- KDO JSOU TI SYNOVÉ BOŽÍ ?

GN 6 – ÚPADEK LIDSTVA

-

MÁME DŮKAZY O OBRECH?

-

CO JE ARCHA?

-

CO ZNAMENÁ OBDOBÍ 120 LET?

1) GEN.6 – NÁSILÍ A OKULTUSMUS
Genesis 6:1 Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery,
2 synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli.
3 A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů
bude sto dvacet let.
4 V oněch dnech byli na zemi obři -- a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským
dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži. 5 I viděl Hospodin, jak mnoho
je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé, 6 a
Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 7 Hospodin řekl:
Vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i
nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. 8 Ale Noe nalezl milost v Hospodinových
očích. 9 Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe
chodil s Bohem.
10 Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta.
11 Země však byla před Bohem zkažená; země byla plná násilí.
12 Bůh hleděl na zemi, a hle, byla zkažená, protože všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou
cestu.

1) GEN.6 – NÁSILÍ A OKULTUSMUS
13 I řekl Bůh Noemu: Přede mne přišel konec všeho těla, protože země je plná jejich násilí. Hle,
zničím je spolu se zemí. 14 Udělej si archu z goferového dřeva. V arše udělej komůrky a vysmol ji
smolou zevnitř i zvnějšku. 15 A udělej ji takto: Délka archy bude tři sta loket, její šířka padesát loket
a její výška třicet loket. 16 U archy udělej světlík a ukonči ho loket odshora. Vchod archy umísti v
jejím boku a udělej v ní dolní, druhé a horní podlaží. 17 A hle, já přivedu potopu, vody na zemi,
abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi,
zahyne. 18 Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá
žena i ženy tvých synů. 19 A ze všeho živého, z veškerého tvorstva, uvedeš pár od každého druhu
do archy, aby s tebou zůstal naživu; budou to samec a samice. 20 Z ptactva podle jeho druhů,
ze zvěře podle jejích druhů a ze všech zemských plazů podle jejich druhů pár od každého druhu
přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě. 21 A ty si seber ze všech druhů potravy, co se dá jíst,
a shromáždi to k sobě. Bude to k jídlu pro tebe i pro ně.
22 A Noe to udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal.

2) SYNOVÉ BOŽÍ
4 V oněch dnech byli na zemi obři -- a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským
dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.
Židům 13:2 Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť skrze ni někteří nevědomky pohostili anděly.
Genesis 19:1 Dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot seděl v sodomské bráně. Lot je
uviděl, povstal jim vstříc, poklonil se tváří k zemi …… 4 Dříve nežli ulehli, muži města, muži
Sodomy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky, obklíčili dům, 5 pokřikovali na Lota a říkali
mu: Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme!
Z těchto míst vidíme, že andělé na sebe berou lidskou podobu k nerozeznání od normálních
lidí.
Andělé podle Bible mají sloužit lidem, zde vidíme, že si plní svoje touhy – chtějí ženy a to
nedělají andělé, co slouží Bohu – jsou to tedy andělé, kteří slouží Ďáblu – démoni.

2) SYNOVÉ BOŽÍ
Domnívám se, že jsou to andělské bytosti, nazývané synové Boží:
Jób 1:6 Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také
Satan.
Jób 2:1 Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také
Satan, aby se postavil před Hospodina.
Jób 38:4 Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, pokud víš něco rozumného.
5 Kdo určil její rozměry, jestlipak víš? Anebo kdo nad ní roztáhl měřicí šňůru?
6 Do čeho byly zapuštěny její podpěry, nebo kdo založil její rohový kámen,
7 když jitřní hvězdy společně jásaly a všichni Boží synové hlaholili?
1.Enoch (kniha cca 200 př.n.l.) – říká, že tito synové Boží jsou vzpurní andělé (12:4,) a že potopa
přišla ukončit toto spojení lidé+démoni

2) SYNOVÉ BOŽÍ
Bible říká, že člověka Bůh chrání a nedovoluje démonům blízký kontakt s démony, ale lidé se
mohou dostat do blízkého kontaktu tím, že se těmto duchovním silám otevřou:
-

Magie
Spiritismus (vyvolávání duchů, ….)
Léčitelství
Satanismus
Vykládání karet, věštění
Doptávání se kyvadélkem, virgulí, spirálou
Zaříkávání, proklínání
Jasnovidectví
Voodoo
Astrologie
Rituální obřady
……

3) SVĚT PŘED POTOPU
Tehdejší svět v protikladu s tím, co Bůh zamýšlel
- Již zmiňovaný okultismus (v současné době velmi
populární)
- Svět plný násilí (náš svět je plný násilí)
- Země byla zkažená (plná nečistých věcí)
- Lidé měli zlé úmysly
Lukáš 17:26 A jak bylo za dnů Noé, tak bude i za
dnů Syna člověka: 27 jedli, pili, ženili se a vdávaly až
do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a
zahubila všechny. 28 Podobně bylo za dnů Lota:
jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli,
29 avšak toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z
nebe oheň se sírou a zahubil všechny. 30 Právě tak
to bude toho dne, kdy se zjeví Syn člověka.

4) OBŘI

180cm,457cm,260cm,320cm, 366cm, 595cm,

702cm,

778cm,

1098cm

4) OBŘI
Vlevo:
762cm vysoký
člověk
Stopa je dlouhá
87,6cm, široká
43,2cm.
Vpravo:

914cm vysoký
člověk
Stopa je dlouhá
106cm, široká
56cm.

4) OBŘI
-

5,1 metru vysoká lidská kostra byla nalezena v Gargayamu na Filipínách,

-

kosti jiných obrů nalezli výzkumníci v jihovýchodní Číně. Měřili více než 3 metry.

-

Na Cejlonu byly nalezeny zbytky člověka, který musel být vysoký kolem 3,9 metru.

-

V Tuře, blízko hranic s východním Pákistánem, byla nalezena kostra člověka 3,3 m
dlouhá.

-

Kost vyčnívala pevně usazena v křemenci, lékař potvrdil, že jde o lidské kosti
nadměrných rozměrů (od kolena k patě 97,5 cm).

-

Roku 1925 odkryla skupina amatérských výzkumníků kostry osmi prehistorických obrů,
měřících od 2 do 3 m. Měli na sobě mohutné měděné brnění.

Po celém světě jsou nálezy zkamenělých otiscích lidských chodidel nadměrných rozměrů,
které nacházíme na různých místech země.

4) OBŘI
Lidští obři – otisky v horninách 2,3 Afrika 4,5,7,9,10,11,13 Texas, 6 New Mexico, 8 Hawaii, 12
Turecku, 14 Itálie, 15,16 Francie

4) OBŘI
(Glen Rose Texas, říčka Paluxy River), člověk
výšky 305cm, hmotnost 450kg

5) ARCHA

Rozměr archy 300x50x30 loktů. Loket byl pro
různé kultury a země cca 45-52cm, někteří uvádí
až 85cm. Rozměr tedy byl minimálně
133/22,5/13,5m.Hebrejské slovo v originále
znamená „bedna“ nebo „skříň“.

5) ARCHA

Měli bychom uvažovat spíše o kvádru, než o lodi, jak
známe dnes.
Poměr jednotlivých stran ukazuje, že toto plavidlo je
nepotopitelné – právě poměrem jednotlivých stran a
ne příliš vysokou výškou. Toto plavidlo dokáže odolat
velkým vlnám!!!!
Noe neměl nikam rychle plout, proto nepotřeboval
špičku lodi, která by rozrážela vodu.

Např. tanker Triple E má rozměry dl.400m, šířku 59m,
ponor 16m.
Korejská studie Hong, et al., Safety Investigation of
Noah’s Ark in a seaway, TJ 8(1):26–36, April 1994
ukazuje, že plavidlo mohlo zvládnout i tsunami o výšce
až 30m.

5) ARCHA
Archa plavala na hlubokých vodách. V takových vodách se ničivá síla tsunami snižuje, takže
plavidlo bylo bezpečné. Dle 1.Mojž.8.1 začal pak vanout vítr, ale oni se nepotřebovali dostat na
určité místo, jen se větrem nechali unášet. To znamenalo, že ani vítr nebyl překážkou, nicméně
tento tvar odolává i větrům velkých rychlostí.

Archa nebyla výletní loď, ale záchranné plavidlo

6) SOUDCE I ZÁCHRANCE
Gen.6:6 a Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
7 Hospodin řekl: Vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím
člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. 8 Ale Noe nalezl
milost v Hospodinových očích.
Bůh má svá pravidla
Nad hříchem nemůže jen tak mávnout rukou, ale na druhou stranu hledá někoho, aby
měl důvod zachránit a nemuset soudit.
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6) SOUDCE I ZÁCHRANCE
Proto mluvil k Noemu, aby udělal archu, aby se
zachránilo alespoň něco, vyslovil soud - za 120 let
zničím zemi, ale nikdo to nebral vážně. Všichni viděli,
že staví archu, Noe a jeho synové jistě za tu dobu
mluvili s mnoha lidmi, sousedy, příbuznými, přáteli,
ale nikdo to nebral vážně.
Bůh stále hledá ty, kteří berou jeho slovo vážně, k
těm mluví a pomáhá, aby věděli, co mají dělat.
Noe dostal jasné instrukce, i my dostaneme jasné
instrukce od Boha, když je budeme chtít slyšet.
Když si budeme zahrávat s okultismem, ….. pak
bude muset soudit, ale před svým soudem ještě
hledá někoho, kdo by mohl pomoct k tomu, aby
nemusel soudit. Kdyby země v té době byla plná lidí
jako Noe, Boží soud by nepřišel.
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7) NOE UDĚLAL VŠE
Udělal vše, jak mu Bůh přikázal, ale něco ho to stálo
- Musel hodně tvrdě pracovat a nevěděl, jaký
bude výsledek, mohl se spolehnout jen na Jeho
slovo
- Musel být také vynalézavý, udělat takovou loď
není maličkost
- Musel vynaložit mnoho vlastních prostředků
- Musel strpět urážky a výsměch od ostatních

- Proč měl děti až tak pozdě I v tomto musel snášet
výsměch od ostatních, vypadal nepožehnaně.
- Všechno ale zvládl, protože žil (chodil) s Bohem,
Bůh mu byl přítelem, pomocníkem
- Jeho příbuzní mu nerozuměli
- Každý, kdo chce chodit s Bohem, to bude něco
stát, není to zadarmo

8) OBRAZ BUDOUCNOSTI
To, co prožíval Noe, je podobné tomu, co prožíváme
my. Naše společnost je hodně podobná té tehdejší.
Popis naší společnosti:
2 Timoteovi 3:1 Toto však věz, že v posledních dnech
nastanou těžké časy. 2 Lidé budou sobečtí, chtiví
peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní,
nevděční, nesvatí, 3 bezcitní, nesmířliví, pomlouvační,
nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, 4 zrádní,
lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující
Boha. 5 Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc
jim bude cizí. Od takových se odvracej.

Ochrání nás jen ochota podřizovat naše životy Božímu
slovu. Noe podřídil svůj život tomu, co řekl Bůh a u nás
to má být stejné.

9) ODMĚNA
Židům 11:7 Vírou dostal Noe pokyn ohledně toho, co
ještě nebylo vidět, a v bázni Boží připravil koráb k
záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svět a stal
se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry.
Archa je obraz rodiny (způsob jak zachránit rodinu),
opravdové církve (důsledné naplňování toho, co nám
Bůh říká).
Přes všechny potíže, které Noe musel překonat, vidíme, že
měl
- Funkční rodinu (žili v harmonii)
- Rozuměli tomu, co se děje ve společnosti, kam
společnost spěje

- Neměli strach o budoucnost, naplňovali to, co jim Bůh
ukázal
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10) SOUD NAD CÍRKVÍ
Bůh také odlišil ty, kteří působili velmi zbožně a ty,
kteří opravdu chodili s Bohem.

Protože žil 350 let po potopě, viděl důsledek toho,
že poslouchal Boha, jeho rodina mu musela být
velmi vděčná, protože jeho důsledné lpění v
následování Boha se vyplatilo.
Naproti tomu falešné uctívání Boha bylo
potrestáno, všechna magie a čarování byla
odstraněna.
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11) OTÁZKY
- Proč byl dán limit 120 let, proč ne třeba 50
let?
- Jsme bezúhonní ve své generaci?
- Co tedy máme naplňovat v naší době?
- Co znamená 2 Timoteovi 3:5 Budou mít
vnější formu zbožnosti, ale její moc jim
bude cizí. Od takových se odvracej.
- Proč se Bůh trápil ve svém srdci, když
věděl jak to dopadne?
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