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Noe – trpělivost ve víře 
Úvod 

Dobrý den, podobně jako minulý rok bych se chtěl po dětském táboře zamyslet nad 

tématem toho tábora. Letos jsme si s dětmi připomínali příběh o Noemově arše, pojďme 

se tedy na něj podívat. Nejdříve se ale pomodlím: 

Modlitba 

… 

Noe – příběh  

Příběh je zaznamenaný v 1. Mojžíšově 6-9 a řeknu ho nejprve ve zkratce celý. 

Od stvoření světa uplynulo 1056 let, když se narodil Noe, v 10. generaci od Adama. Ale 

když si vezmeme tehdejší věk lidí ve vyšších stovkách let, nebylo to zas tak moc od prvního 

stvořeného člověka Adama. Noe měl své syny o dalších 500 let později. Pokud Adam 

zemřel, když mu bylo 930 let, pak nejen Noe, ale i jeho synové, mohli klidně mluvit 

s někým, kdo Adama znal osobně.  

Když se na to díváme tímto pohledem, pak v této době, když měl Noe 500 let, mohli lidé 

velmi dobře vědět, jaký Bůh je, jak jedná. Ale jak čteme v Bibli 

Genesis 6,5 I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření 
úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé, 6 a Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka, 
a trápil se ve svém srdci.   

Nebo 

Genesis 6,11 Země však byla před Bohem zkažená; země byla plná násilí. 12 Bůh hleděl 
na zemi, a hle, byla zkažená, protože všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu.  

Bůh tedy už po takto krátké době lituje, co vše se stalo. Už po takto krátké době lidé 

s Bohem nechodí. Jen o jednom člověku se píše, že 

Genesis 5,9 Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem. 

Bůh pak Noemu říká, že zamýšlí zničit vše živé a že má postavit archu, do které pak vejde 

on a jeho rodina, tedy Noe, jeho manželka a jeho synové Šém, Chám a Jefet a jejich 

manželky, a spolu s nimi zvířata. 

Z Bible přímo nevíme, kolik bylo lidí na zemi. Hodně by záleželo na tom, kolik dětí měli 

průměrně lidé. Po více než 10 generacích můžeme jednoduše dojít k počtu zhruba 

obyvatel Kladna, ale také k počtu porovnatelným s počtem lidí na Zemi dnes, kdyby 
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průměr dětí na rodinu byl jen o málo vyšší, než je třeba dvojnásobek dnešního 

celosvětového průměru. Přestože to nevíme, nebo aspoň já to nevím, není nemožné, že 

jich bylo více než jen nějaká malá osada, kde se všichni znali. 

A i v tomto množství lidí říká Bůh jen jednomu z nich: 

Genesis 7,1 Pak Hospodin řekl Noemu: Vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem 
viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty.   

Trochu se vrátím a připomenu, že Noe stavěl archu docela dlouho. I když vidíme Bohem 

udaný čas 120 let do potopy, s tím, že synové Noeho také mezitím dospěli a vzali si 

manželky, mohlo to být maximálně zhruba 75 let, pravděpodobně méně. Ale i kdyby to 

trvalo jen třeba 10 let, je pravděpodobné, že stavění lodi na suchém místě neušlo 

pozornosti lidí kolem a že když se Noeho ptali, co to dělá, tak dostali vysvětlení. Asi se 

tomu smáli, nedávalo jim to smysl, ale i když museli nějak o Bohu vědět, ignorovali to. 

Přes tuto reálně viditelnou situaci nebrali Boží varování vážně. 

Zároveň ale vidíme trpělivost Noeho. Postavit archu znamenalo doopravdovou důvěru 

v Boha. 

Pak vidíme, že na arše měla být zvířata po dvojicích, vždy samec a samice, ze zvířat čistých 

pak po 7 párech. Opět jen pro ilustraci – archa byla velká 140x23x13.5 metrů. Jen opět 

pro ilustraci – je to dle dostupných informací přes 500 vagónů, kde do každého se vejde 

240 ovcí, celkem tedy 120 000 ovcí. Jen pro porovnání, Pražská ZOO má zhruba 700 druhů 

a celkem 5000 zvířat různé velikosti. Největší ZOO na světě má 1000 druhů a 17 tisíc zvířat 

celkem. Samozřejmě na arše bylo i jídlo či krmení pro zvířata, ale je zajímavé se i na 

takováto čísla podívat. 

Noe tedy postavil se svou rodinou archu, naložil jídlo pro svou rodinu a pro zvířata a vešel 

do archy. Bůh pak přivedl do archy zvířata. Často se soustředíme na to, jak se tam dostala 

ta zvířata, ale zázrak byl i ten, že tam vešla celá Noemova rodina. Představte si, že žijete 

v rodině, která jde zcela proti světu kolem, staví nějakou nesmyslnou věc takovou dobu. 

Ta důvěra v Boha musela být nejen u Noeho, ale v celé jeho rodině. 

I během našeho tábora jsem přemýšlel o tom, jak každé obrácení k Bohu je vlastně zázrak, 

nezávisle na prostředí, kde člověk vyrůstá. Na druhou stranu je také vidět, jak následování 

Boha jedním člověkem přináší požehnání i pro lidi kolem něj, i pro jeho potomky. 

Každopádně i synové Noeho do archy vešli, i s jejich manželkami. Přestože archu postavil 

Noe, tak čteme, že archu zavřel sám Bůh. 

Genesis 7,16 A Hospodin za ním zavřel.  
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Pak čteme, že se přibývala voda a přikryla hory, a že všechno pozemské tvorstvo zahynulo. 

Stejně tak zahynuli všichni lidé. Zůstali jen lidé a zvířata na arše. Pak začaly vody opadat, 

vypouštěl nejprve Noe havrana, když se přestal vracet, vypustil holubici, ta se nejprve 

vrátila jen tak, pak s olivovým listem a pak už vůbec. Pak Bůh řekl Noemovi, ať vyjde 

z archy spolu s ostatními. Celkem se vším všudy byl Noe na arše zhruba rok. 

Poté, co vyšel Noe ven, obětoval Bohu na oltáři, který postavil. Obětoval výběr z čistých 

zvířat, která byla na arše po 7 párech. Mimochodem i to, že obětoval Bohu, ukazuje, že se 

znalost o Bohu nevytratila po generace před Noem – přesto ale Noe byl jediný, kdo potopu 

přežil. 

Bohu se oběť líbila, a řekl si: 

Genesis 8,21 I ucítil Hospodin příjemnou vůni a řekl si v srdci: Již nikdy neprokleji zemi 
kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé, a už nikdy nepobiji 
všechno živé tak, jak jsem učinil.   

Bůh pak zbylým lidem požehnal a řekl jim, ať se množí a zaplní zemi. Řekl pak 

Genesis 9,11 Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo 
vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi.   

a na znamení této smlouvy se ukázala duha. Je zajímavé, že Bůh říká, že kdykoliv uvidí 

duhu On, tedy Bůh, bude to jemu na připomenutí. 

Pak následuje ještě příběh, který se občas už nepřipomíná. Noe pak vysázel vinici, 

vypěstoval víno a opil se. Když to čteme, vypadá to, jako že skoro hned po opadnutí vod, 

vyjití z archy a obětování udělal Noe něco nepatřičného, ale uvědomme si, že vysázet 

vinici a sklízet z ní první plody trvá minimálně několik let.  

Nicméně za těch několik let se doopravdy stane to, že se Noe opije a leží nahý ve svém 

stanu. Jeho syn Chám to uvidí a řekne to svým bratrům. Druzí dva bratři ho ale jdou zakrýt 

a to tak, že jdou pozpátku, aby jeho nahotu nespatřili. Když se Noe dozví, co mu Chám 

udělal, prokleje jeho syna – prokleje tedy ne přímo Cháma, ale Chámova syna Kenaana. 

Požehná pak Šémovi a Jefetovi. 

A pak už jen čteme, jak se vrací opět vše do starých kolejí, lidé opět Boha neposlouchají, 

následuje příběh o Babylónské věži a tak dále. 

 

Noe – dnes 

Pojďme se nad příběhem Noeho trochu zamyslet. 
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První věc je – může nás zarazit, že trvalo jen 10 generací, jen 1500 let a doslova jen věk 

jednoho člověka od smrti prvního člověka, a přesto se lidé tak od Boha odchýlili. Ale 

čteme, že Noe nalezl milost v Božích očích. Samozřejmě že Noe byl také hříšník, vidíme to 

i na závěrečné epizodě, i když si třeba můžeme říci, že jedno opití snad zas tak moc 

neznamená. Možná je ta epizoda zmíněná jen kvůli prokletí Kenaana a požehnání 

ostatních. Určitě Noe hřešil tak jako my, nevíme úplně, jaké byly standardy chování. 

Přesto Bůh vidí, že s ním Noe žije, že ho poslouchá. To se pak projevuje i uposlechnutím 

Božího pokynu ke stavbě archy. 

Možná můžeme vidět podobnost s dneškem. Uběhlo jen přes 2000 let od narození Pána 

Ježíše Krista a vidíme, jak je pro některé lidi těžké uvěřit i jen tomu, že vůbec někdo takový 

někdy byl. Je pravda, že generací je kvůli nižšímu věku o dost více, na druhou stranu máme 

dnes mnohem více informací v psané podobě, ale přesto – jak málo stačí, abychom jako 

lidé zapomněli na věci, které jsou doopravdy důležité. 

Příběh Noeho určitě ukazuje na Ježíše Krista. Můžeme ho vnímat jako příběh o Božím 

soudu, ale také jako příběh o záchraně. Hodněkrát jsem se setkal s diskusemi, jaký je to 

Bůh, když někoho zabije, jako zde třeba všechny lidi na zemi až na 8 zbylých, ale 

uvědomme si, že ve skutečnosti je Bůh milosrdný, že nezabil i hříšníka Noeho a jeho 

rodinu. Člověk, který ze své podstaty hřeší, tedy dělá věci, které nejsou pro Boha 

snesitelné, prostě k Bohu nemůže – Boží přítomnost by nevydržel. Vidíme, že potopou 

problém hříchu vyřešený nebyl. Ale Bůh stojí o to, abychom mohli strávit věčnost s Ním, 

a tak poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby nesl trest za hřích lidí na sobě. 

Stejně jako Noe musel vejít do archy dveřmi a nebyly jiné dveře, které by ho zachránily, 

tak podobně Ježíš Kristus o sobě říká, že je dveřmi, kterými je nutné projít pro záchranu. 

Ty dveře do archy zavřel sám Bůh. Podobně jako když se rozhodneme následovat Ježíše 

Krista, On sám dbá na to, abychom se mu neztratili. 

Poté 40 dní pršelo, vidíme paralelu se 40 lety Izraelců na poušti nebo se 40 dny půstu 

Ježíše Krista. Bylo třeba 40 dní, aby se završil soud a zároveň milost pro Noeho. 

V tom příběhu vidíme následující verš: 

Genesis 8,1 Bůh však pamatovala na Noeho, na všechnu zvěř i na všechen dobytek, 

který byl s ním v arše, a Bůh nechal nad zemí vanout vítr a vody opadaly.   

Bůh prostě nezapomene na ty, kdo jsou s ním. Když se kolem žene bouře, když vše, na co 

jsme byli zvyklí najednou není, když jsme ve zdánlivě bezvýchodné situaci – v jediné lodi 

na celém světě pokrytém potopou – Bůh na nás stále pamatuje. Možná neudělá rychlé 
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řešení, ale nezapomíná na nás. Můžeme mu stále důvěřovat, i když nám připadá, že 

nějakou situaci už doopravdy zvládnout nemůžeme. 

Na nás je ale ta důvěra a víra. To je něco, co Noe měl.  

Podívejme se do Nového zákona. V listu Židům čteme 

Židům 11,7 Vírou dostal Noe pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět, a v bázni Boží 

připravil koráb k záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svět a stal se dědicem 

spravedlnosti, která je na základě víry.   

Noe tedy věřil něčemu, co ještě nebylo zjevné, věřil nějaké skutečnosti, kterou ještě 

neviděl. Proto ve víře jednal a připravil se k záchraně. Podobně je na nás, abychom se 

připravili k záchraně – Bůh po nás nechce nic více, než abychom mu věřili, abychom věřili 

tomu, že pro naši záchranu poslal Pána Ježíše Krista. Nemusíme mnoho let stavět archu, 

protože ta archa už je pro nás připravená v podobě Ježíše Krista – v něm najdeme 

záchranu pro věčný život. Tomuto uvěřit je to jediné, co po nás Bůh chce, a na druhou 

stranu, pokud toto jediné neuděláme, odmítáme tím Boží milost, odpuštění a smíření. 

Ve dvou evangeliích se píše následující varování: 

Matouš 24,37 Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude i při příchodu Syna 

člověka. 38 Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do 

dne, kdy Noe vešel do korábu, 39 a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny 

nesmetla, takový bude i příchod Syna člověka. 

Lukáš 17,26 A jak bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna člověka: 27 jedli, pili, ženili 

se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny.   

To varování je o tom, že jednou bude pozdě. Čteme, jak lidé jedli, pili, ženili a vdávaly se, 

což není nic špatného. Naopak, to vše můžeme činit k Boží slávě a při tom všem se radovat. 

Jde o to, že pokud se soustředíme jen na tyto věci a jsme neteční k Božím věcem kolem 

nás, uniká nám to podstatné. Kontext obou těchto veršů je v tom, že podobně jako byl 

konec toho starého světa ze dnů Noeho, tak bude konec i tohoto světa. Ten určitě 

nastane, ale nemá moc smyslu se nechat unášet uvažováním o tom, kdy to bude – víme 

jistě, že pro každého z nás konec zde na zemi jednou bude. A z hlediska věčnosti je úplně 

jedno, jestli to bude tak, že do nás dnes odpoledne narazí auto, nebo že zítra dostaneme 

infarkt, nebo že za 5 nebo za 50 let zemřeme na nějakou chorobu stáří, nebo že nás smete 

konec světa. Je to doopravdy jedno, naléhavost těchto veršů je spíše v tom, že nezávisle 

na našem věku tu každý z nás třeba už dnes večer nemusí být, ale že dokud tu jsme, Bůh 

nám nabízí záchranu a na nás je jen to, jestli si vybereme být s Bohem nebo bez Boha. 
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Někde jsem četl, že ani v nebi, tedy s Bohem, ani v pekle, tedy bez Boha, nebude nikdo 

nedobrovolně – Bůh jen respektuje naši volbu. 

Bůh totiž nechce, aby kdokoliv zahynul ve smyslu věčného odloučení od Něj. Už dlouhou 

dobu před potopou řekl jasně, co zamýšlí. Noe stavěl archu, pravděpodobně při tom čelil 

posměchu, musel říci minimálně své rodině, proč to vše dělají. Apoštol Petr mluví o 

Noemovi ve svém listu jako o hlasateli spravedlnosti. V Bibli nevidíme, jak o tomto mluvil 

s ostatními lidmi, ale aspoň já si představuji, že dost lidí kolem muselo o tomto Božím 

plánu slyšet. Přesto na něj nijak nereagovali a do archy vešli jen Noe a jeho rodina. Bůh 

ale dával dlouhou dobu na to, aby si lidé kolem uvědomili, že přijde konec a že je nějaký 

prostředek k záchraně – ale lidé to ignorovali. 

Apoštol Petr měl asi tento příběh rád, protože na něj odkazuje ve svých listech hned 

třikrát. První je nádherné vysvětlení evangelia spolu s vysvětlením toho, jak je potopa 

předobrazem křtu: 

1 Petrův 3,18 Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za 

nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen. 19 

V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, 20 kteří kdysi neuposlechli, když 

Boží trpělivost ve dnech Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v němž jen 

několik, to jest osm duší, bylo zachráněno skrze vodu.  21 Naplnění tohoto předobrazu 

– křest – i vás nyní zachraňuje, ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako odpověď 

dobrého svědomí Bohu, skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 22 jenž přišel do nebe, byli 

mu podřízeni andělé, vlády a moci, a je na pravici Boží. 

Vidíme, že skrze Ježíše Krista můžeme dát i odpověď dobrého svědomí, nebo jak některé 

překlady říkají 

o závazek dobrého svědomí před Bohem 

Ježíš Kristus nás totiž nezachraňuje jen před soudem, ale i před záplavou hříchu v našem 

životě. Tak jako archa zachránila Noeho před hříchem dalších na zemi, tak nás Ježíš 

zachraňuje od hříchu především v nás. 

Pán Ježíš Kristus nám ve skutečnosti dává mnohem více. Všimněme si, že Noe s Bohem 

nijak nediskutuje – prostě ve víře udělá, co mu Bůh říká. V příbězích třeba Abrahama nebo 

Mojžíše a dalších vidíme to, jak přesvědčují Boha o tom, aby změnil svůj názor. To nám 

může připadat jako dost troufalé. Dále ale vidíme, že Bůh chce, abychom s ním mluvili 

stále – říká neustále se modlete – abychom mu předkládali vše, co prožíváme. Jen díky 

tomu, že nás Ježíš Kristus od hříchu očistil, můžeme mít vztah přímo s Bohem. 
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Jen pro úplnost přidám další dva odkazy z Petrových listů. První hovoří o falešných 

prorocích, o lživých učitelích, pro jejichž překrucování pravdy bude křesťanství 

v opovržení. Petr píše o tom, že Bůh neušetřil ani anděly, ani… 

2 Petrův 2,5 Ani starý svět neušetřil, ale zachoval jen Noeho, hlasatele spravedlnosti, 

jednoho z osmi, když uvedl potopu na svět bezbožných.   

Poté ještě mluví o tom, jak navíc přijdou posměvači, kteří budou zpochybňovat Boží 

zaslíbení. O nich říká následující: 

2 Petrův 3,5 Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země 

povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, 6 skrze něž také tehdejší svět zahynul, když 

byl zatopen vodou. 

Tyto dva verše byly jen pro úplnost, chtěl bych se soustředit spíše zpět na Noeho. 

Víra a trpělivost 

Na celém tom příběhu mi vyvstávají u Noeho dvě věci – víra či důvěra a trpělivost či 

vytrvalost. Myslím, že nám v tom obojím může být Noe povzbuzením. 

O víře jsem už trochu mluvil, podívejme se tedy na trpělivost. Říkali jsme si, jak Noe 

trpělivě stavěl archu, i když to nikomu kolem nedávalo smysl. Pak byl trpělivě rok v arše. 

Můžeme si jen domýšlet, co tam zamýšlel – po 500 letech života je najednou vše jinak, 

všichni jeho známí jsou mrtví, svět tak jak byl už neexistuje, ale zároveň si uvědomuje, že 

Bůh je s ním. Když vypustil poprvé holubici, vrátila se mu a pak čteme, že  

Genesis 8,10 Dychtivě čekal ještě dalších sedm dní a znovu z archy vypustil holubici.   

Mě se líbí to, že čekal dychtivě. V jiném překladu je, že přešlapoval. Ono se to dá čekat, 

kdybychom někde byli zavření rok, tak bychom také dychtivě čekali na možnost jít ven, 

ale přesto – tohle není jen sedím v koutě a čekám, co Bůh řekne nebo udělá, ale snažím 

se a dychtivě očekávám a těším se na další Boží jednání. Čekám na něj s radostí, přitom 

jsem ale trpělivý. Těch 7 dní čekání je těsně před potopou i několikrát na konci potopy a 

Noe doopravdy čeká a vyhlíží. 

Závěr 

Chtěl bych zakončit tím, že tyto dvě charakteristiky, tedy víra a trpělivost, jsou důležité i 

pro nás. Pokud nejsme smíření s Bohem, smiřme se s ním, skrze Ježíše Krista. Pokud 

s Bohem žijeme, udržujeme si víru v Boží zaslíbení, důvěřujme Bohu v to, že nás stále 

opatruje, stejně jako se staral v arše o Noeho, i když kolem nás jsou třeba jen pusté vody 

a bouře. Důvěřujme, že na nás nezapomíná, ať už prožíváme cokoliv.  
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Buďme také vytrvalí. Bible mnohokrát mluví o tom, jak si Bůh vytrvalosti cení, ale i kdyby 

o tom nemluvila – pokud máme vytrvat do konce, musíme být trpěliví a vytrvalí. Vytrvalost 

přináší spoustu dobrých věcí, hlavně ale ukazuje na to, že Bohu doopravdy důvěřujeme. 

Tak jako Noe stavěl trpělivě archu, i když jediné co měl, byla důvěra Bohu. Tak jako Noe 

trpělivě v arše čekal, i když možná občas mohl zaváhat, jestli se archa nepotopí. 

Tak ať jsme vytrvalí ve víře.  

Modlitba 

… 

 


