Kapitola 10

Byla potopa celosvìtová?
Záleí na tom? Øíká Bible, e potopa zaplavila celou zemi?
Existují i jiné ne biblické doklady takové potopy?

M

noho køesanù dnes pøipoutí, e potopa líèená v Genesis mohla
být jen vìtí místní záplavou, omezenou snad na území Mezopotá
mie, ale sotva mohla pøikrýt celý zemský povrch. Vrstvy jílu objevené archeology na Støedním východì a zcela nedávno nalezené doklady mohutných záplav v Èerném moøi byly rovnì prohláeny za dùkaz (lokální)
biblické potopy.
Místní záplava je lidem pøijatelnìjí, protoe akceptovali veobecnì rozíøenou evoluèní historii zemì, která zkamenìliny pod naima nohama vykládá jako doklad postupných forem ivota, jak se støídaly v prùbìhu vìkù.
Vìdci kdysi chápali zkamenìliny, pohøbené v naplavených usazeninách
bahna a písku, jako výsledek mohutných záplav. Ti, kdo dnes pøijímají evoluèní miliardy let postupného ukládání vrstev, nepotøebují si je u vysvìtlovat potopou - odtud jejich víra v potopu pouze místní nebo vùbec ádnou.
Jako v tom známém bonmotu: Nevidìl bych to, kdybych tomu nevìøil.
Ti, kdo akceptují evoluèní èasový rámec s postupným ukládáním zkamenìlin, zároveò mimodìk zbavují pád èlovìka jeho osudných následkù. Fosilie, které dosvìdèují choroby, utrpení a smrt dlouho pøed objevením èlovìka,
umisují èasovì pøed høích Adama a Evy, který teprve pøinesl smrt a utrpení
na zem. Tím se zároveò podkopává smysl smrti a vzkøíení Jeíe Krista.
Takový scénáø zbavuje Boí popis jeho dokonèeného stvoøení jako velmi
dobrého (viz kap. 2).
Nìkteøí kazatelé hlásají, e vìøí ve veobecnou nebo svìtovou potopu, ale ve skuteènosti nevìøí, e voda pøikryla celou zemi. Obcházejí jasné
uèení Bible, kdy navenek budí dojem, e jí vìøí, ale slovùm chytøe podsunu-
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jí jiný význam. Veobecný a svìtový toti vztahují jen na svou pøedstavu
tehdy obydleného svìta. Podle ní ili tehdy lidé (øeknìme) jen v údolí Mezopotámie, take k jejich vyhubení staèila potopa, která nemusela nutnì pøikrýt vodou celou zemìkouli.
Biblické doklady globální potopy
Domnìnka, e mohlo jít pouze o místní potopu, je v naprostém rozporu
s Biblí, jak ukazují následující body:
Potøeba korábu
Kdyby lo pouze o místní povodeò, proè by Noe potøeboval stavìt koráb? Bylo by mu staèilo vystoupit na nejblií horský høeben a byl by v bezpeèí. Kdyby za den urazil pouze 20 kilometrù, za est mìsícù mohl i se svou
rodinou být 3600 km daleko. Bùh by ho byl mohl pouze varovat, aby pøed
pohromou utekl, jako varoval Lota v Sodomì.
Velikost korábu
Kdyby lo o místní zátopu, proè by musel být koráb tak velký, aby pojal
vechny druhy tehdy ijících obratlovcù? Pokud by lo pouze o mezopotamskou faunu nebo jen o domácí dobytek, staèilo by plavidlo mnohem mení.1
Nutnost záchrany na korábu
Kdyby potopa byla pouze místní, proè by Bùh posílal zvíøata do korábu,
aby se zachránila? I kdyby na celém omezeném území vechna zvìø vyhynula, bylo dost zvìøe v nezasaeném okolí, která by úbytek pøirozeným mnoením zase vyplnila. Bùh mohl zvíøata také prostì poslat na nezaplavené území.

Velikost archy dává smysl jen v pøípadì, e potopa byla celosvìtová.
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I ptáci museli do korábu
Kdyby lo o místní pohromu, proè by museli do korábu i ptáci? Staèilo
by jim pøece odletìt na nejblií horský høeben. Ptáci uletí mnoho kilometrù
za jediný den.
Soud zahrnul vechny
Kdyby lo o místní potopu, lidí, kteøí neili na postieném území, by se
nijak nedotkla. Unikli by Boímu odsouzení høíchu. Rozum se vzpírá uvìøit,
e za celá staletí od stvoøení se nikdo nepøestìhoval do jiného kraje, nebo e
by se lidé ijící na okraji území postieného potopou radìji utopili, ne by se
pøesunuli kousek vý. Jeí byl pøesvìdèen, e kromì lidí v korábu potopu
nikdo nepøeil (Mat. 24,37-39).
Ti, kdo vìøí v lokální potopu, obvykle také tvrdí, e svìt je velmi starý a
lidstvo na nìm ilo u desítky tisíc let pøed potopou. Pokud by mìli pravdu,
je nemyslitelné, e by vechno ivé zùstalo soustøedìno jen v mezopotamském údolí a e by stále pøibývající obyvatelstvo nikdy nepøekroèilo jeho
hranice.
Potopa byla obrazem budoucího soudu
Jak to myslel Kristus kdy pøirovnával budoucí soud nad svìtem k soudu nad vemi lidmi (Mat. 24,37-39) za dnù Noeho? V 2. Petrovì 3 je budoucí soud ohnìm pøirovnáván k nìkdejímu soudu ve vodách potopy. Jenom
èásteèný soud za dnù Noeho by znamenal èásteèný budoucí soud.
Vody stály nad horami
Kdyby lo o lokální záplavu, jak by mohly vody vystoupit patnáct loket
nad vrcholky hor (Gen 7,20)? Voda vyplní vdycky nejdøíve nejnií místa.
Nemùe se zvednout nad místní hory a zbytek svìta nechat nedotèený.2
Trvání potopy
Noe a spol. byli v korábu rok a deset dnù (Gen 7,11; 8,14) - na nìjakou
místní potopu a pøíli dlouho. Více ne sedm mìsícù trvalo, ne se objevily
vrcholky hor. Sotva by se kolébali na vlnách takovou dobu pøi místní záplavì, ani by spatøili suchou zemi.
Boí slib poruen?
Kdyby bylo lo o místní potopu, pak by Bùh musel opakovanì poruit
svùj slib, e u nikdy takovou potopu na zem nepole. Obrovských místních
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PODÍVEJ, TA NÁDHERNÁ DUHA! TO JE
BOÍ SLIB, E U NIKDY
NEPOLE POTOPU NA CELÝ
SVÌT, JAKO TO UDÌLAL
ZA DNÙ NOEHO!

TAK PODLE NÌJ TO
BYLA JEN MÍSTNÍ
ZÁTOPA?
TAK TO
ASPOÒ
TVRDÍ.

TAKE PODLE NÌJ BÙH
SLÍBIL, E U NIKDY
NEBUDE ÁDNÁ
POVODEÒ?

NÁ PROFESOR
TVRDÍ, E NOEHO
POTOPA NEZATOPILA
CELÝ SVÌT.

záplav bylo v poslední dobì mnoho: v Bangladéi bylo napø. zaplaveno 80%
území.
Vichni lidé jsou potomky Noeho
Rodokmeny Adama (Gen 4,17-26; 5,1-31) a Noeho (Gen 10,1-32) jsou
výluèné - podle nich vichni pøedpotopní lidé jsou potomky Adamovými
a vichni lidé po potopì pocházejí z rodu Noeho. Protoe se vichni usadili
v Babylónu, místo aby naplnili zemi podle Boího pøíkazu (Gen 9,1), Bùh
zmátl jejich jazyky a donutil je tak rozptýlit se (Gen 11,1-9).
Existuje pádný doklad, e vechny národy na zemi pocházejí od Noeho,
u vech se toti zachovala tradice o potopì: v Severní i Jiní Americe,
v Austrálii, na Nové Guineji, v Japonsku, v Èínì, Indii, na Støedním Východì,
v Evropì i v Africe. Stovky takových pøíbìhù byly shromádìny.3 Podání
z oblastí nejbliích Babylónu se nejvíce blíí biblickému líèení - napø. epos
o Gilgameovi.
Hebrejská terminologie v Genesis 6-94
 Zemì (hebr. erec) je ve vyprávìní o potopì v Genesis 6-9, stejnì jako
v Genesis 1 uita 46-krát. Výslovné spojení s velkým obrazem stvoøení, zvlátì v Genesis 6,6-7, jasnì zahrnuje univerzální potopu. Kromì toho, Boí rozsudek je vysloven nejen nad vím tvorstvem, ale nad zemí :
Bùh øekl Noemu: Rozhodl jsem se skoncovat se vím tvorstvem,
nebo zemì je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. (Gen
6,13)
 na celé zemi (Gen 7,3; 8,9) oèividnì koresponduje se stejným obratem v pøíbìhu stvoøení, kde Adamovi a Evì je dána za potravu kadá bylina
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na celé zemi (Gen 1,29). Toto Boí prohláení jim dává neomezený mandát jejich panstvím je celá zemì. Stejného obratu uívá Bùh pøi rozptýlení lidu
od Babylónské vìe (Gen 11,8-9) - ze souvislosti je zøejmé, e se jedná o celý
zemský povrch. Nikde jinde v Genesis se tento obrat nevyskytuje.
 celý zemský povrch je v líèení potopy uveden celkem pìtkrát, se
zøejmým vztahem k univerzální souvislosti stvoøení (Gen 2,6), opìt zdùrazòuje celosvìtový rozsah potopy.
 vechno tvorstvo (hebr. kol-basar) se v pøíbìhu potopy vyskytuje 12krát, jinak u nikde v celé knize Genesis. Bùh øekl, e znièí vechno tvorstvo mimo tìch, kdo jsou v are (Gen 6,13 a 17),5 a také to uèinil (Gen 7,2122). V kontextu potopy vechno tvorstvo zøejmì zahrnuje vechny suchozemské dýchající tvory vèetnì èlovìka - viz Gen 7,21-23. Vechno tvorstvo
nemohlo být omezeno jen na mezopotamskou níinu.
 vechno ivé (hebr. kol-chaj) se opìt vyskytuje jak v pøíbìhu potopy
( Gen 6,19; 8,1; 8,9), tak v pøíbìhu stvoøení (Gen 1,28). V pøíbìhu stvoøení je
obrat pouit v souvislosti s panováním Adama a Evy nad ivoèichy. Bùh øekl
(Gen 7,4), e znièí vechno ivé, co uèinil, a to se i stalo - pøeil pouze Noe
a ti, kdo s ním byli v are (Gen 7,23).
 pod nebesy (Gen 7,19) nebo pod celým nebem se ve Starém zákonì vyskytuje mimo pøíbìh potopy estkrát, vdy ve veobsahujícím významu
(Dt 2,25; 4,19; Jób 28,24; 37,3; 41,3). Napø.: Pod celým nebem vechno je
mé , øíká Bùh v Jóbovi 41,3.
 vechny prameny obrovské propastné tùnì se vyskytují tøikrát
v pøíbìhu potopy (Gen 7,11 a 8,22) a v Pøísloví 8,28. Propastná tùò (hebr.
thom) odkazuje zpìt ke stvoøení (Gen 1,2), kde se vztahuje k oceánu pokrývajícímu celý svìt pøedtím, ne byla stvoøena pevnina. A nebyly to jen prameny obrovské propastné tùnì, ale vechny prameny obrovské propastné
tùnì, které se provalily.
 Pro potopu nebo záplavu existuje zvlátní hebrejské slovo mabul. Ve
vech 13 pøípadech, kde je pouito, oznaèuje potopu, kterou zail Noe. Kromì Genesis se vyskytuje pouze v almu 29,10, kde odkazuje na vezahrnující
svrchovanost Boha, trùnícího nad potopou. Také Nový zákon má pro potopu
speciální výraz, cataclysmos.
Boí naøízení v Genesis 9 a Genesis 1
V Genesis 9,1 dává Bùh èlovìku stejný pøíkaz jako v Genesis 1,28: Ploïte a mnote se a naplòte zemi. Svìøuje èlovìku také vládu nad ví zemskou
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zvìøí (Gen 9,2, srv. 1,28) a dostává pokyny, co smí a co nesmí jíst (Gen 9,45), podobnì jako v Gen 1,29-30. Naøízení v Genesis 1 jsou veobecnì platná
a trvají i po potopì. Jestlie Adam a jeho potomstvo mìli panovat nad celou
zemí, platí to i pro Noeho a jeho potomky. Jestli zemì v Gen 9,1 znamená
celý svìt, jak se vichni shodneme, pak neznamená nic meního ani v souvislosti s potopou v Gen 8,13!
Globální potopa v Novém zákonì
Novozákonní oddíly hovoøí o potopì v univerzálním smyslu: pøila potopa a zachvátila vecky (Mat. 24,39); pøila potopa a zahubila vechny
(Luk. 17,27); Ani starý svìt (øecky cosmos) neuetøil, nýbr zachoval jen
Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, kdy uvedl potopu na
svìt bezboných (2 Pet. 2:5); koráb, v nìm bylo z vody zachránìno jenom
osm lidí (1 Pet. 3:20); Noe svou vírou vynesl soud nad svìtem (id. 11,7);
Vodou byl také tehdejí svìt zatopen a zahynul (2 Petr. 3,6). Vechna tato
místa pøedpokládají globální potopu, ne jen nìjakou místní událost.
Námitky proti celosvìtové potopì
1. Vichni nemusí vdycky znamenat doslova vechny.6
Podle nìkterých neznamená slovo vichni v kadém pøípadì absolutnì kadý (napø. Marek 1,5), take v líèení potopy nemuselo nutnì jít o potopu celosvìtovou, i kdy se tam uívá slovo vichni.
Význam slova vak vdycky vyplývá ze souvislosti. Ze souvislosti je zøejmé, e celý svìt v Luk. 2,1 kupøíkladu znamenal celou Øímskou øíi, nikoliv kadý ètvereèní centimetr celého zemského povrchu.
Význam slov vichni, celý v Genesis 6-9 musíme chápat v jejich souvislosti, nelze ho mechanicky pøenáet z jiných míst.
Slovo vechno (vichni, celý, hebr. kol) se vyskytuje 72-krát v 85 verích Genesis 6-9, to je 21% vech výskytù v 50 kapitolách celé knihy Genesis.
V Genesis 7,19 èteme, e vody pøikryly vechny (hebr. kol) vysoké hory,
které jsou pod nebesy. Na místì nebes je v originále výraz celé (hebr.
kol) nebe. Hebrejské kol je zde pouito dvakrát, aby byla vylouèena jakákoli
pochybnost, e jde opravdu o vechny hory. Doslovnì by pøeklad se zachováním hebrejského dùrazu znìl vechny vysoké hory pod celým nebem.
Leupold ve svém smìrodatném komentáøi ke knize Genesis øíká: Tento text
sprovozuje ze svìta jakoukoli pochybnost o celosvìtovém rozmìru potopy.7
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2. Zemìpisná topografie pøed potopou a po ní je stejná.
Protoe v popisu rajské zahrady Eden je zmínìn Eufrat i Tigris, øeky
existující pod stejnými jmény dodnes, usuzují nìkteøí, e potopa nijak nezmìnila tváønost zemského povrchu, a tudí musela být záleitostí vyslovenì
místní.8
Mezi popisovanou zahradou Eden a dnením svìtem vak existují významné rozdíly. Ze zahrady Eden vytékala øeka, která se dìlila do ètyø tokù
(Gen 2,10-14), z nich dva se jmenovaly Eufrat a Tigris. Pøed potopou mìly
tyto øeky spoleèný pramen, co je proti dneku velký rozdíl. Dalí dvì øeky
byly Gichón a Píon. Píon po potopì nenacházíme a Gichón se uívá pro
potok pramenící blízko Jeruzaléma v èasech Davidových, alomounových a
Ezechiáových.9
Svìt po potopì u není stejný jako pøed potopou. Dnení Eufrat a Tigris
mohou být docela jiné øeky ne ty pøedpotopní, podobnì jako Liverpool
nebo Newcastle se dají najít v Austrálii, a Cambridge nebo Oxford v USA,
aèkoli pùvodnì jsou to mìsta v Anglii. Útvary post-potopního svìta dostávaly
jména blízká tìm, kdo potopu pøeili.
3. Geologické nálezy nenasvìdèují celosvìtové potopì
Jaké doklady bychom oèekávali o globální vodní katastrofì, která zahubila zvìø, ptáky a vechno, co nebylo v are? Po celém svìtì, v jedné vrstvì za
druhou, nacházíme v horninách miliardy pozùstatkù pohøbených v naplaveném bahnì a písku. Jejich zachovalost èasto napovídá rychlému zaplavení a
fosilizaci, pøesnì jak bychom oèekávali u takové potopy.
Je více ne dost dùkazù, e vrstvy usazenin byly naplaveny v krátkém
èase, jedna za druhou, bez nìjakých vìtích prodlev. Zachovalost zvíøecích
stop, èeøin, dokonce stop deových kapek, svìdèí o náhlém pøekrytí tìchto
otiskù, které umonilo jejich zachování. Zkamenìliny, které prostupují nìkolika vrstvami, dokazují jejich rychlé usazení. Nepatrná eroze, zvíøecí nory a
koøeny prostupující nìkolika vrstvami ukazují, e usazování probíhalo v krátkém èasovém rozmezí. Dùkladné deformace tlustých vrstev usazenin bez
jakýchkoli puklin ukazují, e vrstvy musely být mìkké a tvárné. Hráze (stìny) a píaly (sloupy) z pískovce, které prostupují mnoha spodnìjími vrstvami, dokazují, e tyto spodní vrstvy musely být jetì mìkké a obsahovaly
mnoho vody. To, e pískovec byl vytlaèen vzhùru puklinami v nadloí a
vyplnil je v podobì klastických il a sloupù, opìt ukazuje na rychlé usazení
mnoha vrstev.

