14; J 5,39; J 4,22

I.

SOUVISLOSTI LITERÁRNÍ

 Proč je důležité číst Bibli „od konce“?

Biblické odkazy:
 Sk 17,11;

II. SOUVISLOSTI HISTORICKÉ
 V čem můžeme vidět důvěryhodnost tohoto záznamu?

Biblické odkazy:
 Gn 6,4; Gn 12,3; Gn 12,3;

III. SOUVISLOSTI BIBLICKÉ
 Co se máme naučit z tohoto rodokmenu?

Biblické odkazy:
 Gn 9,19; Zj 5,9; Ga 3,29;
Osmisměrka
ALČA, ALKA, EVOKACE, FAUL,
HLUBOČEPY, IRÁČAN, KALAN,
KLEPNY, KONTRABAS, KOUT,
LEPTONY, LEVHART, LÉZE, LÉZT,
MADLO, MOŠT, MUKA, MUZEUM,
NEZPACKAT, ODSTŘEL, OLEJ,
OTOPY, PARARELA, PROVIZE,
RODY, ROSA, RŮST, SKALPEL,
SKLADATELKY, SPÁR, SPIS,
STŘEČEK, ŠPEH, TÉZE, TRIBUNA,
TROL, TYČE, TYLY, URAN, ÚTRATA,
ÚVĚR, ŽDIBEC

Tajenka Ef 3,15
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium on-line.
Modlitby Za naší zem a Ukrajinu: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.
V pátek 15. 4. od 930 bude velkopáteční shromáždění v divadle Kámen.

Laos: Policie tlačí na rodiny, aby se zřekly víry v Krista
Během veřejného shromáždění 15. února policie nařídila deseti rodinám, aby
se zřekly křesťanské víry. Když odmítly, policista vybral jednu z křesťanek, ženu
jménem Sri, a nařídil jí podepsat dokument, že přestala následovat Ježíše. Poté,
co Sri odmítla podepsat, napsal policista na dokument jména členů její rodiny a
zfalšoval její podpis. Poté jí řekl, že pokud bude ona a její rodina nadále veřejně
uctívat Ježíše, budou zatčeni. Sri policistovi odvážně řekla, že se jeho příkazům
nepodřídí, ale od tohoto incidentu žije ona i někteří další křesťané ve strachu.
Modlete se, aby Sri a další křesťané v její vesnici nadále rostli v Kristu, aby se
mohli nadále scházet k bohoslužbám a aby mnoho dalších vesničanů uslyšelo
evangelium a uvěřilo v Krista.

Závěrečná píseň: Ježíš, Ježíš je Pán
Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje.
Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, kéž na mě sestoupí i tvá spása,
nikdy nezbavuj má ústa pravdy, dál teď poběžím jen cestou tvou.
Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje.

On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země,
určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.
Skutky apoštolské 17,26
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