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KAPITOLA VI. 

Potopa sveta a skazenosť ľudstva. 

Potopa sveta 6, 1 - 8 , 22 

 

1 Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, 
2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za 
ženy, koľko len chceli. 3 A Pán povedal: "Môj duch neostane dlho 
v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba 
stodvadsať rokov." 4 V tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, 
a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. 
To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia. 

 
Po zvýšení populácie na Zemi sa začal kvôli prvorodenému 

hriechu prarodičov šíriť v ľudskom pokolení hriech. Pod pojmom 
„ľudia“, ktorý sa objavuje v prvom verši treba chápať potomkov 
Kaina 363. Prečo sa tomuto pokoleniu rodili dcéry, je veľmi ťažké 
zodpovedať. Ide o spomienku na matriarchát a na to, že na čele rodov 
stáli ženy? V predchádzajúcich veršoch však v pokolení Kaina nie sú 
vôbec zmienky o ženách. Rodokmene vo Svätom Písme sa podľa 
židovskej tradície vždy vypočítavali iba po mužskom pokolení. 
Ľudské dcéry, hebrejsky „benôt ha adam“. Išlo o ženy, ktoré boli 
nadmerne sexuálne príťažlivé príčinou, čoho vznikala manželská 
nevera a polygamia364 365. Boží synovia, hebrejský „bne(j) alebo bene 
Elohim“. Išlo o potomkov Séta, ktorí zachovávali Božie slovo a boli 
mu verní. Existujú tri druhy názorov, ktoré objasňujú daný text. 

Novodobá židovská exegéza hovorí že išlo o urodze-
ných, mocných pozemských vladárov, kniežatá – vyššiu spoločnosť a 
dcéry ľudské, ktoré boli pôvabné, zdatné avšak nižšieho, neurodze-
ného pôvodu366. Blažený Hieroným367 hovorí, že išlo o kniežacích 
synov.  

                                                 
363 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 44.  
364 Mnohoženstvo. 
365 LACH, S.: Cit. dielo, s. 250. 
366 GENESIS,: Cit. dielo, s. 55 porovnaj ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 44.  
367ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, с. 161. 
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 Židovskí368, starobylí kresťanskí exegéti,369 370 ale aj racionalisti sa 
priklaňajú k názoru, že pod termínom „synovia Boží“ treba chápať 
nadprirodzené bytosti, t. j. anjelov371. „V Septuaginte sa tento termín 
„synovia Boží“ buď ponecháva doslovne372, alebo sa prekladá ako 
anjeli. Inokedy sa vo Svätom Písme pojem „synovia Boží“ prekladá 
ako bohabojní ľudia373. Je zaujímavé, že v patopsychológii nachádza-
me názory pacientov, ktorí hovoria o bytostiach, ktoré ich dráždia 
k sexuálnej žiadostivosti a tiež existuje názor o sexuálnej posadnu-
tosti. V modlitbách kanona anjelovi ochrancovi nachádzame termín 
v cirkevnoslovančine „bludnym vozbešenijem“ čo v doslovnom pre-
klade znamená smilné zbesnenie t. j. posadnutosť na smilstvo374. Ro-
zumnosť sa dá zviesť zlým smerom cez pôžitok. Zdravé zmýšľanie, 
ktoré nie je usmerňované Božím Slovom sa ľahko ocitá v namyslenosti 
a následne privádza do záhuby. Dôkazom toho sú aj anjeli, ktorí 
zanechali Božiu krásu kvôli kráse pominuteľnej, a preto padli z neba 
na zem 375. „Z netelesných bytostí iba anjeli padli k horšiemu, ale nie 
všetci, iba tí z nich, ktorých zaujalo nižšie a boli naklonení 
k pozemským veciam a opustili obecenstvo s najvyšším Bohom“ 376. 
Tento názor je v protirečení so slovami Isusa Christa, že anjeli sa 
neženia377. Filon Alexandrijský hovoril o ľudských dušiach, ktoré sa378 
nachádzajú vo vzduchu a želajú si prebývať v ľudských telách379. 
Justín Vyznávač poukazuje, že vďaka manželstvám anjelov s ľud-
skými dcérami vznikli démoni. Atenagoras pripisuje vznik obrov 

                                                 
368 Napr. Jozef Flavius. 
369 Sv. Kliment Alexandrijský, Nemezij Emesský, sv.Ambróz Milánsky. 
370 Podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 150 - porovnaj LACH, 

S.: Cit. dielo, s. 250. 
371 Job 1, 6; 2, 1; 38, 7. 
372 Ako v žalmoch. 
373 5 Mjž 14, 1; Ž 73, 15; Lk 3, 38; Rim 8, 19; Gal 3, 26. 
374 Православный молитвослов и псалтырь, Свято Троицквя Сергиева Лавра 1994, 

c. 41 pozri Kanon anhelu chraniteľu. 
375 КЛИМЕНТ, А.: Пeдагог 3.2.14 – TLG 555.002, 3.2.14.1.5.-2.3, podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 150.   
376 НЕМЕЗИЙ, Е.: O пpироде человека , 40 TLG 0743.001, 40.62-66 , podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 150.  
377 Mt 22, 30. 
378 Podľa všetkého po smrti. 
379 E gigant. 
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práve manželstvám anjelov s ľuďmi 380. Je zaujímavé, že v pohanskej 
mytológii nachádzame rôzne mýty o vojne ľudských obrov s bož-
stvami381 pričom ide o legendárne postavy herosov, hrdinov a polobo-
hov, ktoré sa v totalitnom režime tak pekne nenásilne podávali na 
hodinách čítania. Existuje názor382, že si autor knihy Genezis vypo-
mohol termínmi, ktoré boli v tom čase známe a prezentovali sa v tej 
dobe ako istý druh, „svetonázoru“. Aj v slovenských rozprávkach 
nachádzame zmienky o obroch, ktorí však zápasia iba s pozemskými 
ľuďmi, kráľmi a panovníkmi. Je možné, keďže slovenský národ vždy 
čítal Sväté Písmo, že sa takýmto spôsobom určité veci z Biblie dostali 
medzi prostý národ, kde sa ústne tradovali, isté informácie 
o biblických bytostiach383 i keď niekedy boli značne vieroučne a dog-
maticky skreslené. „Tam se zrodili obři, ti pověstní z dávnověku, 

velké postavy a zkušení v boji“384 Slovo obor v hebrejskom texte 
označovali netvorov. „Nebylo odpouštěno ani pradávným obrum, 

když se vzbouřili v celé své síle“385. Pravdepodobne zmienka 
o obroch je prastarý mýtus, aký sa zachoval v skreslenej podobe v po-
hanských náboženstvách386 ktorý hovorí o bývalej jednote božských 
a ľudských bytostí a ich potomkov. „A rozprávali Izraelitom neprav-

dy o krajine, ktorú prezreli: Krajina, ktorú sme krížom-krážom preš-

li, aby sme ju prezreli, je krajinou, ktorá požiera svojich obyvateľov, 

a všetok ľud, ktorý sme tam videli, je vysokého rastu. Ba aj obrov 

sme tam videli, Enakových synov z rodu obrov. Popri nich sme sa 

zdali ako kobylky!“387. „Autor Božieho Písma pomenúva synov zeme 
„obrami“, čím poukazuje, na tých, ktorí sa narodili od anjelov 
a zemských žien, pričom chcel zdôrazniť ich vysoký rast. Pozrime sa, 
či nie sú podobní obrom ľudia, ktorí sa starajú iba o svoje telo, ale 
o dušu sa vôbec nestarajú. Veď narodení obrovia, v súlade 
s poetickým zobrazením, sa na zemi veľmi odlišovali svojou výškou, 
avšak nevšímali si to, čo bolo vysoké-cenné. Či sa na nich nepodobajú 

                                                 
380 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, с. 161. 
381 Napr. Herakleitos a ďalší. 
382 PETER, M.: Cit. dielo, s. 122. 
383 Obor, čert, anjel. 
384 Bar 3, 26. 
385 Sir 16, 7. 
386 Egypta, Mezopotámie. 
387 4Mjž 13, 33-34. 
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ľudia, ktorí majú dušu i telo, avšak nechcú správne myslieť, pretože 
nie je nič cennejšie a vzácnejšie ako duša, avšak oni sa zaujímajú iba 
o telo a sú následovníkmi materinskej hlúposti? Zbytočne sa starajú 
a dávajú pyšné prísľuby nebu a úplne sa oddávajú zemskej práci 
a námahe a vybrali si menej cenné než to, čo je skutočne najcennejšie? 
Budú vinní z dobrovoľného hriechu a súdení oveľa prísnejšie“ 388 . 

Apokryf Henocha 389 hovorí390 „A stalo sa po tom, čo sa synovia 
ľudskí rozmnožili, v tie dni sa im rodili krásne a nádherné dcéry. 
A anjeli, synovia neba ich uvideli a priali si ich a povedali si medzi 
sebou: Poďte zoberieme si ich za ženy medzi ľuďmi a porodia nám 
deti... A títo, ktorí riadili dvesto anjelmi a mnohí ďalší boli s nimi. 
A oni si brali ženy a každý si vybral jednu a začali sa s nimi stýkať 
a naučili ich čarodejníctvu a zaklínaniu... A ony im porodili veľkých 
obrov... Avšak tí pojedli všetku potravu ľuďom a vtedy sa obri 
obrátili proti ľuďom a začali pojedať ich telá a piť ľudskú krv“. Práve 
tento apokryf hovorí tiež o výrobe zbraní, magických talizmanov, kozmetiky, 
túžbe po ovládaniu a zvyšovaniu bohatstva, čarodejníckom umení, všetko, čo 
je s človekom späté v zlom ako vojna, klamstvo, vraždy, egoizmus s potla-
čením duchovnosti, to všetko bolo dielom padlých anjelov, ktorí to naučili 
ľudí. Vyššie spomenutý list 391 jasne hovorí o tom, že padlí anjeli využili ľud-
ské dcéry na rozmnoženie zla. Biblický text o tom, že dcéry ľudské sa páčili 
padlým anjelom, že boli dobré, hebrejsky „tovót“, alebo pekné, krásne, je 
možné hebrejské slovo „tov“ preložiť aj ako „pripravené, vhodné“ na šírenie 
a prudkú agresiu – realizáciu hriechu na zvrátenie ľudí na zemi. Existujú 
názory, ktoré hovoria o tom, že sa tieto duchovné bytosti mali schopnosť stať 
podobnými ľuďom, alebo mali schopnosť pôsobiť na plod, v útrobe matky 
pričom sa zárodok „premenil na ich podobu“. O rozšírenej mágii, výrobe 
omamných látok, čarovným nápojom v tom čase hovorí aj sv. Irenej 
Lyonský a docent Puškar392 poukazuje v tých časoch na zvrátenie 
ľudskej prirodzenosti, zjavného panovania násilia - týrania , bezprávia 
a hriechu a vzbury proti Bohu. Daniel Sysojev 393 poukazuje, že spo-

                                                 
388 АМВРОСИЙ, M.: O Нoe 4, 8 Cl.0126, 4.8.418.6 , podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- 

ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 152.  
389 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 83-84.   
390 6, 1-7, 5. 
391 Jud 1, 6. 
392 ПУШКАР Б.: Cit. dielo, c. 46.  
393 Cit. dielo, s. 237 – 238.  
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mienky na obrov394 sú pamiatkou na Bohom zničenú démonsku 
civilizáciu, ktorá sa postavila proti Stvoriteľovi a ktoré sa dnes objavu-
jú aj v rozprávkach. Prot. Nikolaj Sokolov395 poukazuje, že človek 
v tom čase pri počatí potomkov do svojho intímneho života – do svä-
tyne svätých svojho života a počatia privolával temné sily. Výsledkom 
toho bolo objavenie sa obrov, gigantov, o ktorých sa často zmieňujú 
grécke báje. Významný srbský pravoslávny teológ, vladyka Nikolaj 
Velimirovič396 taktiež poukazuje, že v srbských národných legendách, 
rozprávkach a piesňach sa zachovala pamiatka na velikánov a legen-
dárnych hrdinov. Išlo o degradáciu ľudského rodu.  

Dokonca veľké zachované kostry prastarých zvierat397 sú sve-
dectvom obrovského vzrastu aj zvierat, ktoré v tom čase žili... V 20. 
storočí sa daný text poniektorí „modernejší populistickí exegéti“ ako 
napr. E. Denikän“ pokúšajú vysvetľovať ako kontakty s mimozem-
skou civilizáciou. Avšak, ak by sme chceli pripustiť tento názor tak 
určite nešlo o žiadnych marťanov, ale, ak hovoríme o „mimozem-
ských“ bytostiach, je možné, že išlo práve o padlých anjelov, ktorí sa 
v tom čase mohli zjavovať v akýchsi strašidelne obrovských roz-
meroch. V mnohých životoch svätých sa pri pokúšaniach veľkých 
askétoch zjavuje pokušiteľ, aby prekazil snahu o duchovné zdoko-
naľovanie a to práve spôsobom hrozných prejavov s cieľom vystrašiť 
mnícha a odradiť ho od svojho zámeru modliť a pôstiť sa na 
osamelom mieste. Známy obraz Salvadora Daliho Pokušenie sv. Anto-
nína na púšti veľkosť pokušení zvýrazňuje autor nesymetricky po-
merne obrovským zobrazením zvierat. Keďže problematika UFO398 je 
dnes veľmi aktuálna, zaujímavým spôsobom daný problém rieši 
pravoslávny kňaz Radion 399 ktorý porovnáva pokušenia padlých 

                                                 
394 Trolov, kanibalov a iných. 
395 СОКОЛОВ, H .: Cit. dielo, с. 37.  
396 ВЕЛИМИРОВИЧ, Н.: Библейские темы, Москва 2007, с.105 -114, ISBN 5-88060-046-

7 pozri kapitoly: Velikáni dávnych dôb, Premožení titani, Dnešní Enakovci. 
397 Napr. dinosaurov, brontosaurov....V prípade hlbšieho záujmu pozri: БИБЛИЯ И 

НАУКА, Москва 2006, c.73-102, ISBN 5-485-00058-4, kapitoly: Dinosauri – súčasníci 
ľudí? Dinosauri a Biblia, Vyhynuli azda dinosauri? 

398 Pozri ROUZ, S.: Pravoslávie náboženstvo buducnosti, Prešov 1999 prekl. P. Tkač ISBN 
porovnaj РОУЗ, С.: Православие религия будущего, Киев 2002, ISBN 485-779 pozri 
kapitolu 5.: .Znamenia z nebies, c. 106-163. 

399 РАДИОН, С.: Люди и демоны, Kиев 2004, с. 135-174, pozri kapitolu 4.: Fenomén 
UFO podľa učenia Pravoslávnej Cirkvi. 
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duchov na askétov s konkrétnymi kontaktmi „mimozemšťanov“ 
s ľuďmi, ktoré sú dnes riadne evidované (registrované). Pritom záver, 
ktorý uvádza, je podobný tomu, aký máme aj my a to, že išlo 
o zjavovanie sa démonov ľuďom, ktorých si zotročili, pretože sa ľudia 
prestali modliť a obracať sa o pomoc k Bohu. Na konci tohto je 
potrebné ešte zdôrazniť, že v pravoslávnej vierouke400 nikde nenachá-
dzame zmienku o tom, že pád anjelov nastal z dôvodu vstupovania 
do manželských zväzkov, ale hlavné dôvody ich odstúpenia sú vždy 
uvádzané pýcha, namyslenosť, neposlušnosť Stvoriteľovi, keďže išlo 
o slobodné bytosti, ktoré sa mohli rozhodnúť, či budú slúžiť Bohu, 
alebo chcú byť od Neho nezávislí, samostatní a chcú, aby im ľudia 
prejavovali úctu, ktorá patrí Bohu. Vyššie spomenuté názory, ktoré 
sme uviedli boli nesprávne, ktoré nachádzame aj u svätých otcov, 
ktorých nepovažujeme za neomylných, ale na druhej stráne ich dobré 
a správne názory si veľmi ctíme a vážime. Je možné, že vyššie 
spomenuté názory svätí otcovia vyriekli pod vplyvom pohanských, 
alebo apokryfných názorov, ktoré sa objavovali vtedy, keď žili.  

 Avšak filologicko-historický a tiež dogmatický uhol pohľadu 
nám bráni prijať vyššie spomenutý názor za správny. Podľa väčšiny 
svätých otcov Cirkvi401 pod „synami Božími“ chápeme bohabojné 
pokolenie Seta pričom argumentáciu nachádzame v celom Svätom 
Písme402, kde sa často takýmto pomenovaním označujú bohabojní 
ľudia. V dni Enosa, keď Setovo pokolenie403 začalo slávnostne vzývať 
Boha a na túto počesť sa nazvali „jahvistami“, sa radostne pomenovali 
podľa toho, v čo verili a čo konali t. j. za „synov Božích“. Charakter 
manželstiev, ktoré sa uzatvárali medzi synmi Božími a ľudskými 
dcérami nešlo o krátkodobé a neprirodzené putá, ale obyčajné, bežné 
manželstvá, právne v poriadku, avšak morálne nevhodné404. Sv. Efrém 

                                                 
400 Pozri napr. BELEJKANIČ, I.: Pravoslávne dogmatické bohoslovie I. Prešov 1995, s. 76-79, 

pozri kapitolu: Zlí anjeli – porovnaj AЛИПИЙ, A.: - ИСАИЯ, Б . : Cit. dielo, c. 264-
265, pozri kapitolu: Pád zlých duchov – porovnaj POPOVIČ, J.: Dogmatika 
pravoslavne Crkve, Beograd 1980, s. 239-247 pozri kapitolu: O zlých duchoch. 

401 Ako napr. sv. Ján Zlatoústy, sv. Efrém Sýrsky, bl. Teodorit, sv. Cyril Jeruzalémsky, bl. 
Augustín. 

402 5Mjž 14, 1; Ž 72, 15; Lk 3, 38; Rim 8, 19; Gal 3, 26. 
403 1Mjž 4, 26. 
404 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 45. 
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Sýrsky405 hovorí: „Synmi Božími sú pomenovaní synovia Seta. Oni, 
ako deti spravodlivého Seta, sa nazývajú „Božím národom“. Do 
Kainových, príťažlivých dcér -sa zahľadeli synovia Boží406. Ich krása 
a upravenosť sa stali pascou pre Setových synov. Slová „brali si z nich 
za ženy“ sa chápe, že sa pýšili, keď sa biedny vyťahoval pred bohatou, 
starý pred mladou a škaredý pred najkrajšou. „Ľudstvo sa dostalo 
pod moc diabla. Pritom hriech prvého človeka od samého počiatku 
prechádza na všetkých narodených po zmiešaní pohlaví a dlh - chyba 
prvých prarodičov -je bremenom pre všetkých potomkov. Tento 
prechod bol prvýkrát v knihe Genezis407 označený tam, kde je hadovi 
povedané: „prach budeš hltať po všetky dni svojho života“ a člo-
veku „pretože si prach a do prachu sa vrátiš“408. Tým je povedané 
o návrate do prachu, t. j. o telesnej smrti. Veď človek by smrť nepo-
znal, ak by ostal spravodlivým, akým bol pôvodne stvorený. A tým, 
že Boh hovorí živému „prach si“ myslí tým, že celý človek sa zmenil 
k horšiemu. Pretože tieto slová “prach si“ znamenajú to, akoby 
povedal: Neostane môj Duch v týchto ľuďoch, pretože sú telom. A to 
svedčí, že človek bude predaný, ako už bolo povedané, „budeš jesť 
prach“409. V tomto pokolení život nebude trvať 900 rokov ako v pred-
chádzajúcich pokoleniach. Pretože „sú telo“, t. j. pretože žijú telesne. 
„A žiť bude 120 rokov“. Ak budú činiť pokánie, počas svojho života 
môžu sa zbaviť hroziaceho im hnevu. Ak nebudú činiť pokánie, vtedy 
svojimi skutkami privolajú na seba hnev. Kvôli Božej dobrote dostali 
120 rokov na pokánie, pričom tento rod si to skutočne nezaslúžil“ 410 . 

 Nešlo pritom o skrátenie ľudského života na 120 rokov, ako to 
chápal Jozef Flávius pretože aj po potope sa ľudia neriedko dožívali 
až 500 rokov. Vo vyššie spomenutých 120 rokoch treba vidieť čas 

                                                 
405 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия , 6, 3 – CSCO 152:55-56 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 151.  
406 Pozn. aut.- Nie náhodou sa v našej spoločnosti uchovalo príslovie: „Zlá spoločnosť 

kazí dobré mravy“. Iba veľmi silný a dobrý jedinec dokáže prekonať zlo väčšiny. 
407 1Mjž 3, 14. 
408 1Mjž 3, 19. 
409 АВГУСТИН, Б.: O Трoице, 13, 12 – Cl 0329, SL50A, 13.12.1 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 151. 
410 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия , 6, 4 CSCO 152:56, Tвoрeния 6. 262 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 151.  
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vymedzený Bohom k tomu, aby ľudstvo mohlo činiť pokánie411 
a zmeniť svoj život. Pričom v tom čase prorokoval o potope Noach 
a pripravoval sa na to: „neposlušným kedysi, keď zhovievavosť 

Božia vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo 

a pred vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem duší“412. V dobe 
pred potopou ľudstvo je v štvrtom a piatom verši pomenované 
„obrami“, hebrejsky „nephilim (nepílim), alebo nefilim“. Toto slovo sa 
v Svätom Písme413 označuje pomenovanie „velikánov, alebo gigan-
tov“. Pričom koreň slova „nef“ znamená ničiť, likvidovať, padať, 
pokúšať, nabádať k zvráteniu“, alebo ako objasňuje toto hebrejské 
slovo metropolita Filaret414 ako útočiacich pričom v gréčtine sa na to 
zachovali dva termíny „epí piptontes“ a „viaioi“. Sv. Efrém Sýrsky415 
hovorí: „Rodiaci boli obrami v porovnaní s malým-nižším pokolením 
Kaina avšak nie pre silné pokolenie Seta. V potomstve Kaina boli 
ľudia nižšieho rastu, pretože zem bola prekliata a nedávala im toľko 
sily cez rastliny, ako býva tomu aj teraz, keď niekedy zem dáva úrodu 
a inokedy nie. Pretože Kainovo pokolenie bolo prekliate, tak ako 
synovia prekliatych a žijúcich na prekliatej zemi zbierali a jedli úrodu 
zeme, avšak tá im nedávala toľko síl, pretože bola málo výživná. 
„Človeka robí drzým sila rúk, rýchlosť nôh, krása tela, hoci všetko 
toto je premožené bolesťou a po čase pominie. A nerozumie, že 
„každé telo je ako tráva a celá krása, jeho krása, je ako poľný kvet416. 
Tak sa pýšili obrovia svojou silou a bohoprotivnou namyslenosťou 
ako o sebe nerozumne zmýšľal aj Goliáš“417.  

 Ako udáva Lopuchin418 nešlo ani tak o ľudí, ktorí sa odlišovali 
nejakou neobvyklou fyzickou silou alebo obrovským rastom, ale skôr 
o hrubých tyranov, ktorí úmyselne neprijímali pravdu. Nešlo tu 
o konanie prostých hriechov alebo skazenosť prirodzenosti, ale o 

                                                 
411 Sv. Ján Zlatoústy, blaž. Hieronym a Augustín. 
412 1Pt 3, 20. 
413 4Mjž 13, 33. 
414 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, с. 164. 
415 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия , 6, 4 CSCO 152:57, Tвoрeния 6: 263 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 152.  
416 Iz 40, 6. 
417 ВАСИЛИЙ, K.: O смирении, TLG 2040.036, 31.528.13-20 podľa LOUTH, A. - CONTI, 

M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 153. 
418 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 46. 



 76

viditeľné panovanie hriechu a vzbury proti Bohu. Ten istý autor 
v ďalšom svojom diele už pripúšťa možnosť surovej sily, ktorú 
používali ľudia pred potopou. Spoliehajúc sa na svoju silu priviedli 
ľudstvo strašným úžasom násilia, neprávosti, krádeže, vášnivosti a 
takmer úplného ateizmu na Zemi. Takmer sa stratila nádej na 
zachovanie pravého a jediného náboženstva a viery v jediného a pra-
vého Boha – Stvoriteľa419. Izrael žil uprostred národov, ktoré čerpali 
z bohatej tradície a náboženskej minulosti. Mali svojich obrov, 
legendárne bytosti a svoj pôvod odvodzovali od samotných božstiev. 
Boží ľud sa desil týchto bytostí z minulosti. Strach pred božstvami 
plodnosti, keď sa stýkali s ľuďmi, bol obrovský. Ohromovala ich 
kultúra a sláva pranárodov. Práve v tomto ovzduší úzkosti, zúfalstva 
a pocitu ničotnosti vnáša Mojžiš potešenie, že nejde o žiadnych 
polobohov, ale o netvorov 420. Sv. Ambróz Milánsky, ktorý tiež pou-
kazuje na gigantov – synov zeme, ktorí sa zrodili vďaka anjelom 
a pozemským ženám a mali obrovské telá. Či azda nebudú podobní 
týmto gigantom ľudia, ktorí sa starajú o svoje telo, ale o dušu sa vôbec 
nestarajú? Veď obri, ktorí boli narodení, ako sa to poukazuje v 
básniach zo zeme, sa pýšili veľkosťou svojho tela a opovrhovali tým, 
čo je dôležitejšie. Či sa azda nepodobajú na tých, ktorí, hoci 
pozostávajú z duše i tela, ale sa odvracajú od sily rozumu a to, že nič 
vzácnejšie ako duša niet, sa ukazujú ako tí, ktorí sa podriaďujú telu... 
Zbytočne sa snažia dávať pyšné sľuby nebu a oddávajú sa pozemskej 
práci, vybrali si nižšie a považujú to za cennejšie. Pretože boli vinní 
a dobrovoľne hrešili, budú súdení prísnejšie 421. Z vyššie uvedených 
názorov môžeme skonštatovať, že išlo o akýsi mystický pád človeka, 
vďaka ktorému došlo k skazeniu náboženského povedomia. Išlo 
o vzburu človeka proti Bohu, ktorý sa úplne oddal démonom 
a odmietol sa dať viesť Svätému Duchu.  

 

5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko 
zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, 6 Pán oľutoval, že 
stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: 7 „Vyni-

                                                 
419 ЛОПУХИН, А.: Бнблейская история Ветхаго Завета, c. 23. 
420 GENESIS, Cit. dielo, s. 56. 
421 O Нoe 4, 8 Cl. 0126, 4.8.418.6. podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. 

dielo, с. 153. 
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čím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka 
i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil." 
8 Iba Noe našiel milosť u Pána. 

 
Duchovný a morálny úpadok sveta bol taký, že ľudstvo kleslo 

najhlbšie ako to bolo možné. Úplná zvrátenosť ľudských sŕdc bola 
vlastne príčinou, prečo bol život na takej úrovni422, keďže ľudia 
premýšľali iba o sebe, telesných a pozemských veciach. Ľudstvo bolo 
v totálnom morálnom rozklade a bolo treba mu pomôcť. Pochopenie 
slov, že Boh ľutoval to, že stvoril človeka, je potrebné chápať správne, 
pretože pri doslovnom chápaní by sa sme Stvoriteľovi pripísali to, 
akoby vopred nevedel, že sa to stane. Tým by sme potierali Božiu 
vševedúcnosť, a to predsa nemôžeme. Bohu bolo ľúto, že človek 
obdarený slobodnou vôľou zneužil dar, ktorý dostal, odmietol 
Stvoriteľa a vybral sa vlastnou cestou porušovania Božích prikázaní 
a nerešpektovania svedomia. Boh, ktorý nikdy nerobí hriech, nemôže 
činiť ani pokánie a prejavovať ľútosť. Tento výraz o Božej ľútosti 
nemožno brať v doslovnom zmysle slova, veď Boh nič nemôže 
ľutovať, lebo sa nemení k horšiemu. Skôr by sa tu hodila správa 
o Božom spravodlivom hneve ako o ľútosti. Boh je zraňovaný, keď sa 
ľudia proti nemu búria a navzájom si ubližujú 423 . Písmo veľa ráz 
hovorí o Bohu podobne ako o ľuďoch. Podľa vyjadrenia Eben Ezdráša 
poukazuje na to, že zákon hovorí jazykom synov ľudských, t. j. ako 
hovorí metropolita Filaret, používa sa prostý jazyk, aby ho mohol 
chápať aj prostý národ 424. Smútok - zármutok Boží, treba chápať ako 
Božiu vševedúcnosť, že človek, ktorý bol stvorený ako slobodná 
bytosť, uvedomele tento dar zneužíva iba na konanie zla a hriechu 
a nechce sa navrátiť na dobrú cestu. Preto sa niekedy vo Svätom 
Písme hovorí o tom, že napr. celé mestá privolali na seba Boží hnev425. 

                                                 
422 Mt 15, 19; Jer 15, 9. 
423 GENESIS, Cit. dielo, s. 57. 
424 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 47. 
425 „Vtedy začal karhať mestá preto, že sa nekajali, hoci sa stalo v nich najviac Jeho 

divov. Beda ti, Chorazim: beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali 
divy, ktoré sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a na popole. Ale vravím 
vám: Ľahšie bude v deň súdny Týru a Sidonu ako vám. A ty, Kafarnaum, budeš sa 
vari až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia. Keby sa v Sodome boli stali 
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Týmto slovám treba porozumieť tak, že vyrieknutý súd večnej Božej 
pravdy sa vykonal a človek alebo celé pokolenie muselo zahynúť, aby 
sa zlo ďalej nešírilo. Slová vyrieknuté v 7. verši chápeme ako 
myšlienku o veľkom nesúlade ľudskej slobody s Božím plánom spásy, 
a preto si Všemohúci prial zničiť túto disharmóniu. Smutný osud 
človeka bol spätý so životom v prírode, a preto skaza mala čoskoro 
postihnúť aj prírodu a zvieratá – t. j. všetko živé. Zvrátenosť medzi 
ľuďmi dosiahla krajnosti a pretože rozmýšľali iba o hriechu a konali 
iba zle, rozhodol sa Stvoriteľ očistiť zem, aby takíto ľudia a ani 
zvieratá, ktoré boli stvorené na úžitok pre človeka, viac neboli na 
Zemi 426. Ak bača spozoruje, že väčšina z jeho oviec v stáde sa nakazili 
nevyliečiteľnou chorobou, musí zdravé ovce oddeliť pre zachovanie 
zdravého potomstva, čosi podobné musel urobiť Boh ako dobrý 
starozákonný pastier s ľuďmi427. Nešlo však o úplnú likvidáciu 
ľudského potomstva, pretože Noach a jeho rodina sa zachránili, ale 
len o vykorenenie zla panujúceho na zemi a to očistením - umytím 
vodami celosvetovej potopy428. Stvorené zvieratá, podobne ako bol 
stvorený aj človek, ktorý sa však v tom čase veľmi podobal zvieratám, 
spoločne znášali dôsledky nerozumného ľudstva 429. Tak, ako je 
radikálna porušenosť musí byť radikálna aj očista. Skúška, ktorú Boh 
dal ľudstvu, aby malo možnosť vlastného prejavenia, sa skončila pre 
ľudí nie najlepšie, pretože ich srdcia zmýšľali iba nad zvrátenosťou 430. 
Existujú názory431 ktoré svet pred potopou stotožňujú s paleolitom 
a neadertálcov s pokolením Kaina. Avšak na druhej strane sa proti 
tomuto názoru stavajú iní duchovní autori a považujú tento názor za 
osobný teologumenon, ktorého hodnovernosť kladú na roveň mýtu. 
Poukazujú na to, že civilizácia Kainitov nebola primitívna a zaostalá, 
ale naopak výstavba miest, chov dobytka, metalurgia, vojnové a hu-
dobné umenie, prostitúcia hovoria o prehnanom progrese materiálnej 

                                                                                                         
divy, ktoré sa stali v tebe, stála by až dodnes. Ale vravím vám, že ľahšie bude v deň 
súdny sodomskej krajine ako tebe“ Mt 11, 20-24 – porovnaj Lk 10, 13. 

426 БОГОСЛОВСКИЙ M.: Cit. dielo, c. 11. 
427 ВЕЛИМИРОВИЧ, Н.: Слово о Законе, Москва 2005, с.26, pozri kapitolu: Prečo 

musela prísť potopa?  
428 4 Ezd 3, 8-9 1 Pt 3, 20-21. 
429 ПУШКАР Б.: Cit. dielo, c. 46.  
430 PETER, M.: Cit. dielo, s. 122. 
431 ЛЯШЕВСКИЙ, С.: Библия и наука, Moсквa 1996. 
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kultúry. Daniel Sysojev 432 pripúšťa, že za paleolit je možné považovať 
krátke obdobie prvého šírenia civilizácie po potope, kde sa stretávame 
s kamennými nástrojmi a poľovníctvom a zbieraním všetkého 
potrebného pre život. Neandertálci nemohli byť súčasníkmi takých 
veľkých civilizácií, akými boli Babylon či Egypt. Blažený Augustín 433 
pri rozjímaní prečo museli zahynúť aj všetky zvieratá a vtáky keďže 
tieto nerozumné bytosti nezhrešili poukazuje na veľkosť ľudskej 
tragédie a duchovného pádu. Svätý Ambróz Milánsky 434 poukazuje 
na to, že zvieratá boli stvorené pre človeka a preto keď nebude ľudí na 
svete nebude treba ani zvieratá pretože nikomu nebudú na úžitok... 
Človek je duša, ktorá je schopná premýšľať pretože to je rozumná 
i smrteľná živá bytosť. Keď sa hlavné v duši zničilo spoločne s ním sa 
ničia aj všetky ostatné zmysly, pretože pre spasenie už nič neostane 
Siedmy verš je akoby protikladom vyjadrenia toho keď v prvej 
kapitole knihy Genezis Boh stvoril zvieratá a človeka a Mojžiš to 
vyjadril že je to dobre, alebo veľmi dobre. Ako udáva metropolita 
Filaret435, Boh je spravodlivý a milosrdný preto poukazuje Mojžiš 
najprv na porušenosť človeka a hĺbku jeho pádu a následne na Boží 
zármutok kvôli človeku a súd. Hoci zo strany zvierat nebola porušená 
pravda Hospodin dáva svojmu spravodlivému súdu istú sláv-
nostnosť, aby to čo sa má stať bolo na poučenie a ešte väčšmi na údiv. 

 

Boh ohlasuje potopu sveta. - 9 Toto je Noemova história: Noe bol 
najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. 
Noe viedol bohumilý život. 10 Noemovi sa narodili traja synovia: 
Sem Cham a Jafet. 11 Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola 
plná nerestí. 12 I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko 
ľudstvo blúdilo na svojej ceste. 13 Tu povedal Boh Noemovi: "Predo 
mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich 
neprávosťou a ja ich zničím aj so zemou. 14 Urob si koráb z cypru-
sového dreva, v korábe urob priehrady a zvnútra i zvonka ho vymaž 

                                                 
432 Cit. dielo, c. 239-240. 
433АВГУСТИН, Б.: О граде Божием 15, 25 Cl.0313, SL48, 15.25.1 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 155. 
434 O Нoe, 4, 10 Cl.0126, 4.10.419 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. 

dielo, с. 155. 
435 Cit. dielo, c. 165-166. 
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smolou! 15 A postav ho takto: tristo lakťov bude jeho dĺžka, 
päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška. 16 Na korábe 
sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola! Aj dvere daj na 
bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie.  

 
V čase, keď si „obri“ čoraz viac podmaňovali zem a podriaďovali 

sa silám zla a potomkovia Seta sa čoraz viacej pod vplyvom smilstva 
a cudzoložstva vzdiaľovali od Stvoriteľa, si Boh vybral ľudí Jemu 
verných, z ktorých sa mal ľudský rod po realizácii Božieho súdu opäť 
rozmnožiť 436. Podľa blaženého Augustína437 žilo do potopy mnoho 
gigantov a išlo o občanov pozemskej, ľudskej spoločnosti. Synovia 
Boží, ktorí boli z pokolenia Seta sa asimilovali s týmto spoločenstvom 
a opustili pravdu. A preto nie je podivné, že sa mohli rodiť giganti. 
Nie všetci ľudia patrili ku gigantom, ale bolo ich pomerne veľa, viac 
než v neskorších časoch po potope. Stvoriteľ chcel na tomto príklade 
poukázať, že krása, veľkosť a sila tela sa nemajú prílišne ceniť. Sv. 
Efrém Sýrsky438 hovorí: „Pretože synovia Seta si brali za manželky 
dcéry Kaina a opovrhovali svojimi vlastnými ženami, neuchránili si 
čistotu a hanblivosť, tú, ktorú mali, pokiaľ žili sami. A tak nezdr-
žanlivosť sa rozšírila na mužov a ženy, ako o tom svedčí aj Písmo 
Sväté a každé telo sa odvrátilo od svojej cesty“. Hebrejské slovo 
„nišchát“ sa zvyčajne používa na vyjadrenie k skazenému a nehodné-
mu predmetu439, čiže by sa dalo preložiť aj ako „stať sa nehodným“ a 
„chišchát etdarkó“ – išli cestou nepravdy. Noe žil morálne čistým, 
bohabojným a spravodlivým (hebrejsky „saddiq“) životom. O tom 
svedčí aj samotný Christos440 apoštoli441 i proroci442. Noe chodil pred 

                                                 
436 СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo, с. 241.  
437АВГУСТИН, Б.: О граде Божием 1 14, 23 Cl. 0313, SL48, 15.28.124. podľa LOUTH, A. 

- CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 155. 
438 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия 6, 3 CSCO 152: 56 Tвoрeния 6: 262 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 158. 
439 Jer 13, 7. 
440 „Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka, ako totiž v dňoch 

pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do 
korábu a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri 
príchode Syna človeka“ Mt 24, 37-39. 

441„Vierou, prijmúc od Boha náveštie o veciach, ktoré ešte nebolo vidieť, vystavil Nóach 
bohabojne koráb, aby si zachránil domácnosť. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom 
spravodlivosti z viery“ Hebr 11, 7. 
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tvárou Boha443 podobne ako kedysi Enoch, čím nám Sväté Písmo chce 
pripomenúť duchovnú úroveň, ktorú si dokázal zachovať, hoci všetci 
okolo žili hriešne. Hebrejské slovo „cadík“ – spravodlivý je odvodené 
od slovesa „cadák“ – byť spravodlivý, ospravedlnený, ktoré cha-
rakterizuje Noeho ako človeka, ktorý sa v myšlienkach, slovách 
a skutkoch od Božích právd nevzdialil, ale verne ich dodržiaval. 
Spoločne s ním zostal verný Bohu ešte Matuzalem. Jeho meno 
označuje v hebrejčine „mot“ – smrť, „šélach“ – meč a podľa tradície 
vedel ľudí ochraňovať vďaka modlitbe pred smrťou, akoby ju odháňal 
duchovný mečom444. Matuzalemove a Noeho modlitby boli posledné 
modlitby ľudí na zemi, ktoré sa obracali k pravému Bohu. Práve tesne 
pred začatím potopy Matuzalem zomrel. A tak na zemi ostal na zemi 
jediný spravodlivý, a to Noe a jeho synovia Sem, Chám, Jafet. 10.-14. 
verš je takmer doslovné zopakovanie veršov445 pričom je treba si 
uvedomiť, že v deviatom verši tejto kapitoly začína akoby nová 
história Noeho a potopy, ktorá si vyžaduje zvláštnu pozornosť, 
pretože ide o veľmi dôležitú informáciu vo vzťahu k ľudstvu. 13. verš 
hovorí o konci 120 - ročného obdobia, ktoré dal Boh na pokánie ľudí, 
ktoré však nevyužili. Pritom zbytočne Boh446 očakával ich zmenu447. 
Svätý Ján Zlatoústy448 hovorí o tom, že Sväté Písmo nám hovorí 

                                                                                                         
442 „Alebo keby som poslal mor na tú krajinu a krvavo vylial by som na ňu svoju 

prchlivosť, a vykynožil by som z nej človeka i zvieratá, a Nóach, Daniel a Jób by boli 
uprostred nej – akože žijem – znie výrok Hospodina Pána, nezachránili by syna, ani 
dcéru: oni samotní by si svojou spravodlivosťou zachránili vlastný život“ Ez 14, 19-20. 

443 Hebrejsky „tamim“. 
444 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 89 – pozri kapitolu: Potopa. 
445 1Mjž 5, 32 a 6, 5-7. 
446 „Neposlušným kedysi, keď zhovievavosť Božia vyčkávala za dňov Nóacha, staviteľa 

korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem duší“ 1Pt 3, 20. 
447 „Tak, hľa môže Pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až 

do súdneho dňa a potrestať, najmä však tých, čo vedení nečistými žiadosťami, idú za 
telom a neuznávajú nikoho nad sebou: samoľúbi bezočivci, ktorí sa neboja rúhať 
mocnostiam, kdežto anjeli, hoci v sile a moci väčší, nevynášajú proti nim rúhavého výroku 
pred Pánom. Ale tí, ako nerozumná zver, zrodená z prírody, aby ju lovili a ničili, rúhajú sa 
tomu, čo neznajú: a aj zahynú tak, ako zvieratá, a prijmú odplatu neprávosti. Za rozkoš 
pokladajú si hýriť vo dne, sú samá škvrna a špina a na hodoch s vami vystatujú sa svojimi 
bludmi. Ich oči, nenásytné hriechu, sú plné (túžby po) cudzoložnici, vábia nestále duše, 
srdcia majú vycvičené v hrabivosti, sú dietkami kliatby“ 2Pt 2, 9-14. 

448 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на книгу Бытия, 23, 4, TLG 2062.112, 53.198.28-44 podľa 
LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 156. 
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o nadmernom šírení nečestného spôsobu ľudského života a o treste, 
ktorý mal postihnúť vinníkov a tiež o tom, kto uprostred množstva 
hriešnikov zachoval čistotu a cnosť. Cnostný život, ktorý viedol Noe si 
vážime o to viac, pretože žil v obklopení hriešnikov. Preto Sväté 
Písmo hovorí s obdivom o spravodlivcovi a o hriešnikoch, ktorí svo-
jím hriešnym životom „nahnevali“ Boha. Noe našiel milosť u Boha, čo 
znamená, že sa nestaral o slávu, ani o to, aby si ho iní vážili a nerobil 
si nič z toho, že sa z neho iní vysmieva, alebo ho ponižovali. Ako 
udáva sv. Ján Zlatoústy 449 vo výklade na Evanjelium od Jána, že Noe 
bol spravodlivý v dobe, keď bolo mnoho prekážok a na dobu, v ktorej 
žil, bol dokonalý.  

 Stavba korábu – archy, na ktorej sa mali zachrániť poslední Bohu 
oddaní ľudia, bola veľmi dôležitá. Blažený Augustín 450 poukazuje na 
to, že Noe žil čistým životom451. Boh prikázal urobiť koráb, v ktorom 
sa mal zachrániť pred potopou. 14.-16. verš sú smernice, ako postaviť 
taký veľký koráb. Prvýkrát tu zaznelo slovo potopa hebrejsky 
„mabbúl“ a akádsky „abubu“. Talmud 452 však hovorí, podľa rabína 
Jacoba, tiež o potope ohňa, síry a smoly, ktorú však, ak by sme mali 
brať doslovne, nastala snáď o trochu neskôr pri zničení mesta Sodomy 
a Gomory, alebo ide o nejaké proroctvo pred koncom sveta.  

Hebrejský výraz „ téba“ mazoretský text používa „tebah“453 má 
cudzí pôvod, a Židia ním označujú archu, ale aj schránku na odkla-
danie zvitkov Zákona v synagóge. Rovnaký výraz však používajú aj 
pri košíku, do ktorého bol ako dieťa položený Mojžiš454. Pretože išlo 
o veľkú stavbu, používa sa drevo „gofer“ podľa všetkého cyprus 
alebo céder. Hebrejsky termín „Qinním“ – izbičky, „kofer“ – iní 
udávajú „kafar“ – smola-asfalt dostatočne vodovzdorný a vodotesný 
materiál na to, aby neprepúšťal vodu do archy. Čo sa týka materiálu, 
v Septuaginte sa hovorí o štvorhrannom dreve a Vulgata hovorí 

                                                 
449 71, TLG 2062.253,59.388.33-38 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -

сit. dielo, c. 156.  
450 АВГУСТИН, Б.: О граде Божием 15, 26 Cl.0313, SL48, 15.26.1. podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 156. 
451 nie tak ako bezhriešní - nesmrteľní občania Božieho mesta, ktorí sú porovnávaní 

s Božími anjelmi, ale tak ako môže byť človek čistý pri svojom pozemskom putovaní 
452 GENESIS, Cit. dielo, s. 60. 
453 Pravdepodobne egyptský, alebo babylonský. 
454 2Mjž 2, 5. 
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o dreve tesanom, alebo sa tiež spomína drevo, z ktorého vytekala 
živica455. Podľa tradície456 v spodnej časti archy žili plazy, nad nimi 
človek a zvieratá a v hornom poschodí vtáci. Trojposchodový koráb 
bol na vtedajšiu dobu obrovským plavidlom a bol rozdelený na 
množstvo malých kajút, pretože sa do neho malo zmestiť obrovské 
množstvo zvierat. Podľa svedectva vedca F. Navvaru, ktorý priamo 
skúmal pozostatky Noeho archy na hore Ararat, čo sa týka 
stavebného materiálu poukazuje na to, že to bol zvláštny druh 
irackého duba. Išlo o obrovské kmene stromov, ktoré rástli od 
počiatku sveta, nakoľko výrub lesov bol v tom čase veľmi obmedzený. 
V každom prípade drevo nepodliehalo hnitiu – práchniveniu, ako 
o tom svedčí Septuaginta. Dokonca ešte pred narodením Christa 
mnoho ľudí chodilo na horu Ararat a úlomky dreva z archy používalo 
ako amulety 457.  

 V súčasnosti sa na svete nachádza 1075100 rôznych druhov 
zvierat. Väčšina z nich žije vo vode a patria sem aj rôzne morské 
a riečne živočíchy a mnohé sú aj obojživelníky. Vedci, ktorí skúmali 
potopu a vyrobili videofilm „Svet, ktorý zahynul“, tvrdia, že do archy 
bolo treba umiestniť okolo 35 000 exemplárov zvierat. Ak by sme 
pridali ešte niektoré druhy vyhynutých zvierat, tak by tento počet 
vystúpil na 50 000. Vyššie zvieratá ako žirafa, slon, nosorožec mohli 
byť v arche umiestnené ako mladé nedospelé jedince. 50 000 zvierat sa 
v prepočte zmestí do 208 železničných nákladných vagónov, čo 
v prepočte znamená, že zaberali necelých 40 % objemu archy. Ďalších 
60% archy ostalo pre potreby Noeho a jeho rodiny a potravy pre 
zvieratá. Iné matematické prepočty, ktoré udávajú, ktoré berú do 
úvahy, že do archy bolo potrebné umiestniť 36 000 zvierat poukazujú, 
že takto bola zaplnená iba 1/3 archy458. Existujú ľudia, ktorí spo-
chybňujú údaje vo Svätom Písme a kladú ich roveň hodnovernosti 
rozprávok, pričom dávajú otázky, či Noe cestoval do Austrálie po 
kenguru. Pritom nevieme, či pred potopou klokany nežili aj na iných 
kontinentoch. A tiež je nutné zdôrazniť, že zvieratá sa zhromaždili pri 
arche na zvláštny Boží príkaz. Ďalší argument spochybňovateľov 

                                                 
455 PETER, M.: Cit. dielo, s. 124. 
456 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 90. 
457 СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo, с. 253. 
458 ВАСИЛИАДИС. Н.: Cit. dielo, c. 18.  
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spočíva v počte ľudí v arche, ktorí sa vraj nemohli postarať o také 
veľké množstvo zvierat459 V chladnom460 a daždivom počasí kvôli 
tlaku sa vyskytuje únava, ktorá sa prejavuje zvýšeným spánkom. Je 
možné, že väčšina zvierat v arche sa ocitla v takomto spánku, pritom 
opatrovanie zo strany človeka bolo minimálne 461. Taktiež výskumy, 
ktoré robil Skripský oceanografický inštitút z Kalifornie v USA, kde 
vyrobil maketu archy a v špeciálnom bazéne dokázal umelo vytvárať 
obrovské vlny, pričom došli k záverom, že archa o takýchto 
rozmeroch aké sú udané v Biblii, bola na vode veľmi stabilná a nebolo 
možné, aby sa prevrátila. Taktiež pokus r. 1609, ktorý uskutočnil 
výrobu lode podľa rozmerov archy istý holanďan Peter Jansen skončil 
dôkazom, že do archy sa zmestilo o 1/3 nákladu viac ako do klasickej 
lode.  

Výtlak lode archy po prepočte, keď za základ sa vzalo, že lakeť = 
45, 72 cm, keď konštrukcia lode je typu kvádra a svojim zovňajškom 
pripomínala možno dnešné ropné tankery mala objem 1 400 000 
funtov462. Lodní architekti na základe biblických údajov vypočítali, že 
Noemova archa mohla pojať 30 – 40 000 ton nákladu463.  

Metropolita Filaret464 poukazuje na židovských autorov Jozefa 
Flavia a Filona Alexandrijského, ktorí hovoria, že archa mala až štyri 
poschodia, avšak spodná časť archy nebola obývaná, ale slúžila na 
zber trusu a zvieracích výkalov. Rozmery archy 150 x 25 x 15 m 
pripomínajú predpisy o stavbe svätyne. Vstupné dvere sa nachádzali 
na boku a veľmi pripomínali vstup do chrámu. Podľa súčasných 
prepočtov niektorí hovoria, že rozmery korábu boli 135 x 22 x 13 m. 

 „V knihe Genezis 465 čítame o tom, že koráb, ktorý urobil Noe bol 
300 lakťov dlhý, 50 lakťov široký a 30 lakťov vysoký. Pochopte 

                                                 
459 Čistenie trusu, kŕmenie, napájanie. 
460 Zimný spánok medveďov a ďalších živočíchov. 
461 СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo, с. 256-257. 
462 39 644 metrov kubických. 
463 TRAJKOVIČ, DŽ.: Cit. dielo, s.65 porovnaj N.N. The Rediscovery of Noahs Ark, 

Christian Digest of September, London 1949. 
464 Cit. dielo, c. 171-172. 
465ИЕРОНИМ, С.: Tрaктат нa Eвaнгелиe oт Мaркa, 10 Cl.0594, 10. 124 – podľa 

LOUTH, A.-CONTI, M.-ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 159. 
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tajomstvo týchto čísel466. Číslo 50 označuje žalm467, v ktorom činí 
pokánie kráľ Dávid. V čísle „Tristo“ je zjavené tajomstvo kríža. Písmo 
T je počiatočne písmeno vyššie spomenutého čísla, o ktorom prorok468 

povedal: „Označ znakmi (T) čelá mužov, ktorí vzdychajú ...Avšak 

nepriblížte sa k nijakému mužovi, na ktorom je znak“. Pretože 
nikto, kto nosí znak kríža na svojom čele, nemôže byť premožený 
diablom. A tento znak sa nedá ničím vymazať iba hriechom. A tiež je 
vysvetlené číslo 30. Pochopte. Spočiatku konáme pokánie v „päťde-
siatke“, potom sa cez pokánie približujeme k tajomstvu kríža, ku 
ktorému prichádzame cez dokonalé Slovo, ktorým je Christos. Keď 
Isus prijal krst podľa evanjelistu Lukáša469 Spasiteľ mal tridsať rokov. 
Týchto 30 lakťov sa zdokonaľuje v jednom. Aj päťdesiat, aj tristo, aj 
tridsať lakťov sú dokonalé v jednom a to v jedinej viere v Boha“. Bla-
žený Hieroným vidí paralelu medzi rozmermi archy a duchovným 
napredovaním kresťana od pokánia, cez vieru vo vykúpenie na kríži a 
k zrelosti, ktoré sa koná silou posväcujúcej milosti. Podobné rozjí-
mania, ktoré sú nám nie veľmi bežnými a zdajú sa nám zaostalými z 
„dnešného“ uhla pohľadu, boli všeobecne prijímané v prvotnom 
kresťanskom prostredí autorov, ktorí každé písmeno, alebo číslo zo 
Svätého Písma považovali za konkrétny zmysel.  

 Hebrejské slovo „sohar“ sa používa na vyjadrenie akýchsi 
otvorov - okien, ktoré sa nachádzali v hornej časti archy o veľkosti 
jedného lakťa pozdĺž celého korábu. Prísun čerstvého vzduchu bol 
dôležitý pre dlhší pobyt v týchto priestoroch. Starovýchodná mierka 
lakeť, ktorá sa spomína vo Svätom Písme mala približne 45cm, 
babylonský lakeť mal 50cm. Niektorí autori hovoria až o 57, 15 cm 470.  

 Noe podľa Origena a blaž. Augustína staval archu okolo 100 
rokov a v tom čase mal okolo 500 rokov pretože ju začal stavať ešte 
pred narodením svojich synov. Keď Noe pristúpil k výstavbe korábu 
zo strany ostatných ľudí si vyslúžil iba vysmech ale aj útoky. Avšak 
jeho viera ostala neochvejná 471. Určite hriešnym ľuďom chýbala 

                                                 
466 Fakticky všetky čísla v Biblii mali mystický význam pre blaž. Hieronyma a väčšinu 

kresťanských autorov. 
467 V cirkevnoslovanskej či ruskej Biblii. 
468 Ez 9, 5-6. 
469 3, 23. 
470 ВАСИЛИАДИС. Н.: Cit. dielo, c. 18.  
471 ПУШКАР, Б.: Cit. dielo, c. 48. 
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logika výstavby takéhoto dopravného prostriedku ďaleko od mora. 
Ale keď ich Noe napomínal, aby činili pokánie a zmenili svoj spôsob 
života a zvestoval im, že sa blíži veľká katastrofa, ktorú dopustí Boh 
na ľudstvo, nikto si jeho slová nebral k srdcu. Určite Noeho a jeho 
rodinu považovali za nenormálnu, pretože nežil tak ako ostatní. 
V prvom liste Korintským472 hovorí o kresťanoch apoštol Pavol ako o 
„bláznoch pre Christa“. Takže aj v Starom Zákone mohli byť boha-
bojní ľudia z pohľadu neveriacich pohanov považovaní za „Božích 
bláznov “.  

„Archa, do ktorej vstúpil Noe, žena, synovia a nevesty, a tiež 
všetky zvieratá na príkaz Boží, mala bezpochýb pred potopou 
zachrániť a zároveň slúžila ako príklad putujúceho v tom čase 
Božieho Mesta, t. j. Cirkvi, ktorá získala spásu prostredníctvom kríža, 
na ktorom bol ukrižovaný „prostredník medzi Bohom a ľuďmi 

človek Isus Christos“473. Rozmery archy, výška, šírka a dlžka sú 
odrazom ľudského tela. Oblečený do pravej prirodzenosti tohto tela, 
mal prísť k ľuďom a obetoval sa 474. Otcovia Cirkvi v stavbe korábu, 
v ktorom sa zachránili pred vodnou katastrofou, predstavitelia 
ľudstva vidia symbolický predobraz dreva kríža, vody krstu, cestou 
ktorých nachádza novozákonné ľudstvo svoje spasenie – záchranu 475. 
Čas určený na pokánie sa míňal, ľudstvo sa však nespamätalo, 
veselilo sa a hrešilo „až do dňa, keď Noe vošiel do korábu“476. 
Potopou sa svet vracia do „chaosu“ to znamená do toho stavu, ktorý 
na zemi jestvoval, kým Boh neoddelil „vody, ktoré boli pod oblohou, 
od vôd ktoré boli nad oblohou“477. Teraz sa vody spojili, aby priviedli 
na zem potopu. Boh tým, že pri stvorení oddeľuje jednu vec od 
druhej, mení chaos na jeho opak: „A Boh videl, že je to dobré“478. 
Biblický termín chaos znamená i hriech, ktorý bol príčinou potopy.  

  

                                                 
472 4, 10. 
473 1Tim 2, 5. 
474 АВГУСТИН, Б.: О граде Божием Cl.0313, SL 48, 15.26.1 podľa LOUTH, A. - CONTI, 

M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 159. 
475 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 48.  
476 Mt 24, 38. 
477 1Mjž 1, 7. 
478 1Mjž 1, 12. 
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17 Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, 
v ktorom je dych života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. 
18 S tebou však uzavriem zmluvu: do korába vojdeš ty i tvoji 
synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou. 19 A z každého 
druhu živočíchov vezmeš do korába po jednom páre, aby sa s tebou 
zachovali nažive, teda samca i samicu. 20 Zo všetkých vtákov podľa 
svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho 
druhu vojdú po dvoch do korába s tebou , aby mohli žiť. 21 Ty však 
zober z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou! To bude tebe aj 
im za pokrm." 22 A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť 
Boh. 

 
Postavenie archy bolo pre Noeho skúškou poslušnosti a jeho 

viery v Boha. Okolo neho bol svet úplne zvrátený a nikto sa neobával 
o svoju budúcnosť479. Svet ponižoval Noeho a vysmieval sa počas 
mnohých rokov stavania archy. Preto Noe bol v mysli i v duši úplne 
v budúcich časoch, pričom táto jeho viera mu pomohla a zachránila 
pred záhubou. Jeho vysoký duchovný život priviedol jeho dušu 
k viere, ktorá sa zachránila tým, že prijal vo vodách potopy “sv. Krst“ 
480. Docent Puškar 481 poukazuje, že výsmech a bohorúhačstvo nad 
kázňou Noeho nepoznalo hraníc a ľudia čoraz viac nepracovali 
a pestovali neprávosť a svojvôľu.  

Nešlo o uzatvorenie obojstrannej – dvojstrannej zmluvy, ale 
o láskavú záruku, ktorou sa Boh zaviaže voči tým, ktorých si vyvolil. 
Neskôr prídu takéto zmluvy s Abrahámom482, s celým národom483 
v očakávaní novej zmluvy, ktorú Boh uzavrie v plnosti častu484. Boh 
uzatvára s ľudstvom prostredníctvom Noeho ďalšiu zmluvu-zákon. 
Prvú485 a druhú486 zmluvu uzatvoril Boh s Adamom, tretiu uzatvoril 
s Noem, štvrtú s Abrahamom487 a piatu so Židmi488. Noe sa má stať 

                                                 
479 Mt 24, 37-38. 
480 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 50.  
481 Cit. dielo, c. 48. 
482 1Mjž 15, 17. 
483 2Mjž 19, 1. 
484 Mt 26, 28; Hebr 9, 15. 
485 1Mjž 2, 16-1. 
486 1Mjž 3, 15. 
487 1Mjž 15, 18 a 17, 10. 
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akoby Novým Adamom, ktorý obnoví zem a podľa Božieho plánu od 
neho vzíde nové pokolenie - „spravodlivá vetva“ ľudstva. „Čo sa týka 
takých zanedbateľných otázok, aké sa kladú, pre ľudí nie veľmi 
dôležitých živočíchoch ako napr. myši, jašterice, kobylky, muchy, 
blchy tých, ktorých zaujímajú takéto otázky musia pamätať, že do 
korábu nebolo potrebné brať napríklad vodné živočíchy, ryby, 
obojživelníky, taktiež vtáky, ktoré dokážu plávať na vode... Zvieratá 
po páre boli zobrané kvôli rozmnoženiu, ktoré bolo nevyhnutné po 
potope, avšak bez páru boli živočíchy, ktoré sú obojpohlavné“489. 
„V deň potopy zo všetkých svetových strán prichádzali slony, opice, 
paviány, levy zanechali svoje húšťavy, divoké šelmy opustili svoje 
lovištia, jelene a srny a ďalšie lesné zvieratá zostúpili z hôr. Ľudia, 
ktorí žili v čase Noeho videli toto nevídané divadlo, avšak to im 
neposlúžilo k pokániu, hoci na vlastné oči videli ako do archy 
vstupujú levy a hneď po nich bez strachu sa ponáhľajú voly, ktoré 
hľadali ochranu a následne išli vlci, ale aj ovce, jastraby a vrabce, orly 
i holuby“490. Odplata za hriech je smrť491. Okrem toho Noe zabezpečil 
dostatočné množstvo potravy pre zvieratá i svoju rodinu, ktorú 
potreboval na to, aby prežili dlhý čas v arche počas potopy.  

Biblickí kritici pri porovnávaní veršov492 kde sa v jednom prípade 
hovorí, že Noe ma zobrať po páre493 z každého zvieraťa a hneď na to 
sa hovorí o siedmich pároch z čistých a po páre z nečistých zvierat 
dochádzajú k záverom, že zvesť o potope biblického textu bola 
kompiláciou dvoch autorov, prvý pochádzal zo Severného – 
Izraelského kráľovstva a druhý z Južného – Judského kráľovstva. 
Duchovný zmysel povedaného spočíva v tom, že na šírenie dobra 
potrebujeme vynaložiť sedemkrát väčšie úsilie než k šíreniu zla, ktoré 
sa šíri prakticky samo494. Origenes495 udáva, že do archy bolo zobra-

                                                                                                         
488 2Mjž 24, 8. 
489 АВГУСТИН, Б.: О граде Божием 15, 27 Cl 0313, SL 48, 15.27.55,. podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 162. 
490 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия, 6, 9 CSCO 152: 59-60 , Tвoрeния 6: 266 

podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 162. 
491 Rim 6, 23. 
492 1Mjž 6, 20 a 7, 2. 
493 Hebrejský „šnájim“ z každého po dva. 
494 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 91.  
495 Contra Gels. L. IV. 
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ných 14 z čistých a 4 z nečistých zvierat. Jasný príznak spravodlivosti 
je ten, že spravodlivý robí tak, ako prikazuje Boh. V Božom zákone496 
je povedané, aby sa prikázaniam nič nepridávalo, ale nič z nich ani 
neuberalo. Nádherným príkladom je Noe, ktorý archu urobil takú, 
aké rozmery mu povedal Boh a zvierata rozdelil. Vyššie spomenutý 
autor poukazuje na to, že ak by Noe nedodržal Božie usmernenie, 
mohlo by sa stať, že by zvieratá útočili jedni na druhých, pričom 
zabúda na názor svätých otcov, ktorí zdôrazňovali, že pôvodne boli 
všetky zvierata bylinožravé, až neskôr sa zmenili na mäsožravé. 
V prípade, že by nebola dodržaná veľkosť archy mohlo sa stať, že by 
archa nevydržala tlak vody a potopila by sa. 

Čo sa týka potopy ako veľkej celosvetovej katastrofy, táto zvesť sa 
zachovala aj u ďalších národov vo forme mýtov a to u starobylých 
národov Sumerov i Babylončanov497, chaldejská poéma o Izdubarovi, 
akadský epos o Atrachasis, Grékov – Deukalionova potopa. Avšak 
veľké množstvo správ o potope sa zachovalo aj u národov dokolum-
bovskej Ameriky, Austrálie, Afriky, Indie, Polynézie, Tibetu, Kašmíru, 
Litvy, Germánov, Slovanov, Japoncov. Všetky opisy tejto hroznej 
udalosti, i keď sú odlišné, majú jedno spoločné a to, že opisujú tú istú 
globálnu katastrófu. I keď bolo vytvorené odborníkmi množstvo 
hypotéz a teórii, je evidentné, že sa táto biblická informácia šírila aj 
medzi ostatnými národmi a nielen medzi Izraelským národom. Dlho 
sa však šírila v izraelskom národe práve ústnym podaním, ktoré bolo 
základom pre spracovanie do písomnej podoby. W. Keller498 udáva, že 
v sedemdesiatich dvoch jazykoch na svete sa rôznymi spôsobmi 
hovorí o potope sveta a je to zaznamenané v 80 000 dielach z toho 
v 70 000 sa spomína Noemova archa. 

Práve archeológia najviac prispela k objasneniu danej proble-
matiky. Aby sme boli konkrétnejší musíme byť veľmi vďační 
Georgovi Smithovi, londýnskemu reštaurátorovi, ktorého veľmi 
zaujali klinopisné znaky na tabuľke, ktorú sa pokúšal rozlúštiť 
anglický orientalista Henry Rawlinson. Vedychtivý mladík Smith sa 
ako 21 ročný naučil čítať z „hlinenných kníh“ –tabuliek Asýrie a Baby-
lonu a r. 1872 rozšifroval tabuľky, ktoré sa našli pri vykopávkach 

                                                 
496 5Mjž 4, 2. 
497 Epos o Gilgamešovi v dvoch variantoch sumerský aj babylonský nájdený r. 1900. 
498 A Biblia ma predsa pravdu, Martin 1969, s. 35. 
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v hlavnom meste Asýrskej ríše Ninive. V niekoľkých tabuľkách ktoré 
našiel vyššie Rawlison, bola iba stručná informácia o akejsi starobylej 
katastrofe, ktorá veľmi pripomínala biblickú správu o potope. Preto sa 
G. Smith rozhodol uskutočniť archeologickú expedíciu, ktorá skončila 
úspechom a domov priniesol ďalších 384 tabuliek. Vďaka tomuto 
vzácnemu nálezu, ako aj dešifrovaniu klinopisného písma sa nám 
zachoval epos o Gilgamešovi. Práve v spomenutom epose je ukrytá 
skreslená správa o biblickej potope tak, ako sa zachovala v pamäti 
a literárnom podaní Babylonu. Ide pravdepodobne o jeden z najstar-
ších písomných dokumentov, ktorý hovorí o akejsi veľkej kataklizme. 
Práve v 11. tabuľke499 nachádzame isté spoločné informácie o potope, 
aké máme aj vo Svätom Písme:  

1/ bohovia nabádaní jedným z nich, Belom sa rozhodli, že dajú 
príučku ľuďom z mesta Šuruppaka, ktoré stálo na brehu rieky Eufrat, 

2/ človek menom Ut-Napištim sa dozvedá od Ea, jedného 
z bohov, ktorého si veľmi ctil, o ich rozhodnutí. Ea mu prikázal 
postaviť koráb, 

3/ tento človek dostal na palubu korába spolu so svojou rodinou, 
príbuznými, niekoľkými námorníkmi aj zvieratá všetkých druhov, 

4/ sedem dní trvajúca potopa zahubila ľudí a pokrýla zem 
nánosom ílu, 

5/ koráb sa nakoniec zastavil na hore Nicir500  
6/ Ut-Napištim vypúšťa z korábu holuba, lastovičku a vranu, aby 

sa dozvedel, že voda už klesla, 
7/ Ut-Napištim, vystúpiac z korabu, prináša obeť bohom, 
8/ bohovia prijímajú obeť, 
9/ boh Enlil požehnáva Ut-Napištima a jeho ženu. 
Okrem deviatich elementov babylonského mýtu o potope, ktoré 

sa zhodujú s tradíciou Starého Zákona, sú aj odlišnosti, ktoré zdô-
razňujú veľkosť a hodnovernosť toho, čo je opísané v knihe Genezis 
o potope:  

Niektoré odlišnosti: 
1/ v babylonskej tradícii o potope Ut-Napištim vypúšta holuba, 

lastovičku, vranu. Noe podľa Starého Zákona vypúšťa krkavca 
a holubicu, 

                                                 
499 Ktorá je 11. piesňou eposu. 
500 Je možné že sa nachádzal na východ od Ninive. 
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2/ Babylónska potopa trvala sedem dní a sedem nocí a podľa 
Svätého Písma501 trvala rok a 10 dní, 

3/ rozmery korábu Ut-Napištima sú nevieryhodné a proste 
rozprávkové pretože mali podobou štvorca (140x140x140, iní udávajú 
600x600x600 lakťou) a mala sedem poschodí. Plavidlo s takýmito 
rozmermi by nebolo schopné plavby. Taktiež Ut-Napištim zostrojuje 
loď podľa vlastných predstáv. A okrem rodinných príslušníkov berie 
na palubu tiež lodivoda, remeselníkov, zvieratá, striebro a zlato. Ut-
Napištim má oklamať ľudí, ktorí sa pýtajú na stavbu veľkej lode, 

4/ babylónský mýtus o potope obsahuje evidentne elementy poly-
teistického a mytologického zveličovania. Nebo je preplnené božstva-
mi, ktoré majú ľudské črty, bohmi, ktorí sa smejú, plačú, a zabávajú sa 
na nešťastí ľudí. Hádajú sa medzi sebou, pociťujú strach, ponižujú sa 
jeden pred druhým. Avšak všetko, čo sa týka tradície o potope, ktorá 
je zachytená vo Svätom Písme má jasne charakter monoteistický 
a nemá žiadne mytologické elementy. Svojou jednoduchosťou jasne 
prejavuje Božiu veľkosť. Pri skúmaní oboch tradícií došli vedci 
k záverom, že hoci majú veľa charakteristických čŕt spoločných, avšak 
aj odlišných ide o dve samostatné, starobylé na sebe nezávislé tradície, 
ktoré privádzajú čitateľa k jednej veľmi starej a spoločnej tradícii, 
ktorá bola známa národom žijúcim na počiatku sveta. S úplným 
presvedčením môžeme tvrdiť, že o potope sa Izraeliti dozvedeli od 
patriarchu Abraháma, ktorý žil v blízkosti Babylonu a prorok Mojžiš, 
ktorý bol inšpirovaný Svätým Duchom, túto tradíciu zapísal do troch 
kapitol v knihe Genezis. Chaldejská poema o Izdubarovi je súčasťou 
tzv. „chaldejského genezisu“. V porovnaní poemy, ktorá sa zachovala 
v pôvodnej podobe napísaná klinopisným písmom s biblickým 
textom vidíme veľkú podobnosť oboch správ, čím, ako udáva Lopu-
chin,502 dáva mocné zbrane do rúk biblickým apologétom v zápase 
s racionalistickou kritikou. Podrobnejšie pozri dielo Glagoleva 503.  

 
 
 

                                                 
501 Do času keď voda opadla a zem vyschla. 
502 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 56 – porovnaj GENESIS, Cit. dielo, s. 69. 
503ГЛАГОЛЕВ, С.: Свеорхестественное откровение и естественное богопознание; 

Происхождение человеческаго рода, Москва 2005. 



 92

Gilgameš a Utanapištimův příběh o potopě světa 
„Tajemství bohů ti prozradím, Gilgameši“, začal svůj příběh Utan-

pištim. „Město Šuruppak na březích Eufratu, které sám znáš, je mým 
rodištěm. Staré je to město a bohové přebývali v něm: můj otec Uharatutu byl 
v něm osmnáct tisíc šest set let králem..I zachtělo se srdci velkých bohů 
potopu na svět seslat a vyhubit lidstvo. 

Sešli se velcí bohové: jejich králem byl Anu, poradcem bůh země Enlil, 
bůh války Ninurta byl nosičem trůnu, podsvětní bůh Ennugi měl dozor na 
stavidly. Když se tak radili, přisedl si k nim bůh moudrosti Ea, vládce nad 
vodami, a všechno vyslechl. Sestoupil pak bůh Ea na zem, přistoupil k mé 
rákosové chýši a promluvil ke mně. Stěna jeho slova propustila a já jsem 
rozuměl: „Muži ze Šuruppaku, Ubaratutuův synu, poslyš! Strhni svůj dům 
a postav si loď! Opusť bohatství a vyhledej život, zavrhni majetek, zachovej 
si život! Z každého živého semene jeden pár do lodi uveď!A ta loď, kterou si 
postavíš, ať má rozměry, jak se patří! Ať má stejnou šířku i délku a střechou 
rovnou jak močál ji pokryj!“ 

Rozuměl jsem a Eovi, pánovi svému, jsem řekl: „Velmi si vážím tvých 
slov a všechno udělám. Co mám však říci městu, lidu a starším?“ Nato mi 
odvětil Ea: „Řekni jim do tváře toto: poznal jsem, že buh Enlil se ode mne 
odvrátil. Nechci už bydlet v tomto měste, nechci už na zem položit nohu. Na 
širé moře sestoupím a s bohem Eou, mým pánem, budu tam přebývat. On na 
vás sešle déšť hojnosti, dá vám nadbytek ptáku a ryb, darem vám poskytne 
bohatou úrodu. Ráno vás zasype koláči, večer pšeničným deštěm!“. Jakmile 
zazářil první třpyt jitra, svolal jsem k sobě všechen lid i starší, a když se 
přede mnou shromáždilo město, do tváře jsem mu řekl slova, která mi poradil 
Ea. Vyzval jsem proto všechny muže k práci: strhli moje domy, pokáceli 
plody, slabí nosili asfalt, silní ostatní věci. Čtyři dny jsme se sám se sebou 
radil, než jsem určil rozměr lodi: pak jsem jí stanovil tvar a nakreslil jsem ji 
rukou. Jedno jitro měrila její plocha, desetkrát šedesát loktu dlouhé měla 
strany, desetkrát šedesát loktů do čtverce byla její střecha.  

Tak jsem to udělal, v takovém tvaru a rozměru jsem pak loď postavil. 
Když stála její kostra, pokryl jsem ji šestero střechami a rozdělil jsem ji tak na 
sedm poschodí. Vnitřek jsem ještě rozdělil příčkami na devět částí, do středu 
jsem zatloukl kolíky, vzal jsem asfalt z pece a utěsnil jsem spáry, poté jsne 
přinesl vesla. Potom jsem naložil na loď všechno, co bylo zapotřebí. 

Pro lid, jenž stavěl loď, jsem den co den porážel býky a zabíjel ovce. 
Polévka, olej, štáva z ovoce, bílé i sezamové víno, to všechno teklo jako voda 
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v řece a lid se měl jako o novoročním svátku. Když přišel den, že při západu 
slunce byl loď hotova, stěží se dala spustit na vodu: tak byla velká a těžká. 
Trámy jsme museli pod ni podkládat a ze stran jsme ju museli podepírat: 
když klesla do vody, ze dvou třetin zustala ponořena, jen jednu třetinu bylo 
z ní vidět na lesklé hladině. 

Naložil jsem na loď celý svuj majetek: všechno své stříbro a zlato jsem 
na ni naložil, všechny své věci, všechno ze živého plemene, co jsem měl. 
Uvedl jsem na ni i celou rodinu a celé příbuzenstvo uvedl jsem na ni 
i všechnu zvěř stepní a všechny remeslníky. Potom jsem bedlivě vyhlížel 
oblohu a čekal znamení, jež mi slíbil Ea. Když nastal určený čas a ráno 
padaly koláče a večer pšeničný déšť, spatřil jsem na nebi bouřkový oblak. 
Vstoupil jsem tedy do lodi a dobře jsem za sebou utěsnil poklop.  

Jakmile zazářil první třpyt jitra, spustil se z podlahy nebes hrozivý 
černý mrak a řítil se k zemi. Bůh Adad hřímal v tom mraku, bohové zkázy 
Šullat a Chaniš kráčeli před ním jako nosiči trůnu přes hory přes doliny. 
Najednou bůh Nergal vytrhl stavidla: voda se převalila přes hráze, svým 
proudem ničila všechno jako bůh války Ninurta, pohled na to byl hrozný. 
Když se to stalo, všichni Anunnakové, kteří jsou v podsvětí, pozvedli 
pochodně a jejich plamenem zažehli zemi. Strach a děs z toho stoupal až 
k nebi: jas se změnil v temno a z temna vyšlehl oheň. Země se třásla 
v základech a zmítala se ze strany na stranu: nakonec praskla jako hrnec. 

Po celý den dul prudký jižní vítr: zuřivě vyl a vodami přikryl horstva, 
jako bitevní vřava napadal všechno, co žilo na zemi. Bratr neviděl bratra, lidi 
nebylo možné z výšin nebe poznat, pluli po vodě jako rákosová stébla. Jako 
mraveniště zmizela v přívalu vln města, do vod se kácely také chrámy bohu. 
V té chvíli se sami bohové potopy lekli, prchli ze svých sídel a skryli se až pod 
Anuovým nebem: jako psi schoulení mačkali se tam na jeho rampě. Tehdy 
zvolala bohyně Ištar: „Kéž by se v bahno proměnil onen den, kdy jsem k této 
pohromě dala souhlas! Jak jsem mohla dopustit takové zlo, jak jsem mohla 
souhlasit se záhubou celého lidstva! Naříkam nad lidmi, kteří se měli množit 
a zaplňovat zemi, a nyní zaplňují moře jako vodní havěť!“ Anunnakové 
propukli v pláč a ostatní bohové také, hrůza a strach jim zapečetily ústa.  

Šest dní a sedm nocí burácel jižní vítr, vlny se srážely jako šiky vojska 
a házely těžkou lodí nahoru a dolů; potopa přikryla zem. Když přišel sedmý 
den, vítr zastavil vody a ustal: utichlo moře, uklidnila se bouře, rozhostilo se 
ticho. Pohlédl jsem ven, všechno pokrýval močál, neozvalo se nic, veškeré 
lidstvo pohltilo bahno...Otevřel jsem poklop a na tvář mi dopadl paprsek 



 94

slunce: poklekl jsem na kolena, hořce jsem zaplakal, tvář mi zalily slzy. Potom 
jsem vstal a od rána do večera hledal jsem na obzoru břehy. Dvanáctkrát 
dvanáct dvouhodin muselo uplynout, než jsem spatřil ostrov. Byla to hora 
Nisir, jež svým vrcholem vyčnívala z vln, a moje loď u ní přistála. Hora 
Nisir moji loď držela, takže se nehnula. Čekal jsem jeden den, čekal jsem dva 
dny, loď však pevně stála, ani se nehnula: čekal jsem ještě dále. Když potom 
nastal sedmý den, holubici jsme vyslal a volně pustil ven: vylétla, zpět se 
však vrátila, neboť nebylo suchého místa, kde by si sedla. Druhého dne jsem 
vyslal vlaštovku a volně pustil ven: vylétla, zpět se však vrátila, neboť nebylo 
suchého místa, kde by si sedla. Havrana jsem nakonec vyslal a volně pustil 
ven: vyletěl, krákal, potravu hledal a spatřil opadávajíci vody, zpět se už 
nevrátil. Po tomto zmamení jsem otevřel loď a vypustil jsem z ní všechno na 
čtyři strany světa. Nato jsem ulil bohům obětní nápoj a vystoupil jsem na 
horu, kde jsem jim na samem vrcholu přinesl zápalnou oběť. 

Bohové začichali vůni, sestoupili nebes a shlukli se kolem oběti jako 
mouchy kol masa. Když přišla Ištar, vzala šperk v podobě velké mouchy, jejž 
jí dal zhotovit z lazuritu bůh Anu, když mu byla po vůli, a zvolala: „Bohové 
všichni! Jako na tento šperk, jejž nosím na krku, nezapomenu nikdy, tak si 
zachovám navěky v paměti také tyto dny hruzy! Přistupte k oběti, bohové, 
přijměte ji! Avšak Enlil ať k oběti nejde, neboť bez rozvahy rozpoutal potopu 
a v záhubu uvedl můj lid!“ 

Bůh Enlil nicméně přišel, a jakmile spatřil loď, strašně se rozhněval. 
„Což někdo z lidí si snad zachránil život?“ vzkřikl. „Nikdo z nich neměl 
potopu přežít! Všichni do jedno se měli změnit v bahno! Tak zněl úradel 
bohů! Vždyť jsme se všichni přísahou zavázali, že o tom budeme mlčet!“ 
Nato vstal bůh války Ninurta a řekl: „Kdo by z nás bohu zachraňoval lidi! 
Kdo by varoval, kdo by jim dal radu, aby unikli zkáze? To mohl učinit jedině 
Ea, který se vždy dělí o to, co ví s lidmi!“ 

Po těchto slovech bůh Ea povstal a řekl Enlilovi: „Hrdino, jenž vládneš 
zemi! Jak jsi mohl takhle bez rozvahy seslat potopu na svět? To měl přijít 
raději lev a zmenšit lidstvo! To měl přijít raději vlk a zmenšit lidstvo! Místo 
potopy měl spíš propuknout hlad a zmenšit lidstvo! Hříšníka trestej za hřích, 
zločince za zločin: kdo nemá vinu, tomu neubližuj! Slovo jsme neřekl, že 
přijde potopa, ani že je to tajemství bohů: pouze jsme moudrému poradil ve 
snu. Nyní však napravte svuj skutek, a v první řadě Enlil!“ 

Nato vystoupil bůh Enlil do lodi, vzal mě za ruku a vyvedl mě ven. 
Vyvedl také mou ženu a dal jí pokleknout u mne. Dotkl se našich čel, a stoje 
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mezi námi, takto nám požehnal: „Až dosud byl Utanapištim pouze člověk, od 
nyní Utanapištim a jeho žena budou podobni nám bohům! Nechť v dálce za 
ústím řek navěky žije Utanapištim!“ 

A vzal mě Enlil za ruku, i moji ženu, a dovedl nás do daleké země, jež 
leží za ústím řek. Tam nás usadil v rajské záhradě, jejíž jméno je Dilmun“504.  

 
Spisy – zoznamy sumerských kráľov – hovoria o kráľovských 

dynastiach pred a po potope. Po potope je v prameňoch poukazované 
na to, že kráľovská505 moc zišla zhora, „alebo z neba“.506 To môže 
poukazovať na požehnanie, ktoré dostal od Boha Noe a jeho deti. Je 
zaujímavé, že svedectvá zo starej Indie, ktoré sú zachované vo Védach 
a Upanišadách hovoria o zákonoch Manu507. Jeho zákony sa veľmi 
zhodujú so zákonmi Noemových synov. Je zaujímavé, že meno Manu 
môže pochádzať zo starohebrejského slova508 označujúceho „pokoj“ 
,hebr. „monoach“, ktoré môže byť druhou formou mena Noe, alebo 
Noach ako nachádzame v niektorých prekladoch Svätého Písma. Je 
veľmi pravdepodobné, že sa takýmto spôsobom zachovala spomienka 
na pôvodné meno Noe.  

Deukalion – kráľ tesálskeho mesta Phthia, syn Prométea a Kly-
meny, manžel Pyrrhy, otec Helléna. Keď sa Zeus rozhodol za hriechy 
vyhubiť ľudský rod a zoslať na zem potopu sveta, Deukalion na 
Prométeovu radu postavil koráb a na ňom sa zachránil aj so svojou 
ženou Pyrrhou ako jediní ľudia na svete. Na deviaty deň Deukalionov 
koráb pristál pri vrchole Parnassu. Tu na Edukalionovu a Pyrrhinu 
otázku, ako znovu vzkriesiť ľudské pokolenie, dostali odpoveď, že z 
kosti matky zeme. Z kameňov, ktoré zo seba hádzal Deukalion, 
vznikli muži a z kameňov, ktoré zo seba hádzala Pyrrha vznikali 

                                                 
504 ZAMAROVSKÝ, V.: Gilgameš, s. 67-73 – porovnaj MATOUŠ, L.: Legenda 

o Gilgamešovi, Bratislava 1972 a KONDRATOV, A.: Legendy o potope, Bratislava 1989. 
505 Aj posledné monarchistické zriadenia pred prvou svetovou vojnou napr. Japonsko, 

Rakúsko-Uhorsko, Rusko považovali svoje vládnutie za dané od Boha. Apoštol Pavol 
poukazuje, že každá vláda je dopustená Bohom, aby podporovala dobro a trestala 
zlo.  

506 V polyteistických náboženských systémoch boli bohovia počiatkami a silami tohto 
sveta, ktoré boli perzonifikovaní a mali konkrétne mená WRIGHT, G.: Библейская 
археология, Санкт-Петербург 2003, с. 13, ISBN 7435-0230-7. 

507 Manu bol človek, ktorý prežil potopu. 
508 Dnešné hebrejské slovo shalom (čítaj šalom) - znamená pokoj. Jerušalaim (Jeruzalém) 

je mesto pokoja.  
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ženy. Je možné, že aj táto helénska509 báj, ktorá sa zachovala o potope 
pochádza z Mezopotámie. V gréckej mytológii nachádzame o potope 
sveta ešte ďalšie dve báje, ktoré sa stali v časoch panovania kráľa 
Dardana, syna boha Dia a bohyne Elektry a tá najstaršia sa stala za 
vlády bojótskeho kráľa Ogyga.  

Obyvatelia Novej Guiney, najväčšieho ostrova Oceánie, majú 
povesť o potope, v ktorej sa hovorí, že voda vystúpila z brehov mora 
a s takou silou sa vrhla na zem, že zahynuli ľudia i zvieratá. V mýte 
Gilbertových ostrovov sa hovorí, že pred katastrofou nečakane nastala 
tma. Potom prišla potopa. Na Palauských ostrovoch ďaleko na západe 
Oceánie, blízko Filipín, sa zachovala legenda o tom, ako medzi 
obyvateľov ostrova prišli cudzinci. Týchto cudzincov však neprivítali 
tak pohostinne, ako je u obyvateľov južných morí zvykom. Výnimku 
tvorila jedna žena a tej prišelci prezradili, že sú bohovia, že sa 
rozhodli potrestať ostatných ľudí za hriech a pri najbližšom splne 
Mesiaca zošlú na nich potopu. Poľahky možno predpokladať, čo bolo 
ďalej. Po potope zostala nažive len oná žena. Pravdaže, v legende sa 
nehovorí, ako sa na ostrove obnovil život510. Na jednom z ostrovov 
súostrovia Fidži, rozhraní Melanézie a Polynézie existuje neobyčajný 
obrad chodenia po ohni. Niečo podobného majú bulharskí nestinári, 
indickí fakíri a africkí „ohňochodci“. Legendárne dejiny ostrova 
tvrdia, že tento obrad je dedičstvom z čias pred potopou. Dvaja 
domorodci z Fidži zabili posvätného vtáka vládcu hadov Ndengenia. 
Za trest za toto bohorúhačstvo Ndengei zoslal na ľudské pokolenie 
potopu. Vtedy vinníci postavili obrovskú vežu, tam zhromaždili 
mužov a ženy zo všetkých rodov obývajúcich Fidži. Ale voda stúpala 
ďalej a ľuďom hrozila záhuba. Ľudia postavili plť a vybrali sa hľadať 
miesto, kam by sa uchýlili. Všetky ostovy súostrovia Fidži zaliala 
voda, len najvyšší vrch ostrova Mbenga trčal z vody. A práve tu sa 
ľudia zachránili pred potopou a zachovali si všetky staré obyčaje 
a tradície.  

Na ostrove Polynézie od Havajských ostrovov na severe až po 
Nový Zéland na juhu, od Tahiti na západe po Veľkonočný ostrov na 
východe bádatelia 19. a 20. storočia zapísali najrozličnejšie verzie 
povestí o potope a zatopenej veľkej zemi. Legenda Havajčanov 

                                                 
509 Eladská-grécka.  
510 KONDRATOV, A.: Cit. dielo, s. 50. 
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tradovaná nespočetnými pokoleniami hovorí o tom, že voľakedy 
existovala obrovská zem a nazývala sa Ka-Houpo-o-Kane – Slnečná 
sieť Kaneho, veľkého polynézskeho boha, na iných ostrovoch zná-
meho ako Tane511. K tomuto kontinentu patrili všetky ostrovy Poly-
nézie až po súostrovie Fidži.  

Obyvatelia ostrova Tahiti, perly strednej Polynézie, odvodzujú 
svoj rodokmeň od manželského páru, čo sa zachránil pred potopou, 
ktorá kedysi dávno zatopila ich zem. Na vrcholci hory sa zachránila 
len žena s kuriatkom, psom a mačkou a ešte muž s malým prasiat-
kom. A keď o desať dní voda opadla a zanechala na skalách ryby 
a vodné riasy, zrazu sa prihnal uragán, povytrhával stromy s koreňmi 
a z oblohy začali padať skaly. Ľudia sa museli skryť do jaskyne. Keď 
pohroma prešla ,potomkovia tohto manželského páru osídlili ostrov 
Tahiti. Na atole Hao začiatkom nášho storočia francúzsky folklorista 
Charles Caillot zapísal povesť o potope, tiež spojenú s predkami 
dnešných obyvateľov ostrova. Na počiatku boli traja bohovia: Vatea, 
Tane a Tangaroa. Vatea stvoril zem i nebo i všetko, čo na nich je. 
Vatea stvoril plochú zem, Tane ju zdvihol a Tangara ju zdržal. Táto 
zem sa volala Hawaiki. Keď už bola zem stvorená, Tangaroa stvoril 
človeka meno Tiki a ženu meno Hina. Hinu stvoril z Tikihiho boku. 
Žili spolu a rodili sa im deti.  

Potopa sa spomína aj v mytológii Nového Zélandu, ktorý sa 
nachádza v južnom kúte veľkého polynézskeho trojuholníka tvore-
ného Havajskými ostrovami – Veľkonočným ostrovom – Novým Zé-
landom. Kňazi Maorov, pôvodných obyvateľov Nového Zélandu, 
rozpracovali zložitý prírodno-filozofický a zároveň poetický systém, 
zahŕňajúci kozmogéniu, kozmológiu, genealógiu božstiev a bohov. 
Jeden mýtus rozpráva o stvorení sveta, keď deti rozdelili manželov 
Rangiho a Papu, ktorí kedysi tvorili jeden kozmický celok. Ale hoci 
starší syn boha svetla, života a rastlinstva Tane, ozdobil svojich 
rodičov a vyparádil ich do nádherného rúcha, Rangi a Papa veľmi 
žialili jeden za druhým. Dokazovali to rozličné potopy a hmly. 
A vtedy bohovia obrátili tvár Zeme Papy tak, aby nevidela viac na 
svojho milovaného manžela Rangiho.  

                                                 
511 MOLTMANN, J.: Bůh ve stvoření, Praha 1999, s. 233.  
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Okrem týchto potôp, spojených s obdobím stvorenia sveta, vo 
folkóre Maorov sa spomína aj iná potopa, ktorá súvisí s hrdinskými 
činmi šľachetného Tafakiho, príkladného člena občiny. Výborný 
znalec mytológie a folkóru Maorov G. Gray vo svojej Polynézskej 
mytológii uvádza báj o potope, ktorú vyvolali mŕtvi a nepomstení 
predkovia Tafakiho. Spustili z nebies prúdy vody. Potopa zaplavila 
celú zem a ľudské pokolenie zahynulo. Podľa inej verzie Tafaki 
vyzýval svojich rodičov k pomste, ale oni si jeho výzvy nevšímali. 
Vtedy Tafaki prenikol na nebesia a nedbajúc na matkinu výstrahu, 
začal šliapať po jednej svätyni. Jeho skutok však nezostal nepotres-
taný. Matkin žiaľ bol taký silný a plakala tak žalostne, že sa jej slzy 
premenili na potopu, záplava sa privalila na zem a zahubila ľudí. 
Podľa tretej verzie pevnosť, kde sa skrýval Tafaki, obsadili nepriatelia. 
Vtedy hrdina zavolal na pomoc svojich svätých predkov a tí zoslali 
potopu s bleskom a hromom. Voda zaliala zem a zničila všetkých hr-
dinových nepriateľov, ale Tafakiho pevnosť ušetrila. Napokon posled-
né podanie hovorí, že Tafaki tak silne šliapal po nebeskom plášti, že 
praskol a prúdy vody sa hrnuli dole, až zaplavili zem.  

Na Veľkonočnom ostrove, na ďalekej východnej prednej stráži 
Polynézie a celej Oceánie, vznikli báje, ktoré sa podstatne líšia od 
tradičného „príbehu o potope“. Napriek tomu však predsa súvisia 
s určitými katastrofickými javmi a prívalom vôd. Francúzsky bádateľ 
Francois Maziere, ktorý v roku 1963 navštívil Veľkonočný ostrov, 
zapísal z úst starca A Ure Auvidi Porotua podobnú legendu, podľa 
ktorej bol „Veľkonočný ostrov väčší, ale za prečiny miestnych 
obyvateľov ho Uvoke rozochvel a sochorom rozváľal...“ 512. V bájach 
a legendách pôvodných obyvateľov Ameriky a Aljašky po Ohňovú 
zem nachádzame motív, ktorý sa s určitými obmenami opakuje, že 
totiž zemský povrch kedysi pokrývala voda a pred pohromou sa 
podarilo zachrániť len zopár vyvolencov 513.  

O potope sa hovorí aj v Edde – najznámejšej a najstaršej staro-
islandskej literárnej pamiatke, diele islandského historika, básnika 
a politika Snorriho Sturlusona514, ktorý rozpráva o dňoch stvorenia 

                                                 
512 MOLTMANN, J.: Cit. dielo, s. 235.  
513 SLIVKA, P.: Potopa sveta podľa biblickej zvesti a poznatkoch súčasnej archeológie, Prešov 

2007, s 57-60. 
514 r. 1222-1225. 
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sveta, o tom, ako synovia boha Bora zabili obra Imira, prarodiča rodu 
„inovaťových“ velikánov, zrodených z topiacej sa inovate: „Borovi 
synovia zabili velikána Imira. A keď klesol mŕtvy, vytieklo z jeho rán 
toľko krvi, že sa v nej utopili všetci inovaťoví obri. Iba jeden sa ukryl 
so svojou rodinou. Obri ho volajú Bargelmir. Nasadol so svojimi 
deťmi a ženou na koráb a zachránil sa“515. Kritika literárneho opisu 
poukazuje na to, že pravdeopodobne dvaja autori opisujú tú istú 
udalosť potopy516 o čom svedčí dvakrát, hovorí Boh o potrestaní sveta 
potopou. Dvakrát517 dostáva Noe príkaz vybudovať archu, aby sa 
zmestili všetky zvieratá. Dvakrát518 je zmienka, že Noe vstúpil do 
archy. Každý autor používa iný termín na pomenovanie Boha, raz sa 
používa pojem, Jahwe a inokedy Elohim. Práve z týchto dvoch 
prameňov519 bol vytvorený jeden spoločný a tento názor prezenujú 
viacerí biblisti 520.  

Hovorí sa o dvoch zdrojoch jahvistickom a kňazskom. Veľa ved-
cov je názoru, že správu o potope521 sa čerpalo z dvoch vyššie spome-
nutých zdrojov. Kňazský bol spracovaný neznámym redaktorom po 
návrate z exilu. Podľa tejto teórie došlo k zjednoteniu starodávnej 
ústnej tradície a v priebehu storočí522 vznikol tento písomný záznam 
tzv. Jahvistický. Druhý prameň523 bol výsledkom kňazských tradícií 
od čias kráľa Dávida a jeho písomná podoba vznikala od r. 500 pr. 
Chr. až do Ezdrášovej doby. V prípade správ o potope sa opis 
prispôsobil babylonským tradíciam, s ktorými sa Izraeliti zoznámili 
v exile. V prospech čerpania z uvedených dvoch prameňov svedčí aj 
dvojité používanie Božích mien a to JHWH a Elohim 524. Veľmi 
dôležitý objav bol v marci 1929 urobený sirom Charlesom Wolleym, 

                                                 
515 KONDRATOV, A.: Cit. dielo, s. 61. 
516 1Mjž 6, 17 a 7, 4. 
517 1Mjž 6, 18-20 a 7, 1-3. 
518 1Mjž 7, 7-9 a 7, 13-16. 
519 FINKELSTEIN, I.-SILBERMAN, N.: Objevování Bible, Svatá Písma Izraele ve světle 

moderní archeológie, Vyšehrad 2007, ISBN 978-80-7021-869-3, pozri: Kdo a kdy napsal 
Pentateuch? Dvě verze izraelských dějin, s. 21-24. 

520 STACH, S.: Cit. dielo, , s. 271-272 – porovnaj PETER, M.: Cit dielo, s. 133, porovnaj 
RADOVANOVIČ, T.: Mojsije i kritika, Bogoslovle, god. 5., Beograd 1930, s. 7. 

521 1Mjž 6-9. 
522 Začínajúc ranou monarchiou okolo r. 1000 pr. Chr. 
523 Tzv. K. 
524 Nový biblický slovník, DOUGLAS, J. a kol. str. 802 – pozri kapitolu potopa.  
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ktorý pri archeologických vykopávkach v chaldejskom meste Ur 
našiel 240cm pás ílu, pod vrstvou ktorého boli nájdené predmety. 
Všetky noviny v Anglicku a USA písali o stopách celosvetovej potopy 
v Mezopotámii, ktoré sa podarilo odhaliť. Vyššie spomenutý arche-
ológ sa na základe ďalších objavov prof. Langdona v mestečku Kiš asi 
100 míľ na sever od Uru chaldejského vyjadruje, že lokálna potopa 
zasiahla teritórium o rozlohe 630x160 km, neberúc do úvahy to, že 
v Mezopotámii sa bežne vylievali rieky Eufrat a Tigris, podobne ako 
v Egypte rieka Níl525. Dá sa povedať, že išlo o lokálnu udalosť, ale pre 
obyvateľov tejto nížiny bol to skutočne celý svet. Nikolaj Vasiliadis 
hovorí o celosvetovej potope ako o zázraku Božej Všemohúcnosti, 
ktorého hlavným cieľom bola záchrana ľudstva.  

 
  

                                                 
525 ВАСИЛИАДИС. Н.: Cit. dielo, c. 20-22 – porovnaj Keller, W.: Cit. dielo, s. 35. 


