
Gn 6,9 – 8,22 

POTOPA 



Koráb 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 6,9 až 6,22 



Noe 
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. 



Noe 
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. 
Toto je Noemova história – dosl. „toto sú pokolenia Noemove“ – je to obdobný 
výraz, aký je pri opise stvorenia: „Taký je pôvod neba a zeme (Gn 2,4 SSV)“ a pri 
opise Adamovho pokolenia: „Toto je zoznam Adamovho potomstva 
(Gn 5,1 SSV)“ 

Podľa rabínskych komentárov tak Noe predstavuje niečo ako nového Adama, 
počiatok nového ľudstva – a preto aj text ho kladie na roveň Adamovi. 

splodil troch synov – Ide o zopakovanie vety z 5,32 s úmyslom upozorniť na 
osud Noema a jeho pokolenia ako predkov nového ľudstva po potope. 



Noe 
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. 
najspravodlivejší a najbezúhonnejší  

– spravodlivý je v Biblii ten, kto žije spravodlivo a podľa práva. Právo 
predstavuje Boží poriadok, vložený do sveta pri stvorení a konkrétne vyjadrený 
v Zákone danom Izraelu na Sinaji. 

– bezúhonný, resp. „dokonalý“ (hebr. tamím, úplný, kompletný, dokonalý) je 
vlastnosť, ktorou sa v Biblii len zriedka charakterizuje človek. Vyjadruje 
myšlienku úplnosti a dokonalosti. 

bohumilý – dosl. „kráčal s Bohom“, vyjadruje to život v zhode s Božou vôľou v 
tesnom prepojení s Bohom. Ako kráčajúci s Bohom sa Noe pridružuje k He-
nochovi (5,22.24). 



Noe 
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. 
– Tak ako prorok Ezechiel (Ez 14,14.20), niektorí rabíni chvália Noema, že si aj 
uprostred svojich skazených súčasníkov zachoval spravodlivosť; o koľko by bol 
potom spravodlivejší, keby žil medzi ľuďmi podobnými sebe.  

Podľa Talmudu bol ale Noe spravodlivý len v porovnaní so svojimi skazenými 
súčasníkmi; keby žil za čias Abraháma, ostal by v jeho tieni. (Raši, Sanhedrin 
108a, JPS Gn) Spravodlivý človek má byť preto posudzovaný podľa kritérií 
svojej doby. (Sefer HaParašiot) 

Podľa Otcov nám Písmo predstavuje Noema ako toho, ktorý sa zachoval 
čnostným uprostred mnohých hriešnikov. Je hodný obdivu, lebo pestuje čnosť v 
dave tých, ktorí ju odmietajú. Teda tento človek, Noe, nielen našiel milosť pred 
Pánom, ale bol aj pevný v predsavzatí verne mu slúžiť (Ján Zlatoústy). Podľa 
Augustína, Noe bol dokonalý vo svojej dobe. Akým spôsobom? Nie tak ako 
budeme dokonalí v nebeskom Jeruzaleme po smrti, ale tak ako možno byť 
dokonalý v tomto pozemskom vyhnanstve. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



zákon podobnosti poznámka 

Celé kresťanstvo stojí na pozvaní Boha k zbožšteniu: 

• od stvorenia človeka s týmto zámerom: „Človek ustanovený v stave 
svätosti bol určený na to, aby ho Boh úplne „zbožstvil“ v sláve.“ (KKC 
398) 

• až po vykúpenie v Kristovi: „Boh sa stal človekom, aby sa človek 
stal Bohom.“ 

To vyžaduje PODOBNOSŤ s Bohom: Ak chcem byť ako Boh, musím byť 
ako Boh. Ak chcem žiť ako Boh, musím žiť ako Boh.  

Takto to vníma aj Písmo: 

• „Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho 
budeme vidieť takého, aký je. (1Jn 3,2 SSV)“ 

• „Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými 
obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. 
(Rim 8,29 SSV)“ 



zákon podobnosti poznámka 

Preto Biblia k tejto podobnosti s Bohom dôrazne vyzýva: 

• „Napodobňujte Boha ako milované deti!“ (Ef 5,1 SSV) 

• „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa…“ (Mt 11,29 SSV) 

• „Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.“ (1Jn 2,6 SSV) 

V čom presne ale môžeme byť 
my ľudia ako Boh? V čom Ho 

máme napodobniť a 
pripodobniť sa Mu? 



zákon podobnosti poznámka 

Boh je Bohom preto, lebo je: 

• SVÄTÝ: „Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.“ (1Jn 1,5 SSV) 

• LÁSKA: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.“ (1Jn 4,8 SSV) 

Tie sú tou 
oblasťou, v 

ktorej sa máme 
a musíme 

podobať Bohu! 

Spôsob, akým sa tento postoj prejaví 
navonok, závisí od situácie dotyčného 
človeka: 

• u Noeho to podľa rabínov nebolo 
zďaleka tak dokonalé, ako u Abraháma. 

• Abrahám nepochybne zaostával za 
apoštolmi. 

• A apoštoli určite v mnohom zaostávali za 
inými svätými v dejinách.  

• ALE TÚŽBU BYŤ ČO NAJLEPŠÍ A ČO 
NAJVIAC NAPODOBŇOVAŤ BOHA MALI 
VŠETCI ROVNAKÚ! 



zákon podobnosti poznámka 

Boh je Bohom preto, lebo je: 

• SVÄTÝ: „Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.“ (1Jn 1,5 SSV) 

• LÁSKA: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.“ (1Jn 4,8 SSV) 

Spôsob, akým sa tento postoj prejaví 
navonok, závisí od situácie dotyčného 
človeka: 

• u Noeho to podľa rabínov nebolo 
zďaleka tak dokonalé, ako u Abraháma. 

• Abrahám nepochybne zaostával za 
apoštolmi. 

• A apoštoli určite v mnohom zaostávali za 
inými svätými v dejinách.  

• ALE TÚŽBU BYŤ ČO NAJLEPŠÍ A ČO 
NAJVIAC NAPODOBŇOVAŤ BOHA MALI 
VŠETCI ROVNAKÚ! 

Tie sú tou 
oblasťou, v 

ktorej sa máme 
a musíme 

podobať Bohu! 

Navonok sa to prejavuje  

LÁSKOU K DOKONALOSTI V 
LÁSKE A VO SVÄTOSTI, 

pasiou z toho, že môžeme byť stále lepší a 
láskyplnejší, 

dychtivosťou každý deň sa stále viac a viac v 
jednom i druhom zdokonaľovať bez toho, aby 
sme niekedy povedali: tak dosť, to už stačí… 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Pozor na povery, legendy a mýty! 

Mnohí kresťania hovoria: veď ja robím dosť, ja sa dosť snažím, 
plním si všetko, myslím, že som na tom dosť dobre… – ak by sa 
Nebo dalo kúpiť za „peniaze“ dobrých skutkov, mohlo by to platiť. 

Nebo je ale zadarmo – jeho podstatou je ale „byť ako Boh“, čiže 
byť svätý (najlepší možný) a byť láskou (dávať sa, zdieľať)! 

Tento postoj sa prejavuje tým, čo Abrahám Harold Maslow nazýva 
„sebaaktualizáciou“: úsilie byť najlepším možným, akým len 
človek dokáže byť podľa vzoru a príkladu dokonalého Boha. 

Ľudia s postojom „veď to už stačí“ sami seba vylučujú z Neba nie 
preto, že by nutne konali niečo zlé (aj keď často hej, obzvlášť 
zanedbávaním dobrého a ľahostajnosťou), ale preto, že nemajú 
Boží postoj lásky k dokonalosti, túžby po dokonalosti, stačí im 
priemernosť, nemilujú dokonalosť – a preto nie sú ako Boh! 

„Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený 
alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z 
úst. Lebo hovoríš: “Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič” - a nevieš, 
že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý.“ 

 (Zjv 3,15-17 SSV) 



Pozor na povery, legendy a mýty! 

Iní kresťania zase hovoria: veď hej, uznávam, vždy môže byť 
človek ešte lepší a láskavejší, iste, mali by sme sa o to snažiť, ale 
keď ono je to ťažké a náročné… ale hej, veď sa budeme snažiť 
polepšiť… – u týchto ľudí je požiadavka lásky a svätosti 
bremenom. Akoby hovorili: „No, moc sa mi nechce, ale keď to 
treba na vstup do Neba, tak sa ešte nejako posnažím… dúfam, že v 
Nebi s tým už budeme môcť potom konečne prestať!“  

Aj oni sa vydeľujú z Neba, pretože Boh je ten, ktorý MILUJE byť 
láskou a MILUJE byť svätým – a je blažený práve preto, že je 
dokonale svätý a žije dokonalý život lásky v kruhu spoločenstva 
Trojice. A nám ponúka to isté: byť svätí ako On a užívať si 
dokonalú svätosť a lásku v kruhu Trojice. 

Ak to nemilujeme a vnímame to ako bremeno – ako by potom Nebo 
pre nás mohlo byť nebom, čiže blaženosťou??? 

„Človek sa stáva Bohom pret, že miluje všetko to, čo miluje Boh.“ 

 (sv. Klement Alexandrijský) 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Božie rozhodnutie 
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 cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i zvonka ho 
vymaž 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. 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 naber 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. 



antistvorenie 
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.  



antistvorenie 
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.  

plná nerestí – dosl. „plná násilia“, hebr. slovo chamac znamená doslova násilie, 
krutosť, nespravodlivosť a zlo – porov. Lámechove „Zabijem muža, ktorý ma 
poraní, a mládenca, ktorý ma udrie. Sedem ráz pomstený bude Kain, Lamech 
však sedemdesiatsedem ráz.“ (Gn 4,23-24 SSV).  

V prorockých ústach sa slovom násilie označuje nerešpektovanie Zákona, 
svojvoľné utláčanie, zneužívanie moci, neľudskosť, čo upiera človeku právo na 
človečenstvo (napr. Am 6,1-3). V Knihe Genezis sa pomenúva hriech ľudstva, 
ktorý pozostáva v tom, že človek povstáva proti človeku. 

skazená – hebr. šachat – zničená, zruinovaná, skazená-pokazená. V príbehu o 
Potope toto slovo Biblia opakuje 7× a tým ho zdôrazňuje. Na miestach, kde je 
použité, naznačuje plnosť skazy a úplnú deštrukciu. Násilie hriechu spôsobuje 
skazu, zruinovanie, vyprázdnenie nielen vzťahov medzi ľuďmi, ale skazenie 
celého sveta.  



antistvorenie 
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.  

Boh povedal Noemovi – Boh sa prihovára Noemovi v rozprávaní sedem ráz. Aj v 
tomto prípade sedemnásobné opakovanie zvýrazňuje dôležitosť dialógov v 
rozprávaní. 

Predo mnou nastal koniec – Boh vo svojej reči opisuje Noemovi situáciu na 
zemi, ktorá je akýmsi „antistvorením“ v réžii človeka. Ľudským násilím a zlobou 
sa zem znovu mení na chaos - opak poriadku, opísaného v textoch o stvorení 
sveta. Tak ako chaosu pred stvorením sveta, aj tomuto neporiadku chce Boh 
urobiť koniec. Zároveň sa však rozhodne zachrániť život, z ktorého by mohol 
vzísť nový začiatok.  

Slovo „koniec“ – hebr. kec. Etymologický význam slova označuje „trvanie", 
„časový úsek", odkiaľ sa odvodzuje význam „časového ukončenia", „uzavretia 
obdobia". V neskorších biblických textoch sa spojenie používa na označenie 
eschatologického „konca časov" (Dan 8,17). Niečo teda dospelo k svojmu 
koncu, či už dobrému, alebo zlému… 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



tresty za hriech poznámka 

„Hriech má dvojaký následok. Ťažký 
hriech nás pozbavuje spoločenstva s 
Bohom, a preto nás robí neschopnými 
večného života, ktorého pozbavenie sa 
volá „večný trest“ za hriech. Na druhej 
strane každý hriech, aj všedný, má za 
následok nezdravé pripútanie k 
stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie 
či už tu na zemi, alebo po smrti, v 
stave nazývanom očistec. Toto 
očistenie oslobodzuje od takzvaného 
„časného trestu“ za hriech.  

Obidva tieto tresty sa nemajú chápať 
ako určitý druh pomsty, ktorou Boh 
postihuje zvonku, ale skôr ako tresty 
vyplývajúce zo samej povahy hriechu. 
Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej 
lásky, môže dôjsť až k úplnému 
očisteniu hriešnika, takže už nezostane 
nijaký trest.“ 

(KKC 1472) 

Hriech je opakom blaženosti Neba: 

• Tak, ako blaženosť Neba NIE JE 
nejakou odmenou, ktorú nám Boh udelí 
za to, že sme boli dobrí a svätí a 
láskyplný, ALE je to priamy dôsledok 
lásky a svätosti: sme blažení preto, 
lebo sme si zamilovali blažený život 
lásky a svätosti v Bohu a s Bohom; 

• takisto utrpenie hriechu a Pekla NIE 
JE nejakým trestom, ktorým sa nám 
Boh „zvonku“ pomstí za to, že sme Ho 
neposlúchali, ALE je to priamy 
dôsledok života a konania, založeného 
na sebectve, nespravodlivosti a 
úpadku: sme nešťastní preto, že žijeme 
nešťastný, skazu nesúci spôsob života, 
myslenia, konania,…  



tresty za hriech poznámka 

„Hriech má dvojaký následok. Ťažký 
hriech nás pozbavuje spoločenstva s 
Bohom, a preto nás robí neschopnými 
večného života, ktorého pozbavenie sa 
volá „večný trest“ za hriech. Na druhej 
strane každý hriech, aj všedný, má za 
následok nezdravé pripútanie k 
stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie 
či už tu na zemi, alebo po smrti, v 
stave nazývanom očistec. Toto 
očistenie oslobodzuje od takzvaného 
„časného trestu“ za hriech.  

Obidva tieto tresty sa nemajú chápať 
ako určitý druh pomsty, ktorou Boh 
postihuje zvonku, ale skôr ako tresty 
vyplývajúce zo samej povahy hriechu. 
Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej 
lásky, môže dôjsť až k úplnému 
očisteniu hriešnika, takže už nezostane 
nijaký trest.“ 

(KKC 1472) 

Hriech je opakom blaženosti Neba: 

• Tak, ako blaženosť Neba NIE JE 
nejakou odmenou, ktorú nám Boh udelí 
za to, že sme boli dobrí a svätí a 
láskyplný, ALE je to priamy dôsledok 
lásky a svätosti: sme blažení preto, 
lebo sme si zamilovali blažený život 
lásky a svätosti v Bohu a s Bohom; 

• takisto utrpenie hriechu a Pekla NIE 
JE nejakým trestom, ktorým sa nám 
Boh „zvonku“ pomstí za to, že sme Ho 
neposlúchali, ALE je to priamy 
dôsledok života a konania, založeného 
na sebectve, nespravodlivosti a 
úpadku: sme nešťastní preto, že žijeme 
nešťastný, skazu nesúci spôsob života, 
myslenia, konania,…  

Biblia tu, všimnime si, nehovorí ani o Potope 
ako o nejakom Božom „treste za hriech“. 

Potopa sa tu skôr podobá tomu, keď človek 
nechá utratiť trpiaceho a beznádejne zraneného 
psíka, pretože už nemá zmyslu predlžovať jeho 
utrpenie. 

Podobne Boh dospieva k záveru, že – s 
výnimkou Noema – zvyšok ľudstva dospel do 
stavu, keď už viac niet nijakej nádeje na zmenu, 
vyslobodenie a záchranu – a teda nemá zmysel 
ďalej predlžovať agóniu ľudstva… – potopa tak 
bola „ranou z milosti“ ľudstvu, ktoré vlastnou 
voľbou zomrelo životu už dávno predtým… 

 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Koráb 
Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i 
zvonka ho vymaž 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. 



Koráb 
Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i 
zvonka ho vymaž 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. 

Univerzálne legendy a mýty o potope – „Sumeri Nóacha nazývajú Ziusudra a 
Babylončania ho volajú Utnapištim. Podstata príbehu však zostáva nezmenená. 
Človek dostal príkaz postaviť loď konkrétnych rozmerov, pretože Boh zaplaví 
Zem. On ju postavil, prekonal búrku a pri vyjdení z lode obetoval. Božstvo 
(božstvá) s ľútosťou hovorí o zničení života a robí s človekom zmluvu. Tieto 
kľúčové body naznačujú historický podklad. Podobné správy o potope je možné 
nájsť na celom svete. O potope rozprávajú Gréci, hinduisti, Číňania, mexickí 
Indiáni, americkí indiáni aj Havajčania.“ (Josh McDowell) 

Aj keď zrejme nešlo o úplné zatopenie celej zeme (zvýšenie hladiny morí o 
8000m na zatopenie Mt. Everestu je nepravdepodobné), spomienky na obrovskú 
globálnu kataklizmu spojenú s vodou a záplavou sú príliš univerzálne na to, aby 
sme nad tým mohli len tak mávnuť rukou. 



Koráb 
Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i 
zvonka ho vymaž 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. 
Verzia v Genezis – Jestvuje niekoľko dobrých dôvodov domnievať sa, že Genezis 
podáva pôvodný príbeh, alebo jemu veľmi blízky. Ostatné verzie obsahujú 
rozpracovanie naznačujúce skomoleninu. Napríklad babylonská loď v podobe kocky 
by nemohla zachrániť nikoho. Rozbúrené vlny by ju neustále prevaľovali na všetky 
strany. Biblická archa je obdĺžniková - dlhá, široká a nízka, s dodnes používaným 
pomerom dĺžky a šírky 6:1 - takže by sa mohla dobre plaviť na rozbúrenom mori. 
Obdobie samotného padania zrážok v pohanských záznamoch (sedem dní) nie je 
dostatočne dlhé na spôsobenie spustošenie, aké sa potope pripisuje. Babylonská 
predstava, že všetky vody klesli za jediný deň, je rovnako absurdná. Ďalší rozdiel je, 
že iné záznamy prisudzujú hrdinovi nesmrteľnosť a vysoké postavenie. Biblia naopak 
vykresľuje Noema ako obyčajného človeka, opisuje aj jeho hriech (pozri. ďalej) a 
slabosť. (porov. Josh McDowell). Zaujímavý je rozdiel medzi obrazom Boha v Genezis 
a napríklad medzi vydesenými bohmi v epose o Gilgamešovi, ktorí sa od strachu z 
potopy chúlia ako psy, či iné verzie, kde „Noema“ varujú potajomky niektorí bohovia 
poza chrbát iných bohov a podobne. 



Koráb 
Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i 
zvonka ho vymaž 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. 
Verzia v Genezis – Jestvuje niekoľko dobrých dôvodov domnievať sa, že Genezis 
podáva pôvodný príbeh, alebo jemu veľmi blízky. Ostatné verzie obsahujú 
rozpracovanie naznačujúce skomoleninu. Napríklad babylonská loď v podobe kocky 
by nemohla zachrániť nikoho. Rozbúrené vlny by ju neustále prevaľovali na všetky 
strany. Biblická archa je obdĺžniková - dlhá, široká a nízka, s dodnes používaným 
pomerom dĺžky a šírky 6:1 - takže by sa mohla dobre plaviť na rozbúrenom mori. 
Obdobie samotného padania zrážok v pohanských záznamoch (sedem dní) nie je 
dostatočne dlhé na spôsobenie spustošenie, aké sa potope pripisuje. Babylonská 
predstava, že všetky vody klesli za jediný deň, je rovnako absurdná. Ďalší rozdiel je, 
že iné záznamy prisudzujú hrdinovi nesmrteľnosť a vysoké postavenie. Biblia naopak 
vykresľuje Noema ako obyčajného človeka, opisuje aj jeho hriech (pozri. ďalej) a 
slabosť. (porov. Josh McDowell). Zaujímavý je rozdiel medzi obrazom Boha v Genezis 
a napríklad medzi vydesenými bohmi v epose o Gilgamešovi, ktorí sa od strachu z 
potopy chúlia ako psy, či iné verzie, kde „Noema“ varujú potajomky niektorí bohovia 
poza chrbát iných bohov a podobne. 

Neďaleko Portorika sú dodnes v morskom dne dve vyše 7000 
metrov hlboké diery, ktoré sú zakreslené takmer na každej mape. 
Otto Muck predpokladá, že ich majú na svedomí dve časti 
obrovského planetoidu s hmotnosťou bilión ton, ktoré prileteli zo 
severozápadu. Záplavová vlna vyvolaná dopadom obdobných 
úlomkov by sa zdvihla do výšky 10 kilometrov, takže pod vodou by 
sa ocitol i sám Mount Everest, ktorý sa kedysi možno ani nevypínal 
do dnešnej výšky. 

Gigantické záplavové vlny zanechali vo vyšších polohách Alp, v 
Himalájách i iných horstvách fosílne morské stopy, dobre známe 
bezmála každému turistovi. Zvyšky veľkých lodí a kamenných kotiev 
sa našli vo výške 4000 až 5000 metrov vo východnej Anatólii i na 
arménsko-tureckom vrchu Ararat, kde možno aj pristála Noemova 
archa. 

(Hansa-Joachima Zilmer*) 

* bez záruky  



Koráb 
Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i 
zvonka ho vymaž 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. 

Koráb – hebr. tebah, doslova truhla (nie v zmysle rakvy ). Slovo sa znova opakuje v 
texte 7×, čo dokladuje jeho kľúčovosť. Okrem rozprávania o potope sa slovo koráb 
vyskytuje už len v Ex 2,3-5, kde označuje kôš, v ktorom vylovili Mojžiša z nílskych 
vôd. Rabíni poukazujú na to, že koráb má byť voľne unášaný vodou bez plachiet či 
kormidla, ktorými by ho človek mohol ovládať. To naznačuje, že osud posádky bude 
závisieť jedine od Boha, tak ako aj záchrana dieťaťa Mojžiša v Ex 2,3-5. 

Rozmery – majú aj svoju symboliku. Koráb sa mierami aj tvarom zjavne ponáša na 
svätostánok opísaný v Ex 26. Pre Augustína sa koráb nepochybne stáva alegóriou 
Cirkvi, ktorá obdrží spásu prostredníctvom dreva, na ktorom bol zavesený 
„prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus" (1 Tim 2,15). Rozmery 
korábu znázorňujú ľudské telo, pretože proroci ohlasovali, že Ježiš mal prísť v 
ľudskom tele. Otvor v korábe z jednej strany predstavuje ranu, ktorou prebodli bok 
Ukrižovaného. Cez tento otvor vstupujú tí, ktorí prichádzajú k nemu, pretože odtiaľ 
vyvierajú sviatosti.  



Koráb 
Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i 
zvonka ho vymaž 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. 

Koráb – hebr. tebah, doslova truhla (nie v zmysle rakvy ). Slovo sa znova opakuje v 
texte 7×, čo dokladuje jeho kľúčovosť. Okrem rozprávania o potope sa slovo koráb 
vyskytuje už len v Ex 2,3-5, kde označuje kôš, v ktorom vylovili Mojžiša z nílskych 
vôd. Rabíni poukazujú na to, že koráb má byť voľne unášaný vodou bez plachiet či 
kormidla, ktorými by ho človek mohol ovládať. To naznačuje, že osud posádky bude 
závisieť jedine od Boha, tak ako aj záchrana dieťaťa Mojžiša v Ex 2,3-5. 

Rozmery – majú aj svoju symboliku. Koráb sa mierami aj tvarom zjavne ponáša na 
svätostánok opísaný v Ex 26. Pre Augustína sa koráb nepochybne stáva alegóriou 
Cirkvi, ktorá obdrží spásu prostredníctvom dreva, na ktorom bol zavesený 
„prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus" (1 Tim 2,15). Rozmery 
korábu znázorňujú ľudské telo, pretože proroci ohlasovali, že Ježiš mal prísť v 
ľudskom tele. Otvor v korábe z jednej strany predstavuje ranu, ktorou prebodli bok 
Ukrižovaného. Cez tento otvor vstupujú tí, ktorí prichádzajú k nemu, pretože odtiaľ 
vyvierajú sviatosti.  

Krátko a stručne: 

• Podobne ako v správe o Stvorení sveta nehľadáme doslovný zápis 
o priebehu historickej udalosti vzniku Vesmíru,… 

• … ani autor Genezis nemal záujem podávať nám iba nejaké vecné 
záznamy o nejakej konkrétnej historickej udalosti. Spracoval povesť, 
ktorú mal k dispozícii a podal ju spôsobom, ktorý čo najlepšie 
vyjadril to, o čo mu išlo: o opis vzťahu a konania Boha a človeka. 

• Na druhej strane niektoré rysy príbehu poukazujú na to, že 
pramenia vo vskutku starobylej legende, ktorá pokojne mohla byť 
založená na skutočnej udalosti, pričom Genezis onú legendu podáva 
triezvo, vecne, bez nejakých mytologických prikrášlení a s 
niektorými postrehmi (napr. rozmery a tvar archy, doby dažďa a 
opadávania vôd a pod.), ktoré znejú aj dnes rozumne a autenticky. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Zmluva 
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. … 22 A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. 



Zmluva 
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. … 22 A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. 
Zmluva – na tomto mieste sa objavuje v Biblii po prvý raz. Slovo b-rít znamená 
pôvodne myšlienku povinnosti a záväznosti. Ani v tomto prípade to ešte nie je úplná 
zmluva, skôr príkaz Boha Noemovi konať podľa Jeho inštrukcií – aj keď obsahuje aj 
nevyslovený Boží záväzok zachrániť Noema a všetkých, ktorí budú s ním. 

Ty a Tvoji synovia – Základnú spoločenskú jednotku, rodinu, tvoria v Biblii najmenej 
dve pokolenia: manželský pár s deťmi aj s ich manželkami. 

Po dva páry zo všetkého živého – Príkaz zobrať po páre zo všetkého živého 
nepoukazuje na zvláštne Noemove schopnosti či na nadľudské vlastnosti pri 
zhromažďovaní živočíšneho sveta. Zmysel rozprávaného pozostáva skôr v 
zdôraznení spoločného osudu človeka a stvoreného živočíšstva. 

Ak by sme chápali Noema ako nového Adama, potom tak, ako Adam dával mená 
všetkému v Raji, chránil ho a obrábal a bol tak spolustvoriteľom Stvoriteľa, podobne 
aj Noe sa stáva spoluzáchrancom a teda aj spolustvoriteľom úplne nového sveta. 



Zmluva 
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. … 22 A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. 
Vojdeš – aj toto slovo sa v príbehu objavuje presne 7×.  

Podľa Cirkevných otcov slová „vstúp do korábu" v duchovnom zmysle znamenajú, že 
každý má vstúpiť do seba samého, do mysle, ktorá rozkazuje v duši. Tam je spása, 
tam je kormidlo človeka, mimo neho sa rozpúta potopa a číha nebezpečenstvo. Ak 
budeme vo vnútri, aj vonku sme bezpeční, pretože ak myseľ rozhoduje za seba, 
správne sú jej myšlienky, správne jej skutky. Ak žiadna neresť nepomúti myseľ 
človeka, jeho myšlienky sú úprimné. (porov. sv. Ambróz) 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



Potopa 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 7,1 až 7,24 



Nastúpenie 
sedem – štyridsať – Veta je poznačená číselnou symbolikou. Táto zohráva v 
rozprávaní o potope vlastnú úlohu, ako t o dokazuje pravidelné palindromické 
zoradenie časových údajov v rozprávaní:  

7 - 7 - 40 - 150 - 150 - 40 - 7 - 7.  

Štyridsiatka tu má symbolický význam. V biblických textoch sa číslo štyridsať a jeho 
násobky vyskytuje na miestach opisujúcich obdobie zmeny. Väčšinou ide o radikálnu 
premenu, o nový začiatok, o obrátenie, či očistenie od hriechu. Stačí spomenúť 
štyristoročný pobyt Abrahámových potomkov v cudzej krajine (15,13), či 
štyridsaťročné putovanie po púšti ako následok štyridsaťdňového prieskumu 
Zasľúbenej zeme a odmietnutia vstúpiť do nej ( Nm 14,33-34), štyridsaťdňový pobyt 
Mojžiša na Pánovom vrchu (Ex 24,18), či rovnako dlhé putovanie Eliáša k Božiemu 
vrchu Horeb (1 Kr 19,8), štyridsaťdňové ultimátum proroka Jonáša Ninivčanom (Jon 
3,4), a napokon rovnako dlhý čas, ktorý Ježiš strávil na púšti ako prípravu na verejné 
účinkovanie (Mt 4,2), či jeho štyridsaťdňové zjavovanie sa učeníkom po 
zmŕtvychvstaní (Sk 1,3). Štyridsať dní potopy tak označuje radikálnu očistu sveta, 
zmytie skazy násilia, prípravu na nový začiatok 

4 „Lebo už len sedem dní - a potom dám pršať na zem štyridsať dní a 
štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil.“  



Nastúpenie 
Efrém Sýrsky: Efrém opisuje, že sto rokov vyhradených na pokánie pre ľudí 
nepomohlo. Boh nechal prísť do korábu zvieratá, ktoré ľudia nikdy nevideli, a ešte sa 
neprejavilo ich svedomie. Boh nastolil pokoj medzi zvieratami dravými i plachými, a 
ľudia sa tomu vôbec nedivili. Boh nechal prejsť sedem ďalších rokov po tom, čo Noe 
vstúpil do korábu, a ponechal otvorené dvere. Aj keď ľudia videli tieto veci, 
nepresvedčili sa o tom, že majú zanechať zlé cesty. 

Ján Zlatoústy: Boh necháva pršať štyridsať dní a nocí, aby dal ešte možnosť ľudom 
na pokánie. 

Rabínske komentáre: Po tom, čo PÁN určil ľudstvu určité obdobie na konanie 
pokánia, mu vo svojom milosrdenstve pridáva ešte sedem dní. (Chumaš). Podľa iných 
rabínov sedem dní PÁN, podľa tradície, smútil za mŕtvymi. 

Pršalo 40 dní – spočiatku šlo len o mierny dážď, ktorý sa mohol ešte premeniť na 
požehnanie, keby ľudia v poslednej chvíli robili pokánie. Až keď to odmietli, z dažďa 
sa stala ničivá záplava. 

4 „Lebo už len sedem dní - a potom dám pršať na zem štyridsať dní a 
štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil.“  



Nastúpenie 
7 I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred 
zátopou vody do korába. … 10 Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody 
potopy. 11 V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na 
sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a 
otvorili sa nebeské priepusty. 12 A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať 
nocí. 13 A práve v ten deň vošiel do korába Noe, jeho synovia: Sem, Cham a 
Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s nimi. 14 Oni a všetky zvieratá podľa 
svojho druhu …  A Pán zavrel Noema zvonku. 



Nastúpenie 

v šesťstom roku – Šesťsto rokov predstavovalo v kultúrach Mezopotámie vymedzenie 
základného časového obdobia. 

veľká hlbočina – je to ustálené slovné spojenie. Hlbina sa spomenula už v 1,2 ako 
symbol chaotického, d o tmy zahaleného priestoru. Okrem umiestnenia vôd chaosu 
do priepasti, čo zodpovedá biblickej predstave o usporiadaní sveta, spojenie 
obsahuje informáciu o kvalite. Vody priepasti sú negatívnym prvkom. V 1,2 sú vody 
súčasťou pustoty a prázdnoty zeme. 

nebeské priepuste – V koncepte starovekej kozmológie obloha bola z pevného 
nepriepustného materiálu (pórov. kom. k 1,6-8), v ktorom boli priepusty. Otvorenie 
priepustov dovoľovalo, aby vody, ktoré boli nad oblohou, mohli spadnúť na zem. 

7 I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred 
zátopou vody do korába. … 10 Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody 
potopy. 11 V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na 
sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a 
otvorili sa nebeské priepusty. 12 A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať 
nocí. 13 A práve v ten deň vošiel do korába Noe, jeho synovia: Sem, Cham a 
Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s nimi. 14 Oni a všetky zvieratá podľa 
svojho druhu …  A Pán zavrel Noema zvonku. 



Nastúpenie 

v šesťstom roku – Šesťsto rokov predstavovalo v kultúrach Mezopotámie vymedzenie 
základného časového obdobia. 

veľká hlbočina – je to ustálené slovné spojenie. Hlbina sa spomenula už v 1,2 ako 
symbol chaotického, d o tmy zahaleného priestoru. Okrem umiestnenia vôd chaosu 
do priepasti, čo zodpovedá biblickej predstave o usporiadaní sveta, spojenie 
obsahuje informáciu o kvalite. Vody priepasti sú negatívnym prvkom. V 1,2 sú vody 
súčasťou pustoty a prázdnoty zeme. 

nebeské priepuste – V koncepte starovekej kozmológie obloha bola z pevného 
nepriepustného materiálu (pórov. kom. k 1,6-8), v ktorom boli priepusty. Otvorenie 
priepustov dovoľovalo, aby vody, ktoré boli nad oblohou, mohli spadnúť na zem. 

7 I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred 
zátopou vody do korába. … 10 Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody 
potopy. 11 V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na 
sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a 
otvorili sa nebeské priepusty. 12 A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať 
nocí. 13 A práve v ten deň vošiel do korába Noe, jeho synovia: Sem, Cham a 
Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s nimi. 14 Oni a všetky zvieratá podľa 
svojho druhu …  A Pán zavrel Noema zvonku. 



Nastúpenie 

v šesťstom roku – Šesťsto rokov predstavovalo v kultúrach Mezopotámie vymedzenie 
základného časového obdobia. 

veľká hlbočina – je to ustálené slovné spojenie. Hlbina sa spomenula už v 1,2 ako 
symbol chaotického, d o tmy zahaleného priestoru. Okrem umiestnenia vôd chaosu 
do priepasti, čo zodpovedá biblickej predstave o usporiadaní sveta, spojenie 
obsahuje informáciu o kvalite. Vody priepasti sú negatívnym prvkom. V 1,2 sú vody 
súčasťou pustoty a prázdnoty zeme. 

nebeské priepuste – V koncepte starovekej kozmológie obloha bola z pevného 
nepriepustného materiálu (pórov. kom. k 1,6-8), v ktorom boli priepusty. Otvorenie 
priepustov dovoľovalo, aby vody, ktoré boli nad oblohou, mohli spadnúť na zem. 

7 I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred 
zátopou vody do korába. … 10 Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody 
potopy. 11 V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na 
sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a 
otvorili sa nebeské priepusty. 12 A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať 
nocí. 13 A práve v ten deň vošiel do korába Noe, jeho synovia: Sem, Cham a 
Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s nimi. 14 Oni a všetky zvieratá podľa 
svojho druhu …  A Pán zavrel Noema zvonku. 



Nastúpenie 

Pán zavrel Noema zvonku – podľa cirkevných Otcov keď už boli všetci v korábe, Boh 
zatvoril dvere korábu zvonku, aby sa uistil o bezpečnosti spravodlivého Noema, a 
taktiež preto, lebo nechcel, aby sa Noe znepokojoval pri pohľade na katastrofu na 
zemi. (Ján Zlatoústy) Efrém si naopak myslí, že Boh zatvoril koráb, aby znemožnil 
všetkým, ktorí boli vonku, vstúpiť dnu. 

7 I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred 
zátopou vody do korába. … 10 Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody 
potopy. 11 V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na 
sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a 
otvorili sa nebeské priepusty. 12 A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať 
nocí. 13 A práve v ten deň vošiel do korába Noe, jeho synovia: Sem, Cham a 
Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s nimi. 14 Oni a všetky zvieratá podľa 
svojho druhu …  A Pán zavrel Noema zvonku. 



Vody potopy 
I nastala štyridsaťdenná potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo 
zeme do výšky. 18 Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom 
povrchu, koráb však plával na vodách. 19 A vody vzrastali ďalej na zemi, 
takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom. 20 Voda 
prevyšovala o pätnásť lakťov vrchy, ktoré pokrývala. 21 I zahynulo každé 
telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia 
po zemi, aj všetci ľudia. 22 Všetko, čo malo v nozdrách dych života, všetko, 
čo žilo na suchu, zomrelo. 23 Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi: ľudí aj 
dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noe a 
to, čo bolo s ním v korábe. 24 A vody ovládali zem ešte stopäťdesiat dní. 



Vody potopy 

Potopa – podľa cirkevných Otcov potopa dokazuje, že Boh miluje spravodlivosť a 
nenávidí neprávosť.  

Podľa Bédu sa nám cez duchovnú interpretáciu tejto state ukazujú sväté tajomstvá, v 
ktorých koráb predstavuje všeobecnú Cirkev, voda potopy je symbolom krstu, čisté a 
nečisté zvieratá sú symbolom tých, ktorí sú v Cirkvi duchovní a telesní, drevo korábu, 
vyleštené a pokryté smolou, predstavuje majstrov, ktorí sú silní vďaka viere. (Béda 
Ctihodný) 

I nastala štyridsaťdenná potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo 
zeme do výšky. 18 Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom 
povrchu, koráb však plával na vodách. 19 A vody vzrastali ďalej na zemi, 
takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom. 20 Voda 
prevyšovala o pätnásť lakťov vrchy, ktoré pokrývala. 21 I zahynulo každé 
telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia 
po zemi, aj všetci ľudia. 22 Všetko, čo malo v nozdrách dych života, všetko, 
čo žilo na suchu, zomrelo. 23 Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi: ľudí aj 
dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noe a 
to, čo bolo s ním v korábe. 24 A vody ovládali zem ešte stopäťdesiat dní. 



Vody potopy 

zahynulo každé telo… – v texte sa nachádza 
množstvo citátov z rozprávania o stvorení 
sveta, aby bola zrejmá súvislosť medzi 
tvorením a zánikom, predovšetkým v ich 
jedinom pôvodcovi.  

ostal iba Noe – Verš 23 predstavuje vrcholný 
bod v opisovaní ničivých účinkov vôd potopy.  

I nastala štyridsaťdenná potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo 
zeme do výšky. 18 Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom 
povrchu, koráb však plával na vodách. 19 A vody vzrastali ďalej na zemi, 
takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom. 20 Voda 
prevyšovala o pätnásť lakťov vrchy, ktoré pokrývala. 21 I zahynulo každé 
telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia 
po zemi, aj všetci ľudia. 22 Všetko, čo malo v nozdrách dych života, všetko, 
čo žilo na suchu, zomrelo. 23 Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi: ľudí aj 
dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noe a 
to, čo bolo s ním v korábe. 24 A vody ovládali zem ešte stopäťdesiat dní. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



Rozuzlenie 
Tu si Boh spomenul na Noema a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol 
s ním v korábe, a Boh dal zaviať vetru nad zemou a vody upadávali. 2 
Zatvorili sa aj žriedla hlbočín a nebeské priepusty a prestal pršať dážď z 
neba. 3 Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po stopäťdesiatich 
dňoch vôd ubudlo. 4 A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca 
koráb zastal na vrchu Ararat. 



Rozuzlenie 
Tu si Boh spomenul na Noema a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol 
s ním v korábe, a Boh dal zaviať vetru nad zemou a vody upadávali. 2 
Zatvorili sa aj žriedla hlbočín a nebeské priepusty a prestal pršať dážď z 
neba. 3 Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po stopäťdesiatich 
dňoch vôd ubudlo. 4 A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca 
koráb zastal na vrchu Ararat. 

Pán si spomenul – Boh nezabúda. Keď teda text hovorí, že si spomenul, neznamená 
to, že sa mu v mysli obnovil mentálny obraz niečoho, ale že sa na niečo v pamäti 
zameral a v dôsledku toho potom aj konal (rabínsky komentár) 

Boh dal zaviať vetru – hebrejské slovo ruah značí vietor, ale označuje aj ducha – vetu 
by sme teda mohli preložiť aj ako „dal zaviať svojmu duchu nad vodami“ a to už znie 
ako začiatok Genezis. Zaviatie vetra je akoby zopakovaní stvorenia, kedy Boží Duch 
(Boží ruah) sa vznáša nad vodami. 

Ak by sme na to pozerali ako Otcovia, ktorí v Arche videli Krista, potom je tu ďalšia 
analógia: v Kristovi (ako v Arche) sa začína nové stvorenie, ktoré tiež začína zaviatím 
Božieho vetra/Ducha (Turice a víchor počas nich!) nad „vodami“ (= chaosom sveta, 
nakazeného hriechom a zlom). 

na vrchu Ararat – v pôvodine množné číslo, čiže „v araratských vrchoch“, v pohorí 
Ararat, kde dávno bolo Urartské kráľovstvo, dnešný Kurdistán. 



Rozuzlenie 

vypustil krkavca – Vypúšťanie vtákov na zistenie vzdialenosti od pobrežia patrí k 
najstarším námorným praktikám. Motív vyslania vtákov na prieskum situácie a 
pomoci je známy aj z viacerých mýtov SBV napr. z eposu Gilgameš.  

Podľa verzie v LXX sa Krkavec na Archu už nevrátil. Otcovia preto vidia v krkavcovi 
symbol tých, ktorí aj keď sa očistili vodou krstu, odmietajú zložiť čierny odev starého 
človeka a žiť čisto. Hneď sa odtrhnú od vnútornej jednoty katolíckeho pokoja a 
nasledujú žiadosti sveta. Preto si nezaslúžia byť obnovení pomazaním Ducha 
Svätého… (Béda Ctihodný) 

.  

6 A keď uplynulo štyridsať dní, Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil, 7 a 
vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. 8 Po 
ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. 9 Ale keď 
holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu 
do korába; lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, 
chytil ju a vzal ju k sebe do korába. 10 Potom čakal ďalších sedem dní a opäť 
vypustil z korába holubicu. 11 A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v 
zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. 12 Tu Noe poznal, že vody zo zeme 
zmizli. Čakal však ešte ďalších sedem dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa 
už k nemu nevrátila. 



Rozuzlenie 

Holubica – v biblických sa textoch objavuje predovšetkým v kultovom kontexte. Patrí 
k rituálne čistým vtákom (Lv l,14n; 5,7n) vhodným na obetovanie, obyčajne na očistnú 
obetu za hriech (Lv 12,6-8 a pod.).  

Otcovia v nej vidia symbol Ducha Svätého. Podľa Maxima je holubica symbolom 
Krista. Olivová ratolesť symbolizuje stály pokoj, olivová ratolesť so zelenými listami 
symbolizuje milosť Ducha Svätého, ktorý je hojný na slová života a jeho plnosť 
spočíva v Kristovi. Holubica priniesla ratolesť olivy do korábu, ktorý bol obmytý 
vodám potopy. Duch Svätý v podobe holubice zostúpil na Pána pokrsteného v 
Jordáne a na nás zostúpil tiež po obmytí vodou krstu. 

 

6 A keď uplynulo štyridsať dní, Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil, 7 a 
vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. 8 Po 
ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. 9 Ale keď 
holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu 
do korába; lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, 
chytil ju a vzal ju k sebe do korába. 10 Potom čakal ďalších sedem dní a opäť 
vypustil z korába holubicu. 11 A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v 
zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. 12 Tu Noe poznal, že vody zo zeme 
zmizli. Čakal však ešte ďalších sedem dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa 
už k nemu nevrátila. 



Rozuzlenie 

Natiahol ruku… – Krátka poznámka poukazuje na vzťah medzi Noemom a zvieratami. 
Vzťah človeka k živočíchom bol témou už v časti rozprávania o zapĺňaní korábu (6,19-
7,9). Noe tu vystupuje ako ideálny Adam, pán zvierat (1,26-28; 2,19-20). V korábe 
vládne medzi človekom a zvieratami pokoj, poriadok. Noe predstavuje spravodlivého 
nielen pred Bohom (6,9), ale aj vo vzťahu ku zvieratám, keďže sa správa podľa Tóry, 
ktorá prisudzuje spravodlivému zodpovednosť za život zvierat (Ex 23,4-5; Dt 22,4-6). 

6 A keď uplynulo štyridsať dní, Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil, 7 a 
vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. 8 Po 
ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. 9 Ale keď 
holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu 
do korába; lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, 
chytil ju a vzal ju k sebe do korába. 10 Potom čakal ďalších sedem dní a opäť 
vypustil z korába holubicu. 11 A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v 
zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. 12 Tu Noe poznal, že vody zo zeme 
zmizli. Čakal však ešte ďalších sedem dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa 
už k nemu nevrátila. 



Rozuzlenie 

čerstvá olivová ratolesť – Zodpovedá pozitívnemu vnímaniu olivy v biblických 
textoch. Tento na Blízkom východe rozšírený strom predstavuje dôležitú súčasť 
života, ako to čiastočne zachytávajú texty Zach 4,11 a Ž 128,3. V Oz 14,7 sa s olivou 
porovnáva nádhera Izraela. 

Počkal sedem dní – Sedemdňové intervaly medzi jednotlivými činnosťami, ktoré Noe 
vykonáva, možno vnímať ako istý rytmus podobný Božiemu stvoreniu v rozpätí 
siedmych dní. 

6 A keď uplynulo štyridsať dní, Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil, 7 a 
vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. 8 Po 
ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. 9 Ale keď 
holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu 
do korába; lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, 
chytil ju a vzal ju k sebe do korába. 10 Potom čakal ďalších sedem dní a opäť 
vypustil z korába holubicu. 11 A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v 
zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. 12 Tu Noe poznal, že vody zo zeme 
zmizli. Čakal však ešte ďalších sedem dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa 
už k nemu nevrátila. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Rozuzlenie 
13 V šesťstoprvom roku teda, v prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vyschli 
vody na zemi. 14 Tu Noe odstránil strechu korába, aby videl, a zemský 
povrch bol suchý. 15 V druhom mesiaci, na dvadsiaty siedmy deň mesiaca 
bola zem suchá. Vtedy povedal Boh Noemovi: 16 "Vyjdi z korába ty aj tvoja 
žena, tvoji synovia a ženy tvojich synov s tebou! 17 A vyveď všetky druhy 
živočíchov, ktoré sú s tebou: vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa plazia 
po zemi, aby sa hemžili na zemi a aby sa množili a napĺňali zem.“ 18 Vyšiel 
teda Noe a jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov s ním; 19 všetka zver, 
všetky plazy a všetko vtáctvo, všetko, čo sa pohybuje na zemi, vyšlo podľa 
svojich druhov z korába. 



Rozuzlenie 
20 Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo 
všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári. 21 I zavoňal Pán 
príjemnú vôňu a povedal si: "Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, 
lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy 
nevyhubím všetko živé, ako som to urobil. 22 Kým potrvá zem, nikdy 
neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc." 



Rozuzlenie 
20 Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo 
všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári. 21 I zavoňal Pán 
príjemnú vôňu a povedal si: "Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, 
lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy 
nevyhubím všetko živé, ako som to urobil. 22 Kým potrvá zem, nikdy 
neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc." 
postavil oltár – Je to prvá zmienka v Biblii o stavaní oltára, ako aj prvé miesto 
spomínajúce zápalnú obetu, ktorá predstavuje základnú a najčastejšiu obetu 
predpísanú biblickým zákonom. 

celopal – Tento druh obiet, dosl. to, čo vystupuje, označuje také obety, ktoré na oltári 
celé úplne zhoreli - na rozdiel od iných obiet, z ktorých dostal podiel kňaz i obetujúci 
(pórov. Dt 12,27). V epose o Gilgamešovi po zničení ľudstva bohovia nemali čo jesť a 
piť, keďže nemal kto prinášať obety. Keď ale ucítili vôňu jedla, zhromaždili sa okolo 
obetujúceho ako muchy. V porovnaní s týmto podaním je dôležité, že Noe neprináša 
takú obetu, ktorá by Bohu slúžila ako potrava. 



Rozuzlenie 
20 Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo 
všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári. 21 I zavoňal Pán 
príjemnú vôňu a povedal si: "Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, 
lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy 
nevyhubím všetko živé, ako som to urobil. 22 Kým potrvá zem, nikdy 
neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc." 
Pán zacítil príjemnú vôňu – Príjemná vôňa je slovné spojenie známe predovšetkým v 
kultovom kontexte (porov. Lv 1,9). Hebr. koreň slova vôňa vyjadruje myšlienku pokoja 
telesného, ako aj duševného. Pokoj sa spája s obrazom vnútorného odpočinku 
rovnako, ako aj s obrazom pokoja od nepriateľov a nebezpečenstva. Príjemná, teda 
upokojujúca vôňa sa spája s ďalšími obrazmi. Má vystupovať a dosiahnuť Boží nos, 
aby zmiernila hnev, keďže nos je v hebrejčine sídlom hnevu.  

Otcovia pripomínajú, že Boh je neviditeľný Duch. Nemáme si teda myslieť, že Boh má 
čuch.  To, čo sa v skutočnosti dvíha z oltára pri obete, je vlastne zápach a dym tiel, 
ktoré sú spaľované. Nič nevonia horšie. Ale je to tak napísané, lebo Boh je pozorný 
na úmysel toho, ktorý obetuje obetu, a potom obetu prijíma alebo odmieta. Keď Boh 
prijíma obetu, Písmo hovorí, že vôňa a dym majú príjemnú sladkú vôňu.  



Rozuzlenie 
20 Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo 
všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári. 21 I zavoňal Pán 
príjemnú vôňu a povedal si: "Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, 
lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy 
nevyhubím všetko živé, ako som to urobil. 22 Kým potrvá zem, nikdy 
neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc." 
Už viac nikdy neprekľajem zem – Božia priama reč obsahuje tri záväzné vyhlásenia. 
Otvára sa nimi nové obdobie - nový svet po potope.  

zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé – Človek sa podľa rabínskeho učenia 
rodí s dvojakou náklonnosťou v srdci: k dobru a k zlu. Na ovládanie zlého zmýšľania 
srdca musí byť človek dostatočne múdry a vyzretý. (Intelekt a duchovnú túžbu po 
sebazdokonaľovaní nezískavame automaticky pri narodení, ale musíme oboje v sebe 
postupne nadobúdať a rozvíjať.) 

POUČENIE pre čitateľa z tohto znie: Nikdy už nebude nejaký „raj na zemi“, ideálna a 
dokonalá spoločnosť (ako o tisícky rokov neskôr naivne dúfali osvietenci, po nich 
dodnes marxisti a pod.). Je márne sa o niečo podobné pokúšať, hoci aj hneď snahou 
„vyhladiť tých zlých“ (porov. koncentračné tábory, gulagy,…). Vždy tu bude dobro i 
zlo, svet nedokonalý. A je výzvou pre jednotlivca byť „spravodlivým medzi národmi“ 
podobne, ako bol Noe… 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



… na dnes všetko! 


