
Bible, též nazývaná Písmo svaté či Slovo Boží, je základním kamenem 
křesťanské víry. Je to kniha zcela unikátní, odlišná od jiných knih. Bibli tvoří 
celkem 66 knih napsaných přibližně čtyřiceti různými autory pocházejícími z Asie. 
Měli různá povolání : byli to panovníci, výběrčí daní, rybáři, doktoři, sedláci, 
právníci a jiní. Bible byla napsána  v časovém rozmezí 1500 let. Jednotlivé knihy 
vznikly nezávisle na sobě, jejich autoři se navzájem neznali a žili v odlišných 
koutech světa. A přesto když byly jednotlivé knihy shromážděny, utvořily dokonalý 
příběh spojený jednou myšlenkou a jedním významem. Duch svatý seslaný od 
Boha inspiroval tyto muže k napsání jednotlivých knih.

Z tohoto důvodu je Bible prastarou knihou, která získává na popularitě i v současné 
době. Bible je první tištěnou knihou vůbec a byla přeložena do mnoha jazyků.

Bible se skládá ze dvou částí, které křesťané nazývají Starý zákon a Nový zákon. 
Starý zákon tvoří 39 samostatných knih, které se dělí na 927 kapitol. Text Starého 
zákona byl původně napsán v hebrejštině, která vypadá následovně:

Židé dodnes považují Starý zákon za posvátné Písmo.

Nový zákon tvoří 27 samostatných knih a 260 kapitol. Většina textu Nového 
zákona je napsána v řečtině, která vypadá následovně:

Bible popisuje pravdivý příběh o stvoření a historii světa a také prozrazuje jeho 
konec. Vypráví o stvoření člověka, o příčině hříchu, o nebi a o pekle.

 Bible je kniha plná proroctví, z nichž se již mnohá vyplnila.

Bible odpovídá na důležité životní otázky, které si člověk klade:
            Proč jsme tady? Jaký je důvod naší existence?
            Proč musíme zemřít ?
            Co se stane po smrti ?
            Je možné se znovu narodit ?
            Jaký je rozdíl mezí ďáblem a duchem zemřelého člověka ?
            Jak se lišíme od zvířat ?
            Co je vlastně hřích ?
            Je možné přestat hřešit ?
            Existuje skutečně Bůh ?
            Proč je tolik utrpení a bolesti na světě ?
                Proč člověk trpí a zažívá zklamání a pak zemře ?

Chceš-li znát odpověď na tyto a jiné otázky, čti dál…
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Obrovské temné nic – a Bůh. Nebyl 
však sám, Bůh narozdíl od člověka 
existuje ve třech osobách, které si 

jsou navzájem rovné a věčné, 
jednotné v podstatě, přirozenosti, 
moci, síle a vůli a spolusdílející 

dokonalou lásku.

Tento příběh se vypráví v knize 
tisíce let staré. Každé slovo, 

které uslyšíte je pravdivé, někdy 
možná i těžko uvěřitelné.

Na úplném počátku před stvořením 
člověka, země, slunce, hvězd, světla 

a času, existoval Bůh. 

Bůh však chtěl přátele a sousedy, 
někoho, s kým by svůj život sdílel.

Vždyť i pravda je 
někdy podivnější 

než fikce. 

Jak je napsáno v Bibli*, Bůh stvořil různé andělské 
bytosti, aby uctívaly Boha a jeho trůn. Jeden z nich 
jménem Lucifer svedl třetinu andělských bytostí ke 

vzpouře. Bůh je za trest vykázal z nebe a změnil 
Luciferovo jméno na Satan.

Více o Bibli naleznete v této knize na straně 321. Více o Satanovi najdete v knihách: Izaiáš 14:12-14, 45:18, 
Ezechiel 28:13-19, Ev. S.Matouše 25:41,Ev.S. Lukáše 10:18, Zjevení S.Jana 12:4, 20:2

Ale o nich se tento 
příběh nevypráví.

TENTO PŘÍBĚH JE O 
VZTAHU BOHA A ČLOVĚKA
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…a to byl první den v 
historii země

I řekl Bůh: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
Země byla pustá a prázdná. Nad 
vodami se vznášel Bůh Stvořitel.

Přibližně 4004 před Kristem – Genesis 1:2-3 

Svět nebyl stvořen tak, jak se většina lidí domnívá. 
Člověk se nevyvinul z nižšího řádu. Bůh nepoužil 

evoluci. Bůh tvoří slovem, promluví a slovo se 
stane skutečností. Během šesti 24hodinových dní 
stvořil Bůh zvířata a rostliny, aby naplnily zemi.
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Šestého dne Bůh stvořil člověka z prachu 
země. Zlí démoni jej bedlivě sledovali.

Bůh vdechl dech života do člověka a ten 
se stal živým tvorem. Bůh stořil člověka, 
aby byl jeho obrazem a pověřil ho vládou 

nad zemí a nad veškerým tvorstvem.

Bůh dokončil své 
stvořitelské dílo a řekl: 

„Je to velmi dobré!”

Bůh dal prvnímu 
člověku jméno Adam.

Genesis 1:31, 2:7
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A Satan je 
sledoval.

Bůh každý den chodil s 
Adamem v zahradě a 

rozprávěl s ním. Život byl 
báječný. Bůh přivedl všechny 
živé tvory k Adamovi, aby je 

pojmenoval. Jak Adam 
pozoroval jednotlivé páry, 
uvědomil si, že mu chybí 

protějšek .  

Adam a Eva žili spolu 
šťastně v zahradě. Neznali 
hřích, hlad, zimu a horko.

Z každého stromu 
v zahradě smíš jíst. 
Ze stromu poznání 

dobrého a zlého však 
nejez. V den, kdy z něho 

pojíš, zemřeš. 

Stvořím pro 
Adama pomoc, 

která by při 
něm byla.

Bůh seslal na Adama mrákotu 
a když usnul, vyňal z něj žebro, 

ze kterého utvořil půvabnou 
ženu, aby Adamovi pomáhala.

Bůh probudil Adama, přivedl k němu ženu a 
řekl jim, aby se rozmnožili a naplnili zemi. 

Adam nazval svou ženu Eva.

Oba dva byli nazí a stejně 
jako děti, ani oni se za 
svoji nahotu nestyděli.

Ona je kost z 
mých kostí a tělo 

z mého těla.

Genesis 1:28, 2:2, 16-22,25

A Bůh pravil…

Bůh přikázal…

Bůh stvořil nádhernou rajskou zahradu a postavil do ní Adama, aby jí a celému světu 
vládnul. Zahrada byla plná stromů s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady stály dva 

zvláštní stromy – strom života a strom poznání dobrého a zlého. Adam mohl jíst ze 
stromu života kdykoliv se mu zachtělo. Dokud jedl jeho plody  nestárnul, neonemocněl 

a nemohl zemřít. Ze stromu poznání dobrého a zlého MĚL ZAKÁZÁNO jíst. 
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Pověz mi, Bůh vám 
zakázal jíst ze všech 
stromů v zahradě?

Šťavnaté zralé plody 
vypadaly velmi lákavě a navíc 
slibovaly vševědoucnost. Ale 

Bůh je zakázal jíst.

Eva nevěděla, 
co je dobré a zlé.

Eva si uvědomila, že byla 
podvedena. Bylo však již 
pozdě, nyní poznala dobré  

a zlé, a zlé zvítězilo. 

Satan Boha nenáviděl a chtěl zničit celé jeho dílo. 
Aby mohl mluvit s Evou, vstoupil do těla 

krásného tvora a promluvil jeho ústy.

Eva podala ovoce Adamovi a 
nabádala ho, aby také ochutnal.

Vidíš, nezemřela 
jsem. Jez a budeš 
také vševědoucí.

Nikoli, nepropadnete 
smrti! Když  z něho pojíte, 

otevřou se vám oči a 
budete jako bohové znát 

dobré a zlé.

Plody ze stromů v 
zahradě jíst smíme. Jen o 
plodech ze stromu, který 
je uprostřed zahrady Bůh 
řekl, že se jich nesmíme 

dotknout, abychom 
nezemřeli.

Eva neuposlechla 
Boha a plody 

ochutnala. 

Genesis 3:1-6, Zjevení S.Jana 20-2
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Žena, kterou jsi mi dal, 
ta mi dala ovoce z toho 
stromu a já jsem jedl.  

Oběma se otevřely 
oči: poznali, že jsou 

nazí a styděli se.

Co jsme to 
jen učinili?

Neuposlechli jsme Boha. 
Už přichází! Rychle, 
musíme se  schovat.

Kde jsi, 
Adame? Uslyšel jsem v 

zahradě tvůj hlas a 
bál jsem se. A protože 

jsem nahý, ukryl  
jsem se. 

 Kdo ti pověděl, že jsi 
nahý? Jedl jsi z toho 
stromu, z něhož jsem 

ti zakázal jíst?

Genesis 3:6-12

He, he, he…Teď 
vás zabije! 

Vidíte, co udělal 
se mnou?
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Protože jsi to 
učinil, buď proklet, 
polezeš po břiše a 
žrát budeš prach.

Bůh mohl během okamžiku zničit Lucifera 
a jeho posly, ale rozhodl se, že jim dovolí 
žít a pokoušet člověka. Koho bude člověk 

následovat? Boha nebo Satana?

Zde se mluví o budoucím konfliktu. Přijde 
čas, kdy potomek ženy porazí Satana. 
Tento slíbený syn vykoupí člověka ze 

hříchu a smrti a přivede ho zpět k Bohu.

Ten had mě podvedl a já jsem jedla. 
Řekl mi, že nezemřu a budu jako Ty, ale 

to není pravda. Cítím se hrozně.

Mezi tebe a ženu položím 
nepřátelství, i mezi 

semeno tvé a semeno její. 
Ono ti rozdrtí hlavu a ty 

jemu rozdrtíš patu.

Genesis 3:13-15

Ssssssss

Bůh požádal Evu o 
vysvětlení a ta 
odpověděla:

Bůh proklel hada a 
řekl mu…
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Nyní nastal čas smrti pro 
Adama a Evu tak, jak Bůh 

slíbil. Namísto nich však Bůh 
zabil zvířata a z jejich kůže 
udělal suknice a přioděl je.  

Adam a Eva ten den 
nezemřeli, protože místo 

nich byla obětována 
zvířata. Smrt však nad 
nimi získala vládu a 
jednou zemřou také.  

Smrt je odplatou za hřích.

Adam a Eva zhřešili. Bůh je vyhnal 
z rajské zahrady, aby jim zabránil 
jíst ze stromu života a žít na věky.

Bůh poslal anděla cherubína střežit 
cestu do zahrady. Za určitý čas byla 

rajská zahrada zničena a strom života 
přemístěn. Jednoho dne se vrátí zpět 
na zemi, ale to bychom předbíhali.

Genesis 3:17-24, Ezechiel 18:4

Bůh proklel 
člověka a řekl…

Namísto 
nás zemřela 
ta zvířata!

Bůh nás nezabil! 
Jsme stále naživu!

V potu své tváře budeš jíst 
chléb, dokud se nenavrátíš do 
země, z níž jsi byl vzat. Prach 

jsi a v prach se navrátíš.

Adame, uposlechl jsi hlasu své ženy a 
jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti 

zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země 
prokleta.  Vydá ti jen trní a hloží.
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Adam a Eva měli spolu hodně dětí. Jejich 
synové a dcery se brali navzájem a měli děti.

Kain, jejich prvorozený syn, pěstoval 
zeleninu a ovoce. Druhorozený syn Ábel se 

stal pastýřem ovcí. Je možné, že jeden z nich 
je ten slíbený potomek, který zničí Satana?

Kain a Ábel věděli o Bohu a o tom, 
co se stalo v rajské zahradě. Bůh s 

člověkem nechodil a nerozprávěl jako 
dříve. Adamova neposlušnost oddělila 

Boha od člověka a všech jeho 
potomků. Život bez Boha byl těžký.

Jednoho dne se oba synové rozhodli 
přinést Bohu obětní dar. Jejich otec jim 
pověděl o zvířatech, které Bůh zabil v 

rajské zahradě. S pomocí víry Ábel přinesl 
oběť ze svých ovcí a nabídl ji Bohu.  

Ó Hospodine, 
jako hříšník ti 

přináším jednoho 
ze svých 

prvorozených 
beránků a nabízím 

ti ho namísto 
vlastní smrti.

Kain přinesl obětní dar z nejlepších plodin, 
které vypěstoval. Bůh se však na Kaina a jeho 
obětní dar ani nepodíval, protože jeho dar byl 
bez krve. Nevěděl, že jeho hřích Boha urazil.

Hospodine, přijmi 
prosím tento dar z 

těch nejlepších 
plodin země.

Genesis 4:1-4, Římanům 3:23, Židům 11:4

Bude jeden z těchto mužů 
ten slíbený Spasitel?
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Bůh odmítl Kainovu oběť, 
protože byla bez krve.

Když Bůh spatřil prolitou 
krev nevinného beránka, byl 
potěšen a  Ábelův obětní dar 
přijal. Jeho hřích byl odčiněn. 

Ábel byl usmrcen a Kain se 
snažil svůj hřích ukrýt.

Bůh řekl Kainovi:”Budeš-li 
konat dobro, přijmu i tebe 
a budeš vládnout nad svým 

bratrem Ábelem.”

Genesis 4:5-8

Bratře, ještě 
stále je čas 

nabídnout obětní 
dar s krví.

Ale teď už toho 
mám opravdu dost!

Myslíš si, že jsi lepší 
než já? Můj obětní dar 
byl mnohem cennější 

než tvůj ubohý 
podříznutý beránek. Co 
na něm bylo lepšího?

Ne, 
Kain

e

Ne, 
Kain

e

PRÁSK!!!
PRÁSK!!!
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Genesis 4:9-16, 5:4, Skutky S. Apoštolů 17:24-26

Kainův hřích Bohu neunikl. 
Bůh vidí a ví vše.

Kaine, kde je 
tvůj bratr 

Ábel?

Nevím. Cožpak 
jsem strážcem 
svého bratra?

Bůh zná vše a vidí všechny. Nic se mu nemůže 
utajit. Viděl, jak  Kain zabil Ábela. Kain byl 

proklet a odešel se svojí ženou do pustin. Jeho 
vina mu působila velký smutek a trápení.

Kain nemohl být 
slíbeným Spasitelem, 
sám potřeboval spásu.

Na počátku se příbuzní navzájem ženili 
a křížení genů nezpůsobovalo problémy, 
později však Bůh přikázal, aby se blízcí 

příbuzní navzájem neženili. 

A co Boží slib syna Vykupitele? Adamovi 
a Evě se narodil syn, kterému dali jméno 
Šet. Měli spolu ještě hodně synů a dcer. 

Bůh mě obdaroval 
dalším synem, aby 

zaplnil místo po 
Ábelovi, kterého 

Kain zabil.

Prolitá krev 
tvého bratra ke 

mně křičí ze 
země.
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Mnoho dalších synů přišlo po 
Šetovi, ale žádný z nich neměl moc  

zlomit kletbu hříchu a porazit 
smrt.Svět se rozrůstal a objevovala 

se stále nová města, vesnice a statky.

S každou novou 
generací hřích rostl a 

rostl. Na zemi se 
rozmnožila zlovůle, 

nevěra a násilí. Každá 
lidská myšlenka byla 
zlá a hříšná. Nikdo 
nebyl dobrý. Adam 

spáchal jeden hřích a 
lidé nyní páchali 

hříchů nespočetně.

Bůh řekl: „Člověka a všechno 
živé smetu z povrchu země, 

neboť lituji, že jsem ho stvořil.” 
Satan, který nenávidí Boží 

království, bude nesmírně potěšen.

Devět generací (1 400 let) se 
vystřídalo a svět byl plný hříchu.

 Dočká se někdy Bůh 
rodiny, která by ho 

milovala a poslouchala?

Lidé se stali otroky lidí.

 Genesis 6:5-7; Římanům 5:12
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Jenom Noe, který byl 
dobrý a spravedlivý, našel 

u Boha milost.  Bůh se 
rozhodl, že Noema a jeho 

rodinu zachrání.

Je Noe tím slíbeným Vykupitelem, 
který zničí Satanovo dílo ? Bude 
následovat Boha anebo se stejně 
jako ostatní od Boha odvrátí ? 

Bůh  zadal Noemovi přesné rozměry 
archy tak, aby unesla všechny živé 
tvory, kteří se na ní budou plavit.

Genesis 6:8-9, 17-22,7:2

Přibližně 2500 let před Kristem

Vezmi s sebou na archu 
po páru od každého druhu 
zvířat a ptactva. Ty si pak 

vezmi dostatek jídla. Až bude 
čas, řeknu ti, jak a z čeho 

postavit archu a jak se 
připravit na potopu. 

Rozhodl jsem se skoncovat se vším 
tvorstvem. Sešlu na zem velkou 
potopu a všechno, co je na zemi, 

zhyne. S tebou však učiním smlouvu. 
Udělej  si archu ze dřeva.

14



O stodvacet let později byla archa 
dokončena a všechna zvířata  pár 

po páru vešla k Noemovi do archy.  

Některá jsou dost 
zvláštní, nikdy jsem 

taková zvířata neviděl. 
Myslíš, že Noe má 

nakonec pravdu s tou 
potopou?

Podívej, támhle 
jdou další zvířata.  
Přicházejí sama, 
jako by je někdo 

volal. Ani náhodou. 
Kde by se 
všechna ta 

voda vzala?

Noema rmoutila  myšlenka, 
že všechno živé zahyne, a ve 

volných chvílích varoval 
ostatní, aby přestali hřešit.

Říkám vám, že se Bůh chystá 
seslat na zem velkou potopu, 

která vše živé zahubí. Věřte mi 
a vstupte se mnou na archu.

Proč by 
milující Bůh 

zničil své 
vlastní děti?

Ty starý 
blázne!

Bůh nenávidí hřích. 
Přestaňte hřešit, budťe  
spravedliví a milujte 

bližního svého.

Genesis 7:7-9, 2.Epišt.S. Petra 2:5
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Genesis 7:9-11,16

Noe, už je čas. 
Vejdi ty a celá tvoje 

rodina do archy. 
Brzy už bude pozdě 
pro ty, kteří odmítli 

přestat hřešit.

Vsadím se, že je 
ti lvi už dávno 

sežrali.

Už tam jsou 
celý týden!

Po sedmi dnech pak začalo pršet a 
na zemi vystoupily vody potopy.

 Nebuď směšný. Bůh 
je přece láska. Není 

možné, aby jeden muž 
měl pravdu a všichni 
kněží a kazatelé se 

mýlili.

Já blázen! Kéž bych 
věřil Noemovi!

Bůh za nimi 
zavřel dveře a po 
celých sedm dní 

se nic nedělo.

Nikdy jsem nic 
podobného neviděl, 

myslíš, že ti blázni v arše 
mají nakonec pravdu v 

tom, že Bůh chce 
všechny lidi kvůli jejich 

hříchům zahubit?

Hospodine, 
zachraň mé dítě!

Nezbývá moc 
místa.

Tato jsou již 
poslední.

Nikdy předtím na zemi nepršelo. Počasí bylo vždy 
slunečné a příjemné a zemi zavlažovala jen rosa. 

Nikdo nikdy o dešti neslyšel. Noe tak neměl 
sebemenší důvod věřit, že bude pršet. Nedbal však 

na důvody, věřil Bohu. Všichni si mysleli, že Noe je 
blázen, když věřil Bohu, že voda poteče z nebe.

He, he podívejte se na ty 
pošetilce! Jsou uzavřeni ve 

velké lodi se všemi hladovými 
zvířaty! Uprostřed pustiny bez 

jediné kapky vody!
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Když si lidé uvědomili, 
že Noe měl pravdu, 
bylo již příliš pozdě.

Pršelo po 40 dní a nocí, vody 
na zemi stouply a překryly 

všechny vysoké hory. Všechno 
živé zahynulo, zachován byl 

pouze Noe a ti, kdo s ním byli 
v arše. Uplynul skoro celý rok, 

než mohl Noe opustit archu.

Noe vypustil holubici a ta se k němu 
vrátila s čerstvým lístkem v zobáčku. 

Tak Noe poznal, že vody ze země 
ustoupily. Když Noe holubici o 

několik dní později znovu vypustil, 
už se nevrátila. Bylo po potopě. 

Genesis 7:12, 19-23, 8:9-11

Budu rád, 
až vody ustoupí 
a budeme moci 
opustit tuto loď.

Přibližně 2348 let před  Kristem
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Zvířata jsou vám 
vydána do rukou. 
Každý pohybující 

živočich vám bude za 
pokrm, stejně tak i 

zelenina a byliny. Jen 
maso oživené krví 

nesmíte jíst. 
Neprolévejte krev 

člověka.

Položím na oblak duhu, jako 
znamení smlouvy a kdykoliv se 
duha objeví, rozpomenu se na 

svou smlouvu mezi mnou a vámi 
a vody již nikdy nezaplaví a 

nezničí zemi. Ploďte a množte 
se a naplňte zemi.

Kdo prolije krev 
člověka, toho krev bude 
člověkem prolita, neboť 

život je v krvi.

Archa spočinula na 
pohoří Ararat. Všichni 

vyšli z archy do nového 
světa, který neznal hříchu.

Noe začal obdělávat půdu a 
vysadil vinici. Rodiny se začaly 

rozrůstat a nový svět se nezdál již 
tak opuštěný jako na začátku.

Noe zjistil, že když nechá hrozny zkvasit a 
víno pak vypije, cítí se najednou podivně lehce 

a zvláštně. Víno mu zachutnalo a mnohdy 
nebyl ani schopen práce. Někdy i upadnul do 
bezvědomí a činil věci, které Boha netěšily. 

Noe postavil Hospodinu oltář a zapálil na něm 
zápalné oběti. I přesto, že byl Noe člověk 

spravedlivý, v jeho srdci stále přebýval hřích. 
Oběti s krví byly nabídnuty Hospodinu jako 
náhrada za vlastní život a životy jeho rodiny.

Osm obětí představovalo osm 
lidí, kteří by byli zemřeli při 

potopě,  kdyby nebylo milosti 
Boží. Stejně tak v rajské 

zahradě odčinil Bůh Adamův a 
Evin hřích tím, že obětoval 

podříznutá zvířata.

Genesis 8:4,20,9:1-29

18



Noe a jeho rodina 
našli u Boha milost.

Pouze těchto 8 lidí 
zůstalo na živu.

Jáfet odešel na západ 
a na sever, aby se 

usadil a založil rodinu.

Šém odešel na východ 
a usadil se v Asii.

A tak se lidstvo 
rozmnožilo a 
rozčlenilo.

Genesis 9:21-27, 1. Letopisů 4:40, Žalm 78:51,105:23,27,106:22

Jednoho dne se Noe opil, obnažil se a 
tvrdě usnul uprostřed svého stanu. Jeho 

syn Chám spatřil svého obnaženého otce 
a jeho nahota mu přinesla uspokojení. 

Pověděl to venku oběma svým bratrům. 

Tvůj  syn Kanán a jeho 
potomci ať jsou těmi 
nejbídnějšími otroky 
tvého bratra Šéma.

O mnoho let později se 
toto proroctví naplnilo. 

Kananejci osídlili Palestinu 
a žili v područí Židů.

 Adam a Eva Kain
Ábel

Šet

 Evropa

Jáf
et

C
há

m

Šém

Asie

Afrika

Turecko

Egy
pt

Když se 
Noe 

probudil, 
jeho 

synové mu 
řekli, co 
Chám 
učinil.

Chám odešel na jih a usadil 
se v Africe a jižní Asii. 

Potomci jeho syna Kanána  
se usadili v oblasti, která se 

nyní nazývá Palestina.
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Země se znovu zaplnila a lidé 
začali opět hřešit, klaněli se 

modlám a zapomněli na Boha.

Chám, syn Noema, zplodil syna Nimroda a 
ten se stal na zemi prvním bohatýrským 

lovcem. Odmítl poslouchat Boha a založil 
své vlastní pohanské království Babylón.

Lidé se nechtěli rozptýlit po celé zemi, 
jak jim Bůh přikázal. Postavili si vysokou 

a skvostnou věž jako místo k uctívání. 

Neuctívali však Boha. 
Satan je navedl k 

uctívání bohů 
vyřezaných ze dřeva, 

kamene a kovu.

 Stavitelé se nemohli mezi 
sebou domluvit a upustili 

od budování města.

 Bůh se na neposlušné Babylóňany 
rozhněval a aby se mezi sebou 

nemohli dále domlouvat, sestoupil 
a zmátl jejich řeč, takže si 

navzájem nerozuměli.

โอ้ย...
คุยไม่เข้าใจกันเลย 

рзүш 
оөрз блх 
ө зцрий 

сзц

Stalo se, jak Bůh přikázal a 
veškerý lid byl rozehnán po 

zemi. Někteří odešli do 
vzdálených krajin na studený 

sever a horký jih, jiní odpluli na 
daleké ostrovy. Tak se lidstvo 

jazykově rozčlenilo.

Genesis 10:6-10; 11:1-9

Přibližně 2247 před Kristem
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