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ZKAŽENOST ŽIVOTA NA ZEMI (GN 6,1–22) 

Bůh nemá zalíbení ve smrti svévolníka 
 

Dneska se podíváme na konkrétní důvody Božího soudu a Božího hněvu. 

Podíváme se tedy na člověka, na to, co dělali lidé a proč se to Bohu 

nelíbilo do té míry, že se rozhodl zničit celou zemi vodami potopy. 
 

Text Písma – Genesis 6,1–22 ČEP: 
1Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, 2jak půvabné 
jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 3Hospodin však řekl: „Můj 

duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto 
dvacet let.“ 4Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, 

vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. 5I 
viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i 
srdce je v každé chvíli jen zlý. 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 

7Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i 
nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“ 8Ale Noe našel u Hospodina milost. 9Toto je 

rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s 
Bohem. 10A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta. 11Země však byla před Bohem 

zkažená a plná násilí. 12Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo 
pokazilo na zemi svou cestu. 13I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším 

tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. 14Udělej si archu z 
goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. 15A uděláš ji 
takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. 16Archa bude 
mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, 

druhé i třetí patro. 17Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno 
tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. 18S tebou však učiním 

smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. 19A ze všeho, 
co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; 

samec a samice to budou. 20Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze 
všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při 

životě. 21Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za 
pokrm.“ 22Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jak potopa promlouvá i dneska k současnému člověku?  

2. Jak může člověk změnit své srdce? 

3. Proč nestačí jenom změnit své chování? 
 

 

 

 



 

 

BOŽÍ SOUDY 

 Kdy se zjevují Boží soudy z nebe? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ř 1,18nn; Gn 6,5; Gn 8,21; Ko 1,21 

I. KOMPROMIS VÍRY 

 Proč je důležité uchovat si čisté svědomí před Bohem? 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 4,26; Gn 5,24; Ju 14–15;  2Pt 2,5; Gn 7,1; Lk 17,26–30; Mt 24,9–13; Lk 18,8 
 

II. ZKAŽENOST SRDCE 

 Proč učení o zkaženosti člověka uráží lidi? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Mt 7,11; Mt 12,34; Lk 18,18–19; Jr 13,23; Mk 7,21; 1K 4,7; Ex 33,19; Př 28,28; Sd 17,6 

a 21,25 



 

 

III. NÁSILÍ RUKOU 

 Proč Bůh nenávidí násilí rukou? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Gn 9,5–6; Gn 4,23; Ž 90,10; 1S 18,7; Ef 4,32; Fp 4,5; Tt 3,2; 2Tm 2,24–25; Sk 2,38 
 

  

 

 
   AKLÉ, ALDA, BALKÁN, BOURDON, 

CAEN, GLEJ, HAJNÝ, HROBAŘ, 

HRST, IDEA, IDEOLOGIE, KASTROL, 

KATR, KEŇA, KLARINET, KLASA, 

KLUB, LEŠI, LODR, OTEC, OVSÍK, 

PAUSA, PAVÍ, PLOT, PROHLÍŽET, 

SÉRA, SILK, SUKNO, TÁLY, TAPA, 

TCHOŘ, TRAKTORISTKY, TRNOVÍ, 

TROTL, UHER, ÚHLOPŘÍČKA, 

UHRADIT, VINÍK, VLAK, ZLATOKRT, 

ZRNA 

Osmisměrka 

Tajenka Ez 18,23 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Čtvrtek 1900 Modlitby za naší zem: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Závěrečná píseň: On je Pán 

On je Pán, On je Pán, vždyť zvítězil nad smrtí, On je Pán,   

každý před ním poklekne, každý bude vyznávat, Ježíš Kristus sám je Pán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi 

trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli 

k pokání. 

2. Petrův 3,9    


