
GN 7 – POTOPA 1.ČÁST

- VÝPOČET MNOŽSTVÍ VODY

- PROČ JEŠTĚ 7 DNÍ?

- POTVRZENÍ POTOPY – SOPKA SV. 

HELENY (USA)



1) GEN.7 – BOŽÍ SOUD

Genesis 7:1 Pak Hospodin řekl Noemu: Vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, 

že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty. 2 Ze všech čistých zvířat vezmeš s sebou 

po sedmi párech, vždy samce a jeho samici, a ze zvířat, která nejsou čistá, pár, samce a jeho 

samici. 3 Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby na povrchu celé 

země zůstalo naživu potomstvo. 4 Protože již za sedm dnů sešlu na zemi déšť trvající čtyřicet 

dní a čtyřicet nocí a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil. 5 A Noe udělal 

všechno, jak mu Hospodin přikázal.

6 Noemu bylo šest set let, když nastala potopa, vody na zemi. 7 I vešel Noe a jeho synové, 

jeho žena i ženy jeho synů s ním před vodami potopy do archy. 8 Z čistých zvířat i ze zvířat, 

která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se hýbe na zemi, 9 vždy po párech vešli k Noemu 

do archy, samec a samice tak, jak Bůh přikázal Noemu. 10 I stalo se za sedm dnů, že vody 

potopy přišly na zemi. 11 V šestistém roce života Noeho, ve druhém měsíci v sedmnáctém 

dni měsíce -- v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské 

průduchy. 12 A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí. 13 Právě toho dne 

vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, žena Noeho a tři ženy jeho synů s nimi do 

archy,
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1) GEN.7 – BOŽÍ SOUD

14 oni i všechna zvěř podle svých druhů, všechen dobytek podle svých druhů, všichni plazi 

pohybující se na zemi, podle svých druhů, všichni létavci podle svých druhů, každý pták, 

každý okřídlenec. 15 Vešli k Noemu do archy po párech ze všeho tvorstva, v němž byl duch 

života. 16 Přicházeli vždy samec a samice z veškerého tvorstva; vešli tak, jak mu Bůh přikázal. 

A Hospodin za ním zavřel.

17 Potopa na zemi trvala čtyřicet dnů, voda přibývala, zvedla archu a ta stoupala od země.

18 Vody se na zemi rozmáhaly a velmi přibývaly a archa plula po povrchu vod. 19 Vody se 

na zemi převelice rozmáhaly, až byly přikryty všechny vysoké hory všude pod nebem. 

20 Vody se rozmohly na patnáct loket výše, když byly přikryty hory. 21 A zahynulo všechno 

tvorstvo pohybující se na zemi -- ptactvo, dobytek i zvěř, veškerá havěť hemžící se na zemi i 

všichni lidé. 22 Všechno, co mělo ve svém chřípí dech života, všechno, co bylo na souši, 

zemřelo. 23 Tak Bůh vyhladil vše živé z povrchu země od lidí až po zvěř, po plazy a po 

nebeské ptactvo, vše bylo smeteno ze země. Zůstal jenom Noe a to, co bylo s ním v arše.

24 A vody se nad zemí rozmáhaly sto padesát dnů.
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2) POSTAV ARCHU !!!

Židům 11:6 Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí 

uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.

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.

Stavějme archu pro záchranu druhých – stavěj ve víře, Noe musel ve víře začít, musel prostě 

vzít sekeru, pilu a jít na to. Archa je obraz opravdové církve.

I my se potřebujeme postavit ve víře, aby Duch Svatý mohl něco uchopit, aby s něčím mohl 

pracovat.

Noe si mohl říkat – nemám kamarády, nikdo mi nerozumí, jsem tak sám, Bůh nic nedělá. Ale 

Bůh chce dělat skrze nás ! Odplácí se těm, co ho hledají, ale pokud nalezneš, tak stavěj ve 

víře.
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3) KDE SE VZALA VŠECHNA VODA ?

Vodní obal - uvolnily se nebeské průduchy - nepřetržitě 40 dní 

intenzivního deště - co to bylo?

Vodní pára je důležitějším „skleníkovým plynem“ než CO2, 

jelikož odpovídá za zhruba 66% atmosférického „skleníkového 

efektu“ na Zemi, či dokonce za celých 95%.

Klenba z vodní páry silná natolik, že by z ní vypršel metr vysoký 

sloupec povodňové vody, by Zemi uvařila.

Vliv zeleně – stromy s hustou korunou pohltí až 98% slunečního 

záření. Stíněním a transpirací stromy snižují teplotu ovzduší. 

Transpirace také zvyšuje relativní vllhkost vzduchu.

Zajímavý je model počítající s pohybem podmořských desek 

předpokládá, že se z trhliny v zemské kůře vyvalila do atmosféry 

fontána páry a sedimentu, která se pak v podobě deště vrátila 

na zem.
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3) KDE SE VZALA VŠECHNA VODA ?

Pro ČR se počítá pro výpočet přívalového deště 15 minut i když v průměru trvá 5 minut s 

maximální intenzitou 100mm/h. I při takové intenzitě by za 40 dnů napršelo jen 96m výšky 

vodního sloupce.

Voda natékala i zespoda, ale i tak intenzita z nebe musela být ještě větší - pokud bereme 

výšku hor cca 3000m (mohly být nižší hory než dnes). Pokud bereme, že polovina té vody 

natekla z deště (druhá polovina z hlubin), pak by musela být intenzita min. 1,56m/h, což je 

26mm/min. 

Z toho jasně plyne, že množství vody muselo být ve vodním obalu obrovské, pokud by hory 

byly ve výšce víc než 8000m pak by intenzita musela být ještě mnohem vyšší - 8,3m/h. V tom 

případě musel být objem vody úplně neuvěřitelný. Samozřejmě poměr vody z nebe v 

poměru k vodě z hlubin nemuselo být 50%. Ale ten objem musel někde být.
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4) LOKÁLNÍ POTOPA
18. května 1980 vybuchla sopka Sv. Heleny a byla to opravdu velká katastrofa. Lavina 
bahna, kamení a sutě se řítila rychlostí až 75m/s a překonala vzdálenost 25km, bylo zničeno 
10 miliónů stromů na ploše 600km2.



4) LOKÁLNÍ POTOPA
SOPKA SV. HELENY – proč je tato katastrofa tak důležitá – je to modelový příklad, jak mohla 
vypadat potopa. Neuvěřitelná rychlost, jak vznikly sedimentační vrstvy.
Nedávné datování lávy, která r.1980 vytekla z jícnu hory, metodou draslík (K) - argon (Ar), dalo
stáří 0,34 - 2,8 mil. let!! Datovat lze jen ztuhlou lávu, ze které argon neuniká – skutečné stáří bylo
20 let. 



5) 7 DNÍ ČEKÁNÍ

2 Petrův 3:3 Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem 
posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí 4 a budou říkat:‚Kde je to 
zaslíbení jeho příchodu? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je 
od počátku stvoření.‘ 5 Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od 
pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, 6 skrze něž také 
tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou.7 A týmž slovem jsou nynější nebesa a 
země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.
8 Tato jedna věc ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 
‚tisíc let jako jeden den‘. 9 Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, 
nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli 
k pokání.
10 Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se 
žárem uvolní a země a její činy budou spáleny.

7 DNÍ JEŠTĚ BŮH ČEKAL, NEŽ PŘIŠEL BOŽÍ SOUD

7-5/10



6) DOBA POTOPY

Dle židovského kalendáře to bylo v roce 1556, v Bibli napočítáme rok 1656 od stvoření 
(rok 2304 případně 2349 př.n.l.) – rozdíl předpotopního kalendáře může být dán tím, že 
Adam s Evou mohli být 100 let v ráji, až po 100 letech jsou vyhnáni.

Potopa začíná 17. dne měsíce Chešvanu (podzim) a končí za rok a 10 dní, tedy opět 
na podzim.

Celý rok tedy Noe a jeho rodina strávila na vodě.

Původní nejistota se mění v jistotu, že to, co Bůh řekl, se stalo.

Cca 600 let před touto katastrofou to předpověděl Henoch (první prorok v Bibli)
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7) JAK TO PROBÍHALO?

Nastoupili do archy, 7 dní se nic 
nedělo a pak bylo 40 dní intenzivního 
deště a ještě dalších 150 dní, co se 
vody rozmáhaly, až byla voda do 
výšky 7 m nad nejvyšší hory.

Musela to být obrovská katastrofa –
největší v dějinách země !

Jak tedy docházelo k ukládání 
sedimentů? 
Stoupající vody potopy podmáčely 
zeminu, která se pak rychle nanášela 
a pohřbívala vše živé – většina fosilií 
je vodních tvorů
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7) JAK TO PROBÍHALO?

Obrovské množství rostlin a živočichů je náhle pod vodou. Co je uhlí – zbytky obrovských mas 
rostlinných materiálů, v dnešní době se již uhelné sloje netvoří. Máme 2 teorie - 1. teorie bažin 
(předpokládá miliony let), 2.teorie – rostliny byly splaveny vodou, přeneseny na jiné místo. 
Uhelná ložiska se vždy nacházení ve vodních sedimentech 
doprovázena obrovským množstvím mořských zkamenělin. 
Geolog Dr. Steve Austin prokázal, že uhelné vrstvy v USA se nejprve 
ukládaly na dně oceánu.



7) JAK TO PROBÍHALO?

Vodou nasáklá rostlinná hmota, zejména odloupaná kůra klesala ke dnu. Tímto způsobem se 
vytvořilo mnoho vrstev rostlinné tříště a postupně byly pohřbeny pod vrstvou bahna, které 
později ztvrdlo v horninu. Jak dlouho trvá než se rostliny změní v uhlí? V laboratoři můžeme 
vytvořit uhlí během hodin ! Hlavním faktorem není tlak, ale teplota – krátké a prudké zahřátí. 
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7) JAK TO PROBÍHALO?

Ropa – nejjednodušší vysvětlení je potopa – obsahuje tisíce organických sloučenin, nejvíce 
uhlovodíky (86%), živý tvorové mají 19,4% uhlíku, vodík 9,3%



8) PROČ JEN NOE?

Genesis 7:1 Pak Hospodin řekl Noemu: Vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť 
jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty.

Noe byl jiný, než všichni z jeho generace – jeho priority byly jiné než jeho vrstevníků –
velmi se odlišoval a tím musel být i hodně sám, ale stále chodil s Bohem.

Římanům 10:3 Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní 
spravedlnost, místo aby se poddali té Boží. 
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9) BOŽÍ SOUD 

…… 23 Tak Bůh vyhladil vše živé z povrchu země od lidí až 

po zvěř, po plazy a po nebeské ptactvo, vše bylo 

smeteno ze země. Zůstal jenom Noe a to, co bylo s ním v 

arše.

Když Bůh soudí, pak je lepší být na jeho straně.

Tehdejší společnost vůbec nedbala na varování, které jim 

přinesl Henoch a Noe, úplně je ignorovala, přesto, že byla 

dána přesná doba 120 let. Noe to tedy přijal roku 1536 

(bylo mu 480 let)od stvoření a věděl že r.1656 to přijde. 

V knize Zjevení 13. kapitola a další kapitoly máme, že celá 

Země je pod vládou Ďábla a že přijde Boží soud.

7-9A/10



8) BOŽÍ SOUD 

Naše doba je velmi podobná té době potopy:

Matouš 24:38 Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, 

kdy Noe vešel do archy, 39 a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny 

smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. 40 Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat 

a druhý zanechán. 41 Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá 

zanechána. 42 Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde 

váš Pán.

Nevíme, kdy to bude, ale máme znamení, které nám pomáhají 

pochopit dobu:

- Odpadnutí od víry

- Falešná učení

- Znovuobnovení Izraele (fíkovník)

- Nárůst přírodních katastrof

- Nárůst válečných konfliktů

- Znamení na nebi
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10) ZÁRMUTEK

Jsem přesvědčen, že Bůh se velmi rmoutil, že musel zničit celý svět.

- Zahynulo obrovské množství lidí

- Přírodu Bůh stvořil pro člověka a kvůli člověku ji musel zničit, ale Bůh je ten, který stvořil, takže 

má právo i zničit

- Noe a jeho rodina musela být také velmi smutná – mnoho lidí, které znali, zahynula

- Potopou začínají nové dějiny !
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11) BEZÚHONNÝ VE SVÉ GENERACI

Genesis 7:1 Pak Hospodin řekl Noemu: Vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že 

v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty.

Genesis 6:9 Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe 

chodil s Bohem.

Je lehké být bezúhonný ve společnosti, která je slušná, ale být bezúhonný v generaci, která je 

plná násilí a zkaženosti, je náročný úkol.

Náš úkol je podobný – být bezúhonní v naší generaci
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10) OTÁZKY

- Proč lidé neposlechli varování (Noe, 

Henoch)?

- Co bylo za znamení v jejich generaci?

- O máme za znamení v naší generaci?

- Proč trvala potopa tak dlouho?

- Jsme spravedliví před Bohem?
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