
GN 10 –POČÁTEK NAŠÍ CIVILIZACE, Č.2

- NOVÉ NÁRODY A ŘÍŠE

- RYCHLÉ ZALIDNĚNÍ ZEMĚ

- POČÁTEK DALŠÍ LIDSKÉ 

VZPOURY

Chirokitia na Kypru je jedno z 

nejstarších archeologických 

nalezišť.



1) GEN.10 – NOVÉ NÁRODY 

Genesis 10:1 Toto je rodopis Noeho synů, Šéma, Cháma a Jefeta. Po potopě se jim narodili 

synové:

2 Synové Jefetovi: Gomer, Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.

3 Synové Gomerovi: Aškenaz, Rífat a Togarma.

4 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci.

5 Z těch se rozptýlily přímořské národy ve svých zemích, každý podle svého jazyka a podle 

svých čeledí ve svých národech.
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1) GEN.10 – NOVÉ NÁRODY 

6 Dále synové Chámovi: Kúš, Misrajim, Pút a Kenaan.

7 A synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a 

Dedán. 8 Kúš pak zplodil Nimroda. On první se stal hrdinou na zemi. 9 On byl mocný lovec 

před Hospodinem; proto se říká: Mocný lovec před Hospodinem jako Nimrod. 10 Počátkem 

jeho království byl Babylon, Erech, Akad a Kalné v zemi Šineáru. 11 Z této země vyšel do 

Asýrie, kde postavil Ninive i Rechobót-ír a Kelach 12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem -- to 

je velké město.

13 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany, 14 Patrúsany, Kaslúchany (z 

nichž vyšli Pelištejci) a Kaftórce.

15 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta, 16 Jebúsejce, Emorejce a 

Girgašejce, 17 Chivejce, Arkejce a Síňana, 18 Arváďana, Semárce a Chamáťana, a potom 

se kenaanské čeledi rozptýlily. 19 Pomezí Kenaanců se táhlo od Sidónu, kudy se chodí ku 

Geraru, až ke Gaze; dále kudy se chodí k Sodomě, Gomoře, Admě, Sebójimu až k Leše.

20 Tito jsou synové Chámovi podle svých čeledí a jazyků, na svých územích a ve svých 

národech.
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1) GEN.10 – NOVÉ NÁRODY 

Genesis 10:21 Také Šémovi, staršímu bratru Jefetovu, se narodili synové. Byl otcem všech 

synů Heberových.

22 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád, Lúd a Aram.

23 A synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš.

24 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 25 Heberovi se narodili dva synové. 

Jméno jednoho bylo Peleg (protože v jeho dnech byla rozdělena země) a jméno jeho bratra 

bylo Joktán. 26 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,

27 Hadórama, Úzala a Diklu, 28 Óbala, Abímaela a Šebu, 29 Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti 

všichni jsou synové Joktánovi. 30 Jejich sídliště se táhlo od Méši, kudy se chodí k Sefáru, hoře 

na východě. 31 Tito jsou synové Šémovi podle svých čeledí a jazyků, na svých územích 

podle svých národů.

32 Tyto jsou čeledi synů Noeho podle svých rodopisů ve svých národech. Z těch se po 

potopě rozptýlily národy po zemi.
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2) NÁRODY PO POTOPĚ

Noe a jeho rodina sestoupila z Araratu 

(turecká hora Agri Dagi) a šla směrem 

na jich do úrodné nížiny (Eufrat a Tigris). 

Toto místo je také kolébkou civilizace, 

cca rok 2300 př.n.l. je počátek nové 

společnosti. 

Z Araratu je to cca 900 km, což mohli 

ujít cca za půl roku. Proč cestovali na 

jih? Možné je, že některé orientační 

body (hory) zůstaly stejné a proto šli 

směrem, kde bylo původně jejich 

osídlení.

Předpoklad místa, kde byl Eden je 

dnešní Irák. Zůstali ve velmi úrodném 

kraji (pod dnešním Bagdádem)



2) NÁRODY PO POTOPĚ
Známe nejstarší národy na světě:

- Mezopotámie (první civilizace na světě)

- Civilizace u řeky Indus (Harappská kultura)

- Egypt

- Řecko (Mykény, Mínojská civilizace, … 

- Chetitská kultura

- Kyperská

- Núbijská



2) NÁRODY PO POTOPĚ



3) NÁRODY V EVROPĚ
3.1 – SYN JEFETA GOMER, Ez.38:6 Gomera a všechny jeho šiky, Bét-togarmu z odlehlých končin 

severu a všechny jeho šiky, mnohé národy s tebou. Togarma je syn Gomera. Židovský historik 

Josephus Flavius zaznamenáva, že lidé, kteří se v jeho čase (cca 93 n.l.) nazývali Galatští (oblast 

Galácie v Turecku), byli v minulosti známí jako Gomeřané (Josephus: Complete Works, Kregel Publications, 

Grand Rapids, Michigan, ‘Antiquities of the Jews’, 1:6:1 (t.j. kniha1, kapitola 6, sekce).
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3) NÁRODY V EVROPĚ
3.1 – SYN JEFETA GOMER 

Potomci migrovali na západ do 

dnešní Francie a Španělska (oblast 

Gálie). Severozápadní Španělsko se 

dodnes nazývá Galície. Někteří 

Gomerští migrovali dál na západ až 

do Walesu. Welšský historik Davis 

zaznamenává, že Gomerovi

potomci „se vylodili na Britských 

ostrovech z Francie asi 300 roků po 

potopě“. Také zaznamenává, že 

welšský jazyk se nazývá Gomeraeg.

(J. Davis, History of the Welsh Baptists from the 
Year Sixty-three to the Year One Thousand 
Seven Hundred and Seventy, D.M. Hogan, 
Pittsburgh, 1835, znova publikovali The Baptist, 
Aberdeen, Mississippi, str. 1, 1976.).
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3) NÁRODY V EVROPĚ

3.2 – SYN JEFETA MAGÓG 

Ez. 38:14 Proto prorokuj, lidský synu, a 

řekni Gógovi: Toto praví Panovník 

Hospodin: Což se to v onen den, až bude 

můj lid Izrael bydlet v bezpečí, nedozvíš? 

15 Vyjdeš ze svého místa z odlehlých 

končin severu, ty a s tebou mnohé 

národy, všichni jezdci na koních, velké 

shromáždění a početné vojsko.

Josefus zaznamenává, že Řekové 

nazývali Skyty těmi, kterým on říkal 

Magogové (Magogští). Encyclopædia

Britannica zaznamenává, že starověký 

název oblasti, která dnes zahrnuje 

část Rumunska a Ukrajiny, byla Scythia.
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3) NÁRODY V EVROPĚ

3.3 – SYN JEFETA MÁDAJ 

Spolu s Šemovým synem Elamem je 

Mádaj předkem všech moderních 

Iránčanů. Josephus hovoří, že Řekové 

nazývali potomky Mádaje Médové.

Vždy, když jsou Médi uvedeni v SZ, 

používá se hebrejské slovo Madaj. V 

čase Kýra byli Médi vždy (s jednou 

vyjímkou) zmiňováni spolu s Peršany. 

Stali se jedním královstvím s jedním 

zákonem – „zákon Médů a Peršanů“ 

(Dan. 6:8,12,15). Později jsou nazýváni 

jen Peršany. 

Médové také přebývali v Indii. (A.C. 

Custance, Noah’s Three Sons, Vol.1, ‘The Doorway
Papers’, Zondervan, Michigan, str. 92, 1975)
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3) NÁRODY V EVROPĚ

3.4 – SYN JEFETA JÁVAN

Gen.10:4 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a 

Dódanci. 5 Z těch se rozptýlily přímořské národy ve 

svých zemích …Javán je hebrejské slovo pro 

Řecko. Daniel zmiňuje řeckého krále (Dan. 8:21), 

doslova „krále Javánu“. Synové Elíša, Taršíš, Kittím a 

Dodaním jsou spojeni s řeckou kulturou. Elysiani

(skupina starověkých Řeků) jasně získali svoje 

jméno od Elíša. Taršíš (Tarsus) je v regiónu Kilíkie

(Turecko). Kittim je biblický název pro Kypr, je zde 

město Chirokitia. Lidé původně z oblasti Tróje, 

uctívali Jupitera pod jménem Jupiter Dodonaeus, 

čož je pravděpodobně odkaz na čtvrtého syna 

Javána Dódaníma, přičemž Jupiter je odvozené z 

Jafet. Jeho prorokyně přebývala v Dodeně. 

Řekové uctívali tohoto Boha, ale nazývali ho Zeus.
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3) NÁRODY V EVROPĚ

3.5 – SYN JEFETA TÚBAL

Ezechiel ho zmiňuje spolu s Gógem a 

Mešekem (Ezechiel 39:1). Tiglath-pileser I, 

král Asýrie okolo 110 př.n.l., označuje 

potomky Túbala jako Tabali. Josefus

zaznamenal jejich jméno jako Thobeliti, kteří 

byli dříve známí jako Iberiti. „Jejich území ve 

dnech Josefa bylo známé jako Iberie (dne 

Gruzie), hlavní město dodnes nese jméno 

Túbal (Tbilisi). Odtud migrovali do různých 

směrů – někteří přešli přes Kavkaz na 

severovýchod a dali jméno svého kmene 

řece Tobol (velmi podobné Túbal) a z toho 

vzniklo dnes známe město Tobolsk. Další 

potomci migrovali do Bithynie (Turecko) a 

do Španělska (Iberians)
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3) NÁRODY V EVROPĚ

3.6 – SYN JEFETA MEŠEK

Jméno Moskva je přímo jméno Mešek, také je to jeden 

historicky známý kmen, dodnes je jméno celé oblasti u 

Moskvy známé jako Мещёрская низменность

(Meščerská nížina). Varianta jména Mešek je Meshech, Meshek, 

Mesech, Mesec, Mosoch, Mosokh, jednoslabičně Maskh, Masch, 
Mesch, Misch, Moskh, Mosch, Mask, Masc, Mosc, Musc. Hebrejsky to 
jednoduše znamená M sh ch. 

Jiní zůstali v Turecku.
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3) NÁRODY V EVROPĚ

3.7 – SYN JEFETA TÍRAS

Podle Josepha byli potomci 

Tírase nazýváni Thirasiani. 

Řekové změnili jejich jméno 

Trákové. Trácie se rozprostírala 

jižně od Makedónie po Dunaj 

na severu a až k Černému moři 

na východě. Velká část z této 

říše se stala později 

Jugoslávií. World Book

Encyclopaedia tvrdí: „Lidé v 

Trácii byli krutí Indo-Europani, 

kteří měli rádi boj  a kořist“ Tíras

byl uctívaný svými potomkami

jako Thuras anebo Thor, bůh 

hromu.
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4) NÁRODY V AFRICE
4.1 – SYN CHÁMA MISRAJIM

Misrajim je hebrejské jméno pro Egypt, v SZ je jméno Egypt vždy se jedná o překlad 

slova Misrajim. 

Genesis 50:11 Když 

obyvatelé té země, 

Kenaanci, viděli 

smuteční obřad na 

humně Atádu, řekli: 

To je ohromný 

smutek pro Egypťany. Proto mu dali jméno Ábel-misrajim, který je za Jordánem.

Zármutek Egypta 

= Ábel Misrajim
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4) NÁRODY V AFRICE

4.2 – SYN CHÁMA PÚT

Pút je hebrejským pojmenovaním pro Libyi. 

Takto je to přeloženo 3x v Starém Zákoně. 

Starověká řeka Pút byla v Líbyi. V čase Daniela 

byl už původný název změněný na Libyi (Dan. 

11:43). 

Josephus hovoří: „Pút byl také zakladatelem 

Libye a nazval obyvatele Pútitové podle svého 

jména.
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4) NÁRODY V AFRICE

4.3 – SYN CHÁMA KÚŠ

Bez jakékoliv vyjímky je 

slovo Etiópie vždy překladem 

hebrejského slova Kúš. 

Josephus poznamenává, že 

Etiopané„sami sebe a lidmi z 

Asie dodnes nazývají Kúšitští“.

V Napatě (dnešním Súdánu) 

vzniká království Kúš, jinak 

řečeno Núbijská civilizace.

Núbijské pyramidy jsou 

zajímavější než ty z Egypta.
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4) NÁRODY V AFRICE

4.4 – VNUCI CHÁMA V AFRICE

- Mauretánie, Maroko, Alžírsko, východní pobřeží Rudého moře (Mons Smaragdus) – Dedan, 

Reama, synové Kúše

- Sever Afriky – Ludim, Anamim, Lohabin (synové Misrajima), Théby (Pathros) – Patrúsim (syn 

Misrajima), Havílach (syn Kúše) Suez, India

- Arabské Emiráty, východní pobřeží Rudého moře – Sabteka, syn Kúše

- Asuán (Egypt, dříve Syene) – Seba, syn Kúše

- Súdán (Lembritae, Meroe) – Sabta, syn Kúše

- Libye – Raema, syn Kúše
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5) VNUCI CHÁMA V JINÝCH KONTINENTECH

- Babylónie – (Babylon, Ninive) – Nimrod, syn Kúše

- Kapadokia (Turecko) – Kaftórim, syn Mizraima

- Kréta - Kaftórim, syn Mizraima

- Saudská Arábie – Havílach, syn Kúše, Raema syn Kúše

Na obrázku Nimrod s jelenem (rytina)
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6) ÚZEMÍ KENAAN

Nejmladší syn Cháma 

Gen.10:15 Kenaan zplodil Sidóna (Féničané), svého 

prvorozeného, a Chéta (Chetité), 16 Jebúsejce

(Jeruzalém), Emorejce (Sodoma a Gomora) a 

Girgašejce, 17 Chivejce, Arkejce a Síňana, 

18 Arváďana, Semárce a Chamáťana, a potom se 

kenaanské čeledi rozptýlily. 19 Pomezí Kenaanců se 

táhlo od Sidónu, kudy se chodí ku Geraru, až ke Gaze; 

dále kudy se chodí k Sodomě, Gomoře, Admě, 

Sebójimu až k Leše.

Někteří odvozují čínskou populaci z syna Kenaana Sinite

(Síňan), první čínská dynastie je Sia.
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7) DŮVĚRA V BIBLI

Je úžasné, jak rodokmeny v Gen. 10 a 11 lze doložit v historii naší země. Můžeme se spolehnout 

na pravdivost Bible, někdy nemusíme něčemu rozumět, ale čemu rozumíme, na tom můžeme 

stavět. Bible říká, že pak stavíme na skále – spolehni se na Boží slovo.
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Matouši 7:24-27 „Kdokoli tedy slyší tato má 

slova a plní je, bude podobný moudrému 

muži, který postavil svůj dům na skále. Pak 

padl déšť a přišly záplavy a vály větry a 

udeřily na ten dům, ale nespadl, protože byl 

založen na skále. Ale každý, kdo slyší tato má 

slova a neplní je, bude podobný bláznivému 

muži, který postavil svůj dům na písku. Pak 

padl déšť a přišly záplavy a vály větry a 

udeřily na ten dům a spadl a jeho pád byl 

veliký."



8) NIMROD – NOVÁ VZPOURA

Nimrod (Amráfel), vnuk Noeho

- První bohatýr v zemi, lovec, Král Šineáru (Irák), zakladatel 4 měst -

Babylon, Erech, Akad a Kalné, to není málo ! Ale přitom on byl 

nejmladší syn Kúše, 6. syn, cca 100 let po potopě. Je vůbec Boží vůle, 

aby se lidé združovali ve městech?

- Josephus Flavius se zmiňuje o tom, že Nimrod zahájil 

stavbu babylónské věže, tedy vedl ostatní ke vzpouře proti Bohu.

- V hebrejštině má jeho jméno významy: 

„bouřit se, pobouřit, pomýšlet na vzpouru, 

vzbouřit se, vzpínat se“

- Židovská tradice říká, že byl modlář – Namra-udd

(Marduk) byl jejich bůh a jméno Nimrod v sobě 

zahrnuje jméno tohoto boha.
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7) NIMROD – NOVÁ VZPOURA

Nimrod (Amráfel), vnuk Noeho

- Když je někdo úspěšný, často za tím stojí nějaká 

duchovní mocnost.

- Satan chce vždy centrum proměnit, vzpoura 

přináší rozdělení, byl vložen duchovní klín a to do centra !!!

- Noe a potomci Šema s Nimrodem nesouhlasili,

ale mohli vypadat, že oni jsou ti špatní, že ničí

jednotu. Ale základ nejednoty dal Nimrod !

Horní obraz: Nimrod, malba David Scott r.1832
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9) DŮLEŽITÁ ÚLOHA MAMINEK
Noe stavěl archu, kdo se staral o 3 syny? Noemova žena, to byl velmi důležitý úkol, z nich vzešly 

národy – základ jim dala jejich maminka, to byla jejich paní učitelka. Ale vše, co do nich vložila, 

ovlivnilo následující generace (i co nevložila). Pak přišla potopa a už to nešlo vzít zpět, znovu se 

k tomu vrátit, jen co vezli na arše, to mohli rozvíjet, vše ostatní bylo spláchnuto vodou. 
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Přísloví 31:10 Kdo nalezne zdatnou ženu? Je daleko cennější než drahokamy. 11 Srdce jejího 

manžela jí důvěřuje, nebude mít nedostatek kořisti. 12 Po všechny dny svého života mu působí 

dobro, a ne zlo. 13 Vyhledává vlnu a len, se zálibou pracuje svýma rukama. 14 Je jako obchodní 

lodě; zdaleka přiváží svou potravu.  ….. 23 Její manžel je znám v městských branách, když sedává 

se staršími země. 24 Dělá plátno a prodává ho, dodává obchodníkovi pásy. 25 Jejím oděvem je 

síla a důstojnost, s úsměvem vyhlíží budoucnost. 26 Svá ústa otvírá moudře, na jejím jazyku je 

laskavé poučení. 27 Pozorně sleduje chod svého domu, nejí chléb lenosti.

28 Její synové povstávají a nazývají ji šťastnou, také její manžel ji chválí: 

29 Mnohé dcery si počínaly zdatně, ale ty je všechny převyšuješ. 30 

Půvab je klamný, krása je nicotná, ale žena, která se bojí Hospodina, 

bude chválena.



10) OTÁZKY

- Koho jsme potomci?

- Spoléháš na Boží slovo ve svém životě?

- Podporuje stát nebo církev maminky?

- Jsou v církvi Nimrodi?

- Potřebujeme silné vůdce?

- Má církev rozsuzovat dobré a nedobré 

tendence v církvi?
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