
GN 9 –POČÁTEK NAŠÍ CIVILIZACE, ČÁST1

- JAK ŽIL NOE PO POTOPĚ?

- ODLIŠNOSTI CHRONOLOGIE

- DŮKAZY O POTOPĚ V 

LEGENDÁCH

Na obrázku Džoserova

(Necerichetova) pyramida v 

Sákkaře v Egyptě

(2.panovník třetí dynastie)



1) GEN.9 – NOVÝ ZAČÁTEK

Genesis 9:1 Pak Bůh požehnal Noeho a jeho syny a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte 

zemi. 2 Bázeň před vámi a děs z vás padne na všechnu zemskou zvěř a na všechno 

nebeské ptactvo, na vše, co se hýbe na zemi, i na všechny mořské ryby: Jsou dány do vaší 

ruky. 3 Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, 

tak vám dávám všechno. 4 Jen maso s jeho životem, s jeho krví, nejezte. 5 Ano, vaši krev, 

krev vašich životů budu vyhledávat. Budu ji vyhledávat od každého zvířete. I od člověka -- to 

jest od jeho bratra -- budu vyhledávat život člověka. 6 Kdo prolévá krev člověka, jiným 

člověkem bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. 7 Ale vy se 

ploďte a množte, hemžete se na zemi a rozmnožte se na ní.

8 A Bůh řekl Noemu a s ním jeho synům: 9 Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším 

potomstvem po vás 10 a s každou živou duší, která je s vámi, s ptactvem, s dobytkem a s 

veškerou zemskou zvěří s vámi; ode všech, kdo vyšli z archy, po všechnu zvěř země. 

11 Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že 

už nebude potopa, která by zničila zemi. 12 A Bůh řekl: Toto je znamení smlouvy, kterou 

kladu mezi sebe a vás i každou živou duši, která je s vámi, pro věčné generace. 13 Na oblak 

jsem dal duhu, která bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
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1) GEN.9 – NOVÝ ZAČÁTEK

14 Když zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,

15 připomenu si svou smlouvu mezi mnou a vámi i každou živou duší v celém tvorstvu a voda 

se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo.

16 Když bude na oblaku duha, spatřím ji a připomenu si věčnou smlouvu mezi Bohem a 

každou živou duší v celém tvorstvu, které je na zemi.

17 A Bůh řekl Noemu: Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustanovil mezi sebou a vším 

tvorstvem, které je na zemi.¶

18 Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli: Šém, Chám a Jefet. Chám byl otec Kenaana.

19 Tito tři byli synové Noeho a z nich se zalidnila celá země.

20 Noe byl rolník a první vysázel vinici.

21 Jednou pil víno, opil se a obnažil se uprostřed svého stanu.

22 Chám, otec Kenaana, viděl nahotu svého otce a oznámil to venku svým dvěma bratrům.

23 Ale Šém a Jefet vzali plášť, položili si ho na ramena, šli pozpátku a zakryli nahotu svého 

otce. Jejich tváře byly odvrácené, takže nahotu svého otce neviděli.
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1) GEN.9 – NOVÝ ZAČÁTEK

Genesis 9:24 Když se Noe probral ze svého vína a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn 

provedl,

25 řekl: Buď proklet Kenaan! Ať je svým bratrům posledním z otroků.

26 Dále řekl: Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem.

27 Ať Bůh rozšíří Jefeta, ať přebývá ve stanech Šémových a ať je Kenaan jejich otrokem.

28 Po potopě byl Noe živ tři sta padesát let.

29 Všech dnů Noeho bylo devět set padesát let, a zemřel.
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2) ODLIŠNOST CHRONOLOGIE

Přestože je mnoho nálezů, potvrzující pravdivost Bible, je také 

ještě mnoho odlišností – největší odlišnost je v datování 

především egyptské civilizace. Poukázáním na odlišnost 

biblické chronologie je podkopávána historicita a pravdivost 

Bible a tím se poškozuje i podstata poselství evangelia.

Počátkem 2. stol.n.l. Theofil Antiochijský (na obrázku) 

vypracoval systematické datování dějin, ve třetím století Julius 

Africanus (dochovaly se jen zlomky), James Ussher (1581-1656)-

anglikánský arcibiskup

Ale po celou dobu dějin je při obhajobě Božího slova problém 

starobylosti dalších civilizací, zejména egyptské.
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2) ODLIŠNOST CHRONOLOGIE
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2) ODLIŠNOST CHRONOLOGIE
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Z Bible můžeme 

vypočítat dobu potopy. 

Dle 1.Kr.6.1 bylo 480 let od 

vyjití z Egypta po 4.rok krále 

Šalamouna, dle Gal.3.17 je 

to 430 let od slibu 

Abramovi po vydání 

zákona.

Potopa by tedy měla být 

r.2304 př.n.l. (2349) tedy 

před 4322 lety.



2) ODLIŠNOST CHRONOLOGIE

V 18. století začíná rozvoj archeologie. Poté ještě rychleji - Napoleonova výprava do Egypta 

roku 1799 objevila rosettskou desku, kterou přeložil zčásti Jean Francois Champollion ve 20. 

letech 19. století a zčásti Henry Rawlinson v letech 1846 až 1855. Poté, co Rawlinson rozluštil 

staroperské písmo, byly přeloženy tisíce nápisů na zdech a destiček s klínovým písmem z

oblasti celého Středního východu. Vzniklo celé nové odvětví archeologie – egyptologie. Př. 

Unikátní loď v Abúsíru (ČEÚ) z přelomu 3. a 4. dynastie.
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Vznikají teorie s příběhem člověka před 250 

000 lety. „Důkazy“ nabízené archeology 

vypadají dokonale vědecky - archaický 

člověk poprvé použil oheň asi před 460 000 

lety, poprvé si postavil umělá přístřeší asi 

před 380 000 lety, začal se zemědělstvím 

kolem roku 9000 př. Kr., začal tavit kovy 

kolem roku 6500 př. Kr., a konečně vynalezl 

písmo kolem roku 3700 př. Kr. (viz Scarre, 

1993, str. 1nn.). 



2) ODLIŠNOST CHRONOLOGIE

Tento závěr považovaný mnohými za nevyhnutelný nahlodává důvěryhodnost 

Bible a je nutné ho uvážlivě přezkoumat a prověřit. Předpoklady standartní 

chronologie:

Metody datování - před rokem přibližně 3000 př. Kr. neexistuje žádný psaný 

záznam; kterýkoli předmět datovaný do dřívější doby musí být proto 

chronologicky situován pomocí datování letokruhů, porovnávání keramiky či 

radiouhlíkovým datováním.

Manethónův seznam faraonů - Toto dílo je tou skutečnou základnou egyptské 

chronologie, a třebaže tento dokument dnes již neexistuje, je možné ho 

poskládat ze zmínek roztroušených ve starověkém světě v zachovaných dílech 

Josefa Flavia, Julia Africana, Eusebia a Georgia Monacha. Zdá se, že je zde 

egyptská chronologie pevně stanovena pomocí údajů z historiografie, 

archeologie a astronomie, ale tato běžně přijímaná egyptská chronologie 

udává stáří událostí skoro o tisíc let vyšší než Bible!
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2) ODLIŠNOST CHRONOLOGIE

Manethón- egyptský velekněz a chrámový písař Ptolemaia I i Ptolemaia II (323 – 282 př. Kr.). 

Manethón sestavil kolem 280 př. Kr. podrobné dějiny Egypta, které obsahovaly jména všech 

faraonů i časové intervaly jejich panování. Třebaže se jeho rukopis nedochoval v úplnosti, 

egyptologové se o něj do značné míry opírají. 

Manethónův seznam doplňují petroglyfické inventáře vytesané do různých kamenných 

monumentů po celé zemi; patří sem palermský kámen a seznamy králů z Karnaku, Abydu a 

Sákkary. Tyto seznamy představují pro chronografy neocenitelné prameny, třebaže jsou 

většinou poškozeny a čitelná je jen část původního textu.

3) Astronomické úkazy, kalendáře - Občas najdeme ve starých záznamech zmínky o 

zatměních slunce či měsíce, která můžeme zpětně datovat a také 

o hvězdě Sirius, „psí hvězda“.

Staří Egypťané užívali tři kalendáře: občanský kalendář trvající 365 dnů, solární kalendář o 

délce o malinko menší než 365.25 dní a sothický (dle Siria) kalendář trvající přesně 365.25 dne 

a určený pro výpočet data svátku vycházejícího Siria. 
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2) ODLIŠNOST CHRONOLOGIE

Dnes tedy panuje všeobecná shoda na roku 3100 př. Kr., ale koncem devatenáctého století 

se také všichni shodovali na roce 5000 př. Kr (všichni tedy určili časové období špatně)

Potopa byla dle Bible cca 2350 (2300), počátek egyptské civilizace 3150, rozdíl je 800(850) let

Jak překonat rozdíly?

- zkrácení přechodných období – o cca 130 let (pouze odhad), 

- zdvojení panovníků (vládli zároveň – cca 15% celé délky tedy cca 472 let, každý 

15.panovník) 

- nepřesné určení počátku a konce panování cca 3% celkové délky, tedy cca 95 let 

- vliv změny kalendáře – 5% z časové osy – 155 let. 

- Z toho plyne 3150-130-472-95-155=2298 př.n.l., biblický model – cca 2300př.n.l.
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2) ODLIŠNOST CHRONOLOGIE

Citace archeologů

Peter Clayton poznamenal, že je krajně obtížné stanovit pravdivá čili absolutní data v 

egyptské chronologii“ (1994, str. 12, pasáž tučným písmem zvýraznil autor). Manethón, 

pramen „základní struktury čili kostry egyptské chronologie, kterou dnes používáme“ (str. 9), je 

nespolehlivý a nepřesný.

Sir Alan Gardiner, přední egyptolog dvacátého století:„To, co se hrdě vydává za egyptské 

dějiny, je pouhou sbírkou hadrů a cárů“ (1961, str. 48, pasáž tučným písmem zvýraznil autor).

W. G. Waddell: „Od samého počátku bylo v Manethónově díle mnoho chyb“ (1997, str. xxv).

James H Breasted: „Kdekoli můžeme ověřit jeho údaje, zjistíme, že Manethón se v nich 

většinou mýlí, a všechny chronologie stavící na jeho datech jsou beznadějně scestné“ (1927, 

1:32)

V knize Staletí temnoty Dr. James tvrdí, že chronologie jiných civilizací – zejména řecké, 

chetitské, kyperské a núbijské – jsou zřejmě nafouknuty, aby poskytly historikům záchytné 

body pro chronologii egyptskou.
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3) DŮKAZY O POTOPĚ V ČR

Moravské moře - mořské 

lastury lze sbírat přímo na 

povrchu, ale lze je nalézt 

rovněž v jílovitopísčité vrstvě až 

do 2 metrů pod povrchem, 

jsou jich zde milióny
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Výskyt mořských ulit



3) DŮKAZY O POTOPĚ V ČR

Moravské moře - mořské 

lastury lze sbírat přímo na 

povrchu, ale lze je nalézt 

rovněž v jílovitopísčité vrstvě až 

do 2 metrů pod povrchem, 

jsou jich zde milióny
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3) DŮKAZY O POTOPĚ V ČR

Vzhledem k charakteru 

zachovalých mořských ulit 

by se mělo jednat o 

nejmladší moře v České 

republice. 

Podle západních 

darwinistů bylo nejmladší 

moře v Evropě asi před 14 

milióny let, podle českých 

před 100 milióny let.
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4) PÍSEMNÉ ZÁZNAMY O POTOPĚ

Po celém světě jsou roztroušeny tradice o dávné vodní katastrofě, která postihla celou zemi. 

- Domorodci v Súdánu nazývají jedno tamní jezero Bahar el Nuh (jezero Noach) a věří, že

potopa zatopila celou zemi a začala u tohoto jezera. 

- Hotentoti nazývají prarodiče svého plemene Noh a Hing-Noh. 

- Domorodci Grónska vypravují, že na této zemi byla desátá generace lidí od počátku, když

přišla celosvětová potopa a země byla zaplavena. 

- Havajští domorodci vypravují, že dlouho po smrti prvního člověka Kumu-Honus (“muž ze

země”, tedy stejný význam jako hebrejské Adam) upadli jeho potomci do mravní zkaženosti. 

Jen jeden muž zůstal spravedlivý, a to byl Nu-uh, který začal stavět velkou loď a pak přišla

celosvětová potopa. 

-
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4) PÍSEMNÉ ZÁZNAMY O POTOPĚ

Babylónská verze potopy z Ninive, epos o Gilgamešovi: 

V příběhu se praví, že Ea, bůh vod a ochránce lidí, 

varoval Utnapištima před povodní, pomocí které chtěli 

bohové vyhladit lidstvo. Poradil mu, aby „strhl svůj dům 

a postavil si člun, do kterého by přibral i semeno všech 

živých tvorů…Potopa sama naháněla hrůzu a byla 

neobyčejně prudká. Utnapištim vyprávěl, že „bůh 

bouře změnil den v noc, když vyvracel zemi ze 

základů, jako by rozbíjel pohár". ….. Utnapištim vypustil 

holubici, která se nejprve vrátila, protože nenašla 

místo, kam by mohla usednout, a pak vlaštovku, se 

kterou to dopadlo stejně. Nakonec se nevrátil až 

vypuštěný havran. Člun nakonec přistál na vrcholku 

hory a Utnapištim vykonal obětinu (Sanders, N.K., The Epic of 

Gilgamesh, Penguin Classics, London, UK, pp. 108-113, 1972.).

9-4B/9



4) PÍSEMNÉ ZÁZNAMY O POTOPĚ

Zkazky australských domorodců o potopě

Rovněž australští domorodci si vyprávěli několik příběhů o potopě. Jeden z nich líčí, jak kdysi 

dávno došlo k potopě, která pokryla hory do té míry, že se utopili i Nurrumbungutiové, 

duchové mužů i žen. Další bytosti včetně Pund-jila odnesla větrná smršť na oblohu. Když vody 

opadly a hory se opět objevily a moře se vrátilo na své místo, „vrátili se syn a dcera Pund-jila

zpátky na zem a stali se prvními ze skutečných mužů a žen, kteří žijí na světě dnes" (Reed, A.W., 

'The Great Flood', in Aboriginal Fables And Legendary Tales, Reed Books, Sydney, Australia, pp. 55-56, 1965.).

Staří Číňané

Středověcí jezuitští učenci byli prvními Evropany, kteří se seznámili s prastarou čínskou „knihou 

veškerého vědění". Tahle sbírka 4320 svazků vyprávěla o důsledcích lidské vzpoury proti 

bohům: „Země byla vyvrácena ze základů. Obloha se naklonila k severu. Slunce, měsíc i 

hvězdy změnily své dráhy. Země se rozpadla na kusy a vody z jejího nitra vyprýštily na povrch 

a zatopily Zemi" ( Berlitz, C., The Lost Ship of Noah, W.H. Allen, London, UK, p. 126, 1987.).
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4) PÍSEMNÉ ZÁZNAMY O POTOPĚ

Egypt

Příběhy o potopě z afrického kontinentu jsou vzácné, ale jeden egyptský vypráví o prastarém 

bohu-stvořiteli Temovi, který „byl odpovědný za prvotní záplavy, které pokryly celou zemi a 

zničily veškeré lidstvo kromě těch, kdo byli v Temově člunu" (Mercatante, A.S., Encyclopedia of World 

Mythology and Legend, Child & Associates Publishing, NSW, Australia, p. 613, 1988.).

Peru

Inkové v Peru si rovněž vyprávěli o povodni. „Tvrdili, že voda vystoupila nad nejvyšší světové 

hory, takže všichni lidé i všechny stvořené organizmy zahynuli. Neunikl ani jeden živý tvor 

kromě muže a ženy, kteří plavali v krabici na hladině a tak byli zachráněni" ( Frazer, J.G., Folklore in 

the Old Testaments: Studies in Comparative Religon, Legend and Law (Abridged Edition), Avenel Books, New York, NY, 
USA, p. 107, 1988.).

9-4D/9



4) PÍSEMNÉ ZÁZNAMY O POTOPĚ

Po celém světě jsou roztroušeny tradice o dávné vodní katastrofě, která postihla celou zemi. 

Německý učenec dr. Richard Andreé sestavil sbírku 88 různých zpráv o potopě: 

20 z Asie

5 z Evropy

7 z Afriky

10 z Austrálie a jihomořských ostrovů

46 od amerických národů. 

Že by to byly všechno výmysly či báje o nějaké místní povodni? A jaký smysl by měl v takové

místní potopě tak ohromný koráb, když stačilo přestěhovat se jen na jiné místo?

Po pročtení třeba i jen zlomku všech těchto argumentů můžeme prohlásit, že potopa je 

dostatečně prokázaná a na faktech zakotvená historická událost.
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5) ZÁKONY PRO SPOLEČNOST

Hned na počátku nové lidské společnosti dává Bůh také nová pravidla:

- Jsou podobná tomu, co řekl Adamovi (množte se, panujte nad zemí, naplňte zemi….)

- Ustanovení trestu smrti (kdo prolije krev, jeho krev bude prolita), naproti tomu Kain byl 

ponechán, jeho krev nebyla prolita

- Měli jíst maso ale bez krve

Důležitý verš: Genesis 9:19 Tito tři byli synové Noeho a z nich se zalidnila celá země.
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6) DUHA
Genesis 9:13 Na oblak jsem dal duhu, která 

bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 

14 Když zahalím zemi oblakem a na oblaku 

se ukáže duha,

15 připomenu si svou smlouvu mezi mnou a 

vámi i každou živou duší v celém tvorstvu a 

voda se již nestane potopou, aby zničila 

všechno tvorstvo.

16 Když bude na oblaku duha, spatřím ji a 

připomenu si věčnou smlouvu mezi Bohem a 

každou živou duší v celém tvorstvu, které je 

na zemi. 17 A Bůh řekl Noemu: Toto je 

znamení smlouvy, kterou jsem ustanovil mezi 

sebou a vším tvorstvem, 

které je na zemi.
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7) PROKLETÍ

Genesis 9:24 Když se Noe probral ze svého vína a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn 

provedl,25 řekl: Buď proklet Kenaan! Ať je svým bratrům posledním z otroků. 26 Dále řekl: 

Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem. 27 Ať Bůh rozšíří Jefeta, ať 

přebývá ve stanech Šémových a ať je Kenaan jejich otrokem.
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Přísloví 26:2 Vrabec přeletuje, vlaštovka 

poletuje, bezdůvodné zlořečení nezasáhne.

Prokletí vyžaduje nějaké jednání, které si vyslouží 

prokletí, takže jednání Kenaana muselo mít 

nějaký hlubší problém – na potomcích 

Kenaana je vidět sexuální nečistota.



7) PROKLETÍ

5.Mojž.5:2 ….. neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců 

na synech i na třetí a čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům 

těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy.

Mnoho církví z těchto textů vyvozuje dědičný hřích – prokletí, které je v rodině až do více 

pokolení, protože např. tvůj pradědeček vyvolával duchy, byl okultista, proto je na tvé rodině 

prokletí. Můžeme zdědit hřích? 

Židovský komentář a mnohé křesťanské k tomuto místu říkají, že nelze přenášet vinu z otce na 

syna, ale že působení hříchu napáchané předchozími generacemi působí až do 4 pokolení.

Deuteronomium 24:16 Ať nejsou usmrceni otcové za syny a synové ať nejsou usmrceni za otce. 

Každý ať je usmrcen za svůj hřích.

2 Královská 14:6 Ale syny těch, kdo ho zabili, neusmrtil, jak je napsáno v knize Mojžíšova zákona, 

že přikázal Hospodin: ať nejsou usmrceni otcové kvůli synům a synové ať nejsou usmrceni kvůli 

otcům, ale každý ať je usmrcen za svůj hřích.

2 Paralipomenon 25:4 Ale jejich syny neusmrtil, jak je napsáno v zákoně, v knize Mojžíšově, že 

přikázal Hospodin: Ať nezemřou otcové kvůli synům ani synové ať nezemřou kvůli otcům, ale 

každý ať zemře za svůj hřích.
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8) SMLOUVA S ČLOVĚKEM

- Už nikdy neprokleji zemi

- Už nikdy nebude potopa

- Vládněte nad stvořením

- Můžete i udělit trest smrti

- Zaslibuje pravidelnost ročních období dokud nepřijde Pán, to je důležité i pro nás! 

Gen.8:22 Po všechny dny země nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár, léto ani 

zima, den ani noc. To je důležité vodítko pro to, jak chápat i události ve Zjevení.

Ukazuje zde také, že každá zkouška má svůj konec ! I Noe si mohl konečně vydechnout, 

uvolnit se z napětí, které prožíval možná 120 let !

I pro nás platí, že každá naše zkouška někdy skončí !!!!
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8) NOEHO PROROCTVÍ

- Kenaan je proklet, aby sloužil Šémovi a Jefetovi. Naplňuje se např. v Joz.9:23 a Soudců 

1:28. Této pasáže v Gen. 9 bylo zneužito na podporu otroctví černochů, ale to je nesmysl! 

Nemluví se zde o prokletí Cháma, ale jen Kennana!

- Jefet se nejvíce rozšíří po zemi 

- Šém bude nejvíce požehnán

- To vše se naplnilo a je to vidět již v 10. a 11. kapitole! 
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9) OTÁZKY

- Máme i my nějakou smlouvu s Bohem?

- Proč je krev tak důležitá?

- Poněkud kontroverzní otázka: Můžou 

křesťané chodit na nudapláž?

- Můžeme pít alkohol?

- Jak to, že žil Noe tak dlouho po potopě, 

když se změnilo podnebí?

- Proč se Noe opil? 
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