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BOŽÍ SOUD (GN 6,1–22) 

Boží hněv se zjevuje z nebe 
 

Dneska se podíváme na prvním místě na Boží soud. Kdykoliv Bůh soudí, 

dává průchod svému hněvu. A Boží soud vždycky také ukazuje na Boží 

spravedlnost, což je poslední věc, o které budeme mluvit. 
 

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 Bůh soudí? 

2. Proč někteří lidé nechtějí slyšet o Božím hněvu? 

3. Proč je Boží spravedlnost tak strašlivá? 
 

 

 

 



 

 

CELOSVĚTOVÁ POTOPA 

 Proč je celosvětová potopa tak důležitá? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  2Pt 3,3–7; Lk 17,26–27 

I. BOŽÍ SOUD 

 Proti komu se obrací Boží soud? 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 38,7–10; Nu 17,6–15; 1Pa21,14; 2Pt 3,10; Zj 19,15; Ř 1,18nn 
 

II. BOŽÍ HNĚV 

 Jaký je vždycky Boží hněv? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Nu 23,19; Jl 2,13; Ef 4,26; Jk 1,19–20;  



 

 

III. BOŽÍ SPRAVEDLNOST 

 V čem Bůh zjevil svou spravedlnost a jak? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Jk 2,10; Žd 9,27; Ef 1,4; Tt 2,14 
 

  

 

 
   AKROBACIE, ARCHITEKT, CTÍT, 

CVIK, GLYCERÍN, GYPS, HROT, 

CHATA, JIHLAVA, KAKAO, 

KATILINÁRKA, KLIP, KOKOSY, 

KOMEDIANTI, KURTY, LAIK, LEŠI, 

LINORYT, LYRY, OBTÍŽ, OCET, 

OKUS, OLYMPIÁDA, ORKÁNY, 

OVARY, PADOL, PANELY, ROCO, 

ŘEČNÍCI, SALTO, SKON, SVAZ, 

TALM, TIKET, TISKÁRNA, 

TRAGÉDIE, TROUBA, TŘPYT, ÚVAL, 

YSATY, ZVYK 

Osmisměrka 

Tajenka Ž 29,10 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Čtvrtek 1900 Modlitby za Lotsiho a Renatu a Kristýnku, za Petra. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe 

zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě 

člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho 

Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem 

Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě 

Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

Filipským 2,6–11    


