
Berešit 7. kapitola
CEPV2001 K

1  I  řekl  Hospodin Noemu: „Vejdi  ty a celý tvůj dům do archy,  
neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. ([:  
Sk     16:31  ; : Mt     24:38  n  L     17:26  n])

1 Potom řekl Hospodin k Noé: Vejdiž ty i všecka čeled  
tvá do korábu; nebo jsem tě viděl spravedlivého před  
sebou v národu tomto.

- Zde se objevuje prvek, se kterým se v Písmu setkáme ještě mnohokrát. Zde v kladném smyslu – 
skrze spravedlnost jednoho člověka, je zachráněn celý jeho dům. Bůh jasně říká, že Noe je jediný 
spravedlivý v tomto pokolení.

2  Ze  všech  zvířat  čistých  vezmeš  s  sebou  po  sedmi  párech,  
samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru,  
samce se samicí. ([ Lv     11:1  nn  Dt     14:4  - Dt     14:20  ])
3  Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici,  
aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi,
4 neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet  
dní a čtyřicet nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co  
jsem učinil.“ ([: Nu     14:34    1Kr     19:8    Jon     3:4    Mt     4:2  ])
5 Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal.
6 Šest set let bylo Noemu, když nastala potopa, vody na zemi.
7 Před vodami potopy vešel Noe a s ním jeho synové i jeho žena  
a ženy jeho synů do archy.
8  Z čistých zvířat  i  ze zvířat,  která nejsou čistá,  z ptactva i  ze  
všeho, co se plazí po zemi,
9 vždy po páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu  
Bůh přikázal.

2  Ze  všech  hovad  čistých  vezmeš  sobě  sedmero  a  
sedmero,  samce a samici  jeho,  ale  z  hovad  nečistých  
dvé a dvé, samce a samici jeho.
3 Z ptactva také nebeského sedmero a sedmero, samce  
a samici, aby živé zachováno bylo símě na vší zemi.
4  Nebo po dnech ještě sedmi já dštíti budu na zemi za  
čtyřidceti  dnů  a čtyřidceti  nocí;  a  vyhladím se  svrchku  
země všelikou podstatu, kterouž jsem učinil.
5 Tedy učinil Noé všecko tak, jakž mu přikázal Hospodin.
6 (Byl pak Noé v šesti stech letech, když ta potopa přišla  
na zemi.)
7 A protož přišel Noé a synové jeho, i žena jeho, i ženy  
synů jeho s ním k korábu, pro vody potopy.
8 Z hovad také čistých i z hovad nečistých, i z ptactva a  
ze všeho, což se hýbe na zemi,
9 Po dvém vešli k Noé do korábu, samec a samice, tak  
jakž byl rozkázal Bůh Noé.

- Z této pasáže mi vyplynulo několik faktů:
- a) Již v té době znali lidé čisté a nečisté živočichy
- b) Zdá se, že bylo počítáno s nutností jíst po potopě maso (proto 7 párů čistých ž.)
- c) objevuje se zde několikrát číslo 7 (Boží dokonalost) a pak také č. 40 (očista)
- d) v. 4. jasně ukazuje, že Bůh je pánem nad svým stvořením
- e) Noe byl ve věku 600 let, když nastala katastrofa

10 Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy.
11  V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého  
měsíce,  se  provalily  všechny  prameny  obrovské  propastné  
tůně  a  nebeské  propusti  se  otevřely.  ([  Iz     24:18   :  2Kr     7:19   
Ž     78:23  ])
12 Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí.
13  Právě toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové  
Noeho, i žena Noeho a tři ženy jeho synů s nimi do archy,
14  oni i  všechna zvěř rozmanitých druhů, všechen dobytek  
rozmanitých druhů, všichni plazící se zeměplazi rozmanitých  
druhů  i  všechno  ptactvo  rozmanitých  druhů,  každý  pták,  
každý okřídlenec.
15  Vešli  k  Noemu  do  archy  vždy  pár  po  páru  ze  všeho  
tvorstva, v němž je duch života.
16 Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh  
přikázal. A Hospodin za ním zavřel. ([: Ex     12:22  ])
17  Potopa  na  zemi  trvala  čtyřicet  dní,  vod  přibývalo,  až  
nadnesly archu, takže se zdvihla od země.
18  Vody  zmohutněly  a  stále  jich  na zemi  přibývalo.  Archa  
plula po hladině vod.
19  Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny  
vysoké hory, které jsou pod nebesy.
20 Do výšky patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty  
hory. ([: Ž     104:6  ])
21 A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje,  
ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící  
havěť, i každý člověk. ([ 2P     3:6  ])
22  Všechno,  co  mělo v  chřípích  dech ducha života,  cokoli  

10  Stalo se pak po sedmi dnech, že vody potopy přišly na  
zemi.
11 Léta šestistého věku Noé, druhého měsíce, sedmnáctého  
dne téhož měsíce, v ten den protrženy jsou všecky studnice  
propasti veliké, a průduchové nebeští otevříni jsou.
12 I byl příval na zemi čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí.
13  Toho dne všel Noé, Sem a Cham i Jáfet,  synové Noé,  
žena Noé, a tři ženy synů jeho s ním do korábu.
14  Oni  i  všeliký  živočich  podlé  pokolení  svého,  i  všeliké  
hovado podlé pokolení svého, a všeliký zeměplaz, kterýž se  
hýbe na zemi, podlé pokolení svého, i všeliké ptactvo vedlé  
pokolení svého, všelijací ptáci, všecko, což křídla má,
15 Vešli k Noé do korábu, po dvém ze všelikého těla, v němž  
byl duch života.
16 A což jich vešlo, samec a samice ze všelikého těla vešli,  
tak jakž byl přikázal jemu Bůh, a zavřel Hospodin po něm.
17  A  když  byla  potopa  za  čtyřidceti  dnů  na  zemi,  tedy  
rozmnoženy jsou vody, až i vyzdvihly koráb, a vznesly jej od  
země.
18 Nebo zmohly se vody a rozmnoženy jsou velmi nad zemí,  
i zplýval koráb na vodách.
19  A tak náramně rozmohly se vody nad zemí, že přikryty  
jsou všecky hory nejvyšší, kteréž byly pode vším nebem.
20 Patnácte loktů zvýší rozmohly se vody, když přikryty jsou  
hory.
21  I  umřelo  všeliké  tělo,  kteréž  se  hýbe  na  zemi,  tak  z  
ptactva, jako z hovad a živočichů, i všelikého hmyzu, kterýž  
se plazí po zemi, i každého člověka.



bylo na suché zemi, pomřelo.
23 Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země:  
od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno  
bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s  
ním bylo v arše. ([: Ez     14:14    Ez     14:20  ; : Mal     3:17  n])
24 Mohutně stály vody na zemi po sto padesát dnů.

22 Všecko, což mělo dýchání ducha života v chřípích svých,  
ze všeho, což bylo na suše, pomřelo.
23 A tak vyhladil Bůh všelikou podstatu, kteráž byla na tváři  
země, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, a až do  
ptactva nebeského, vyhlazeno jest, pravím, z země; a zůstal  
toliko Noé, a kteříž s ním byli v korábu.
24 I trvaly vody nad zemí za sto a padesáte dnů.

- v. 11. - je zajímavá přesná datace potopy
- někde existuje velká zásobárna vody

- v. 16. - Bůh osobně zavírá dveře za zachráněnými
- v. 19. - 20. - zde jsem trochu na vážkách, neboť dle různých překladů mi ze všeho vyplynuly dvě 

možnosti: a) vody vystoupily o 15 loket (má se za to, že pohoří v dnešní podobě a výškách  
kolem 8000 m. n. m. vznikly po nějaké katastrofě globálního rozsahu, díky vzniklým tlakům v  
zemské kůře a dříve byl zemský povrch téměř rovinou), b) vody vystoupily o 15 loket nad 
nejvyšší vrcholy. V obou případech to bylo dosti vody na to, aby bylo zničeno vše živé.

- v. 22. - zahynulo vše, co bylo na suché zemi, zdá se, že vodní živočišstvo nebylo zničeno
- v. 24 - slovo mohutně (H) – bojovník, rek (Bůh bojuje)

- návrat k počátečnímu stavu, kdy nad propastnou tůní byla tma a Duch Boží (: Gn 1)
- symbolicky křest ponořením

- Zajímavé je zamyslet se nad Noeho vírou – a) nejdřív to dělal, až pak porozuměl, b) nejdříve dostal  
pokyn ke stavbě archy, teprve poté informaci proč, c) poté přichází zaslíbení smlouvy, o které zatím 
neví, čeho se bude týkat


