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KAPITOLA VII. 

Priebeh potopy. Príchod Božieho súdu.  

Celosvetová kataklyzma 

 

1 Potom Pán povedal Noemovi: „Vojdi ty a celá tvoja rodina do 

korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto 

pokolení. 2 Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov 

a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté, po dvoch, samca a samicu. 3 Aj 

z nebeského vtáctva vezmi po sedem samcov a samíc, aby sa 

zachovalo nažive semä na celej zemi. 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. 5 A Noe urobil 

všetko tak, ako mu rozkázal Pán. 6 Noe mal šesťsto rokov, keď bola 

potopa vôd na zemi. 7 I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena 

a ženy jeho synov pred zátopou vody do korába. 8 Aj z čistých 

i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, 

9 vošlo po dvoch, samec a samica, do korába s Noemom, ako mu 

prikázal Pán. 

 
Keď Boh súdil a trestal svet, mal na mysli bezpečnosť a život 

hŕstky svojich vyvolených. V babylonskej báji o potope sa bohovia 
desia nespútaných živlov a túlia sa ako psi, nariekajú pri svojej 
bezmocnosti a bezradnosti. Biblické podanie jasne svedčí o tom, že 
Boh zostáva zvrchovaným Pánom nad nástrojmi svojho súdu, ktorých 
zmyslom nie je nezmyselné ničenie, ale obnova a premena všetkého 526 
. V prvom verši je opätovné zdôraznenie spravodlivosti Noeho a celej 
jeho rodiny. Prorok Ezechiel527 pokazuje na príkladný život Noeho 
a tiež Jóba a Daniela, ktorý predkladá Izraelitom ako vzor nasledo-
vania. Po realizovaní všetkých prípravných prác vstupuje celá 
bohabojná rodina do archy.  

Ako udáva 4. verš, celý týždeň majú na to, aby sa pripravili na 
potopu. Svätý Efrém Sýrsky528 poukazuje, že keď sa zvieratá zhro-

                                                 
526 GENESIS, Cit. dielo, s. 65. 
527 Ez 14, 14-20. 
528 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия , 6.10 CSCO 152:60, Творения 6:266 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 165.  
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maždili pred archou, súčasníkov Noeho to nepriviedlo k pokániu. 
Preto im Boh dal ešte týždeň. Sto rokov mohli ostatní ľudia činiť 
pokánie a to počas stavby archy. Ani teraz, keď nezvyčajným spôso-
bom Boh zhromaždil zvieratá, z ktorých mnohé nikdy nevideli, ani to 
ich nepriviedlo k pokániu. Nedivili sa a nezľakli sa ani toho, že medzi 
šelmami a ďalšími zvieratami zavládol pokoj a neútočili na seba. 
Dokonca aj po vstupe zvierat a Noeho do archy Boh ešte sedem dní 
ponechal otvorené dvere archy. Bolo podivuhodné, že ani levy sa 
nechceli vrátiť do svojich brlohov, ani vtáky sa nevracali do svojich 
hniezd, avšak súčasníci Noeho, hoci videli, čo sa dialo pred, ale aj 
vnútri archy, sa nedali presvedčiť a nezanechali svoje nečisté skutky. 

 Ak premýšľame nad myšlienkami, ktoré vyjadril tento askéta, 
privádza nás k záverom, že dnes pri rôznych blížiacich sa katastró-
fach, napr. zemetrasenia, požiare zvieratá inštinktívne cítia túto 
hrozbu skôr ako človek a hľadajú únikovú cestu do bezpečia. Myši 
a potkany sú charakteristickým príkladom pri potápaní lode alebo pri 
záplavách ako prvé svedčia o blížiacom sa nebezpečenstve svojím 
húfnym pišťaním a utekaním priamo pred očami ľuďí, pred, ktorými 
sa v normálnej situácii skrývajú. 

 Blažený Augustín529 poukazuje na to, že archa je predobrazom 
Cirkvi. Preto buďme čistými „zvieratami“, ktoré nebudú prekážať pri 
vstupe, aby tu mohli prebývať aj nečistí a ukryť sa tu a vyčkať až do 
konca potopy. „Noe je predobrazom Christa a archa zemegule. Prečo 
boli v arche umiestnené všetky zvieratá, či snáď obrazne nepredsta-
vovali všetky národy? Veď Boh ich nepotreboval a mohol ich opä-
tovne stvoriť. Ak by všetky zvieratá zahynuli pri potope nemohol Boh 
opätovne stvoriť zo zeme zvieratá? Tak ako ich stvoril na počiatku, 
tak ich mohol stvoriť aj teraz a to vyrieknutím jediného slova. Práve 
tým, že ich umiestnil v arche, Boh vlastne prorocky hovoril o tajom-
stve, poukazujúc na drevo archy ako obraz všetkých národov, pretože 
v dreve530 bol zachránený život každého človeka – všetkých národov“. 

                                                                                                         
528 АВГУСТИН, Б.: Послания. 108, Cl.0262,108.34 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- 

ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 164. 
529 АВГУСТИН, Б.: Tрактат нa Eвaнгелиe oт Иоaнна, 9 . 11 Cl. 0278, 9.11.1 podľa 

LOUTH, A.-CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, s. 166. 
530 Kríža. 
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Dokonca aj sv. Cyril Jeruzalemský531vo svojich Katechezach, keď 
objasňuje, že v chráme počas zaklínania532 má byť poriadok a hovorí: 
„Keď je zaklínanie, vtedy do príchodu ďalších, nad ktorými sa číta 
zaklínanie, muži majú byť s mužmi a ženy s ženami. Spomeňte si na 
Noemovu archu. Boli v nej Noe a jeho synovia, manželka a jej nevesty. 
Hoci archa bola iba jedna a dvere boli zatvorené, bol tam poriadok. Aj 
chrám, hoci je zatvorený, všetko nech má svoje miesto. Muži nech 
prebývajú s mužmi a ženy so ženami, aby to, čo je predurčené na spa-
senie, neskončilo záhubou. Nech sa nepovažuje za hlúpe, aby ste 
sedeli jeden pri druhom, avšak nech budú vzdialené vášne. Podľa 
štvrtého verša sa dozvedáme, ako dlho bude trvať potopa533 a tento 
čas je známy Noemu, že Boží súd bude trvať istý čas, v priebehu 
ktorého budú nespútané sily ničiť všetko živé. Avšak toto besnenie 
prírodných živlov bude mať svoj koniec.  

 Mojžiš opätovne pripomína, že so sebou do plavidla má zobrať 
po páre zvierat, len s tým rozdielom, že sa tu zvyšuje počet čistých 
zvierat podľa židovského zákona. Prvýkrát je tu zmienka o čistých 
zvieratách, ktoré sa používali na jedenie, ale aj na obetovanie - 
realizáciu náboženského kultu534 ako aj o nečistých zvieratách. Hoci 
presné delenie zvierat na čisté a nečisté ustanovuje až neskôr Moj-
žišov Zákon. Podľa všetkého mal Noe zobrať sedemkrát viac čistých 
zvierat, aby sa po potope lepšie a rýchlejšie mohli rozmnožiť. Je 
možné, že časť z čistých zvierat slúžila aj ako potrava pre ľudí v arche 
počas trvania potopy535. Sv. Ambróz Milánsky 536 poukazuje na 
symboliku posvätnosti čísel sedem, ako aj siedmich párov čistých 
zvierat, ktoré boli zobraté do archy kvôli rozmnožovaniu, pretože 
číslo sedem je posvätené milosťou a Boh ho nazýva svätým a posvät-
ným číslom. Posvätnosť čísel u Židov je vyjadrená aj u evanjelistu 
Matúša, ktorý vo svojom Evanjeliu používa posvätné čísla, ktoré si 
židia ctili a vážili. „Vyšší zmysel nás privádza k myšlienkám, že sila 

                                                 
531 Прокатехизис, 14, 1-11 TLG 2110.001, 14.1-11 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- 

ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 166. 
532 Pravdepodobne pri krste, keď sa kresťan zriekal diabla – exorcizmus v chráme. 
533 40 dní a nocí. 
534 3Mjž 1, 1- 2; 3Mjž 1, 10- 14; 3Mjž 8, 20. 
535 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 50. 
536 O Нoe 11, 38 Cl.02126, 11. 38. 436.25 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, 

К.: Cit. dielo, с. 163. 
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rozumu je v duši a duša je v tele tak, ako otec rodiny sa nachádza 
v svojom dome. Pretože rozum je pre dušu a duša je pre telo. Pretože 
ak sa rozum chráni v dome, na tom istom mieste je ochranená i duša. 
Ak je duša nepoškvrnená, nepoškvrnené je aj telo. Triezvy rozum 
odmieta akékoľvek vášne a usmerňuje pocity-zmysly a riadi reč. 
A preto hovorí Hospodin vojdi, t. j. vstúp do samého seba, príď k ro-
zumu a doprostred svojej duše“. Tu je spasenie a útočisko a mimo 
neho je potopa, mimo neho hrozí nebezpečenstvo. Ak budeš vo vnútri 
budeš v bezpečí a kde vládne rozum, tam sú aj dobré myšlienky 
a skutky. Ak žiadny z hriechov nezatemňuje rozum, vtedy myšlienky 
sú dobré“.  

  

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 i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, podľa svojho 

druhu a všetko vtáctvo podľa svojho druhu - všetky operence 

a okrídlence - 15 vošli k Noemovi do korába po páre z každého tela, 

v ktorom bol dych života. 16 A čo vošlo, bol samec a samica 

z každého živočícha, ako mu prikázal Boh. A Pán zavrel Noema 

zvonku.17 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. 
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Čas určený na pokánie sa míňal, ľudstvo sa však nespamätalo, 
veselilo a hrešilo „až do dňa, keď Noe vošiel do korába“537. Odplata za 
hriech je smrť538. 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“539. Teraz sa vody 
opäť spojili540, 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“541. Biblický termín chaos znamená i hriech, ktorý bol 
príčinou potopy. Sedemnásty deň druhého lunárneho mesiaca po 
jesennej rovnodennosti vstúpila celá rodina Noeho do archy542. Du-
chovná príčina potopy bola veľká zvrátenosť ľudstva na zemi a Boh 
ako milujúci Otec prejavuje svoj „hnev543“ a usiluje sa zem očistiť, 
preto aby na zemi ostalo iba „dobrý koreň ľudského pokolenia“.  

11. verš jasne svedčí o tom, že potopa sa uskutočnila v čase keď 
mal Noe 600 rokov. Starožidovský kalendár bol lunárny kalendár. 
Mesiace sa striedali po29544 dňoch. Lunárny rok mal 354545 dní. Židia 
však mali dva kalendáre, podľa ktorých sa riadili. Prvý bol nábo-
ženský – posvätný a začínal sa mesiacom Nisan546. Pôvodne sa tento 
mesiac nazýval „Aviv“, čo v preklade znamená „klas“ čiže čas, kedy 
dozrieva jačmeň547. Neskôr sa tento názov mesiaca zamenil baby-
lonským Nisan. V čase Mojžiša sa tento prvý jesenný mesiac nazýval 
„Etanim - atanim“. Išlo o občiansky kalendár, ktorý sa po baby-
lonskom zajatí začal volať akadským slovom „Tišra“, ktorý bol 
adekvátny nášmu septembru-októbru548. Podľa všetkého náboženský 

                                                 
537 Mt 24, 38. 
538 Rim 6, 23. 
539 1Mjž 1, 7. 
540 1Mjž 7, 11. 
541 1Mjž 1, 12. 
542 БОГОСЛОВСКИЙ M.: Cit. dielo, c. 12. 
543 Neviem či v prípade Boha by sme nemohli rozprávať o „spravodlivom hneve“, ktorý 

nie je hriešny, ale milujúci. Podobne konal aj Christos, ktorý vyhnal predávajúcich 
z Jeruzalémskeho chrámu Jn 2, 13-17. 

544 Presnejšie 29 a pol dňoch. 
545 Alebo 355 dní. 
546 Marec – apríl. 
547 STERN, M.: Svátky v životě Židů, Vyšehrad 2002, ISBN80-7021-551-8 pozri kapitolu: 

Židovský kalendář, s. 17-25. 
548 PETER, M.: Cit. dielo, s. 127. 
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kalendár mal svoj pôvod v Mojžišovom zákonodárstve549. Existujú 
názory550, že pôvodne bol iba jeden kalendár a to občiansky, ktorý 
začínal jesennou rovnodennosťou. Ak by sme sa stotožnili s vyššie 
spomenutým názorom, potom sa potopa začala 17 morchešvana, čiže 
začiatkom novembra551, iní hovoria552 o konci novembra. Potopa 
začala po jesennom zbere úrody, kedy už ľudia nemali žiadnu prácu 
na poliach a tešili sa v pokoji zozbieranej úrode553 a to dosť nečakane. 
Jesenné obdobie je v mnohých krajinách dodnes považované za 
obdobie dažďov.  

Svätý Ján Zlatoústy554 hovorí: „To, že Boh dal potopu v priebehu 
štyridsať dní a nocí, keď pršalo, to všetko svedčí o Jeho ľudomilnosti. 
Vďaka svojej veľkej milosti chcel, aby aspoň niektorí ľudia prišli 
k rozumu a vyhli sa tak nekonečnej záhube a to vďaka tomu, že na 
vlastné oči videli smrť svojich najbližších a určite chápali hroznú 
situáciu, v akej sa ocitli. Je možné, že v prvý deň potopy zahynulo 
veľa ľudí a na druhý deň ešte viac a v ďalšie dni hynulo čoraz viacej 
ľudí. Preto dal Boh, aby trvala potopa štyridsať dní a nocí, aby ľudia 
nemali dôvod sa ospravedlňovať. Veď potopa mohla prísť v jedinom 
okamihu a zničiť okamžite všetko, avšak Boh kvôli svojej ľudomil-
nosti jej dal dlhší čas trvania“. Vladyka Filaret555 poukazuje, že ponie-
ktorí hriešnici už len pri pohľade na dlhší priebeh trvajúcej katastrófy 
mohli oľutovať svoje hriechy, priznať svoju vinu a tak aspoň na 
poslednú chvíľu privolať Božie556 milosrdenstvo ako kajúci sa lotor557 
na kríži.  

Blažený Augustín558 vraví: „Teraz sa môžeme presvedčiť, že roky, 
ktoré žili ľudia, neboli vôbec 10 krát kratšie ako naše a ľudia tej doby 
používali slnečný kalendár. Sväté Písmo hovorí, že potopa nastala, 

                                                 
549 2Mjž 12, 2; 13, 4; 23, 15 5Mjž 16, 1. 
550 Jozef Flavius, rabin Kimchi. 
551 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 51.  
552 БОГОСЛОВСКИЙ M.: Cit. dielo, c. 12. 
553 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 92-93. 
554 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на книгу Бытия, 25, 11 TLG 206 11.112, 53.222.51-65 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 168. 
555 Cit. dielo, c. 179.  
556 2Pt 3, 6. 
557 Lk 23, 42-43. 
558 АВГУСТИН, Б.: О граде Божием 15, 14 Cl.0313, 48.15.14.1 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 168. 
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keď mal Noe 600 rokov. Prečo je potom napísané, keď mal Noe 600 
rokov v druhom mesiaci 27 dňa nastala potopa559 Veď taký krátky 
rok560 alebo vôbec nemal mesiace alebo mal mesiace a to dvanásť 
a každý mesiac mal iba tri dni? Prečo je potom spomínaný druhý 
mesiac a 27. – deň, ak nie preto, že mesiace aj dni boli také, aké 
používame aj dnes?“ Sv. Ján Zlatoústy 561 objasňuje: „Všimni si 16. - 
verš, kde je zmienka o tom, že Boh zatvoril dvere archy. Tým chcel 
ukázať, že On je tým, ktorý spravodlivého dokonale ochráni. Dvere 
zatvoril zvonku, aby spravodlivý nemusel vidieť, ako všetko hynie, čo 
by mu spôsobovalo veľké utrpenie. Noe už trpel a znepokojoval sa, 
keď si predstavoval, aká strašná bude potopa a záhuba ľudského 
rodu, ale aj celého živočišného a rastlinného sveta“. 

 Zatvorenie dverí archy Bohom komentuje sv. Efrém Sýrsky562 
ako akt, aby nikto nemohol vypáčiť dvere a vstúpiť do archy. Sv. 
Justín Vyznavač563 zdôrazňuje to, že Boh nezostúpil z neba, aby zatvo-
ril dvere archy, ale že to vykonal ako Všemohúci a Vševediaci tajom-
ným spôsobom.  

Maxim Turinský564 vraví: „Prizrime sa bližšie týmto štyridsiatim 
dňom – posvätnému číslu odkiaľ začneme. Od začiatku čítame 
v Starom Zákone, že v časoch, keď žil Noe, keď ľudský rod veľmi 
hrešil, sa práve toľko dní vylievali potoky a z otvorených nebies sa lial 
dažď, pokiaľ nezatopil celú zem. Istým tajomným spôsobom táto 
štyridsaťdňová povodeň znamenala nie tak potopu ako krst. Krstom 
bola preto, že smrťou hriešnikov sa zničila nečistota a vďaka Noemu 
sa zachránila spravodlivosť. Tak aj teraz Hospodin podľa vzoru oných 
čias ustanovil štyridsaťdňový pôst, aby nás počas tohto obdobia 
z otvorených nebies osviežovala rosa milosrdnej lásky, aby nás urobil 
čistými spasiteľný dážď umytia vodami krstu. Aby potoky vôd v nás 

                                                 
559 1Mjž 7,10-11 - Slovenský preklad poukazuje, že to bolo v 17.- deň - pozn. aut. 
560 Ak sa vôbec mohol podľa starej terminológie nazývať rokom. 
561 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на книгу Бытия, 25, 12 TLG 2062.112, 53.223.20 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 168. 
562 Гомилии на книгу Бытия, 6.11 SCO 152:60-61: Tворения 6:267, podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 168. 
563 Бeсeдa с Tрифоном иудeeм, 127 TLG 0645 003, 127.1.3-4.8 , podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 168. 
564 Проповеди 50, Cl. 0219a, 50.50 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. 

dielo, с. 170-171. 
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zničili vnútornú nečistotu našich hriechov a cnostnú spravodlivosť 
zachránili. Pretože príčina je tá istá ako za čias Noeho. Preto je krst pre 
hriešnika – potopa a pre veriaceho – záchrana. Preto Hospodin umy-
tím zeme zachránil spravodlivosť a zničil nespravodlivosť.  

Sv. Ján Zlatoústy565 hovorí: „Nie náhodou nám hovorí Sväté 
Písmo o tom, aby sme vedeli, že sa utopili nielen ľudia, štvornohé 
zvieratá, hady, ale aj nebeskí vtáci a všetky zvieratá, ktoré prebývali 
v horách. Preto sa udáva, že voda prevyšovala hory o pätnásť lakťov, 
aby sme sa presvedčili, že to, čo Boh dal, sa skutočne stalo. Hospodin 
povedal, že o sedem dní privedie potopu na zem a vyhubí všetko 
z povrchu zemského všetky bytosti, ktoré stvoril566 od ľudí po zvieratá 
a vtáky. Následne Božie Písmo hovorí o tom, nie preto, aby nám 
ukázalo, ako vysoko vystúpila voda, ale najmä to, aby sme vedeli, že 
nezostal nikto nažive, dokonca ani zvieratá a všetko zaniklo spoločne 
s ľudstvom. Všetko bolo stvorené pre človeka a keď mal zahynúť 
človek, prirodzene aj oni hynú spoločne s ním“. Svätý Efrém Sýrsky567 
hovorí: „Duchovným okom som pozrel na raj a vrchy všetkých hôr sú 
nízke pred jeho výškou. Vysoké vlny potopy sa dotýkali iba jeho 
úpätia. Zbožne ho bozkávali a vracali sa naspäť, aby zaliali vrcholy 
hôr. A hoci potopa zaliala všetko, dotkla sa iba úpätia raja“  

Sv. Justín Vyznávač568 hovorí: „Vy569 viete, že Izaiášovi Boh pove-
dal o Jeruzaleme: „v čase potopy Noeho som zachránil Ja“ 570. Tieto 
Božie slová znamenajú, že v potope sa uskutočnila tajomná záchrana 
ľudí. Pri potope sa spravodlivý Noe a ďalší ľudia t. j. jeho manželka, 
traja synovia a ich ženy – vytvorili počet osem ľudí. Sú zároveň 
symbolom dňa, keď sa zjavil Christos po keď zmŕtvychvstaní, ktorý 
bol v poradí ôsmim dňom, avšak čo sa týka sily prvým dňom. 
Christos sa rodí prv ako pozemský človek571 a taktiež sa stal počiat-

                                                 
565 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на книгу Бытия, 25, 20 TLG 2062.112 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 171. 
566 1Mjž 7, 4. 
567 Гимны o рae, 1.4 CSCO 174:2 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. 

dielo, с. 171.  
568 Бeсeдa с Tрифоном иудeeм, 138 TLG 0645 003, 138.1.4.-138.3.10 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 172-173. 
569 Židia. 
570 Táto fráza sa v Svätom Písme nenachádza - pozn. aut. 
571 Kol 1, 15. 
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kom nového rodu Ním znovuzrodeného prostredníctvom vody, viery 
a dreva „Keď preň prišla na zem potopa, zas to bola múdrosť, ktorá 
prinášala záchranu, keďže na slabučkom dreve spravodlivého pre-
viedla“572, ukrývajúca tajomstvo kríža, podobného tomu, ako Noe sa 
zachránil na dreve, plaviac sa na ňom so svojou rodinou... Aj Mojžiš 
palicou previedol národ cez more. Vy si myslíte, že to bolo povedané 
iba o vašom národe na zemi? Písmo však hovorí, že celá zem bola 
zatopená a voda sa nachádzala pätnásť lakťov nad vrchmi. Je zrejmé, 
že Boh vravel nie o vašej zemi, ale o národe, ktorý ho bude počúvať 
a pre ktorý pripraví spočinutie v Jeruzaleme, ako to už bolo preu-
kázané všetkými symbolmi pri potope. Rozumiem, že prostred-
níctvom vody, viery a dreva tí, ktorí sa pripravovali a činili pokánie 
zo svojich hriechov vyhnú sa prichádzajúcemu Božiemu súdu“.  

Beda Veľmictený573 vraví: „Keď čítame históriu o sv. Noemovi, 
ktorý sa zázračne zachránil v arche spoločne s ostatnými, vidíme, že 
potopa zlikvidovala všetkých nečistých a všetci dobre chápu čo to 
znamená. Hospodin sa stará o spravodlivých a nespravodlivosť nená-
vidí. Bohabojných dokáže ochrániť pred pokušením a bezbožných 
spravodlivo potrestá... Ak duchovne hľadíme na text, vidíme v ňom 
ukryté ďalšie sväté tajomstvá. Pretože archa označuje všeobecnú 
Cirkev574 vody potopy – krst, čisté a nečisté zvieratá575 – duchovných 
a telesných ľudí prebývajúcich v Cirkvi, otesané a naasfaltované 
brvná archy576– učiteľov, posilnených milosťou viery. Krkavec, ktorý 
vyletel z archy, to sú tí, ktorí po krste odpadajú od viery, olivová 
ratolesť prinesená holubicou do archy, to sú tí, ktorí sa krstili mimo 
Cirkvi ako heretici, avšak s láskou a milosťou Svätého Ducha sa 
zjednocujú so všeobecnou Cirkvou. Holubica, ktorá vyletela z archy 
a nevrátila sa, je symbolom tých, ktorí sa zbavili telesných pút 
a usmernili sa slobodnému svetlu nebeskej domoviny, aby sa viac 
nikdy nevrátila k námahe pozemského putovania.  

                                                 
572 Prem 10, 4. 
573 O скинии 2.7 Cl. 1345, 2.1063 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. 

dielo, с. 173.  
574 1Pt 3, 20-21.  
575 1Mjž 7, 2. 
576 1Mjž 6, 14. 
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Vedci sa usilujú objasniť celosvetovú potopu viacerými spôsobmi: 
1/ prenesením bodu rovnováhy zeme; 2/ spomalením otáčania sa 
zeme okolo vlastnej osi; 3/ pôsobením letiacej kométy na zemskú 
atmosféru. Na otázku odkiaľ sa zobralo toľko vody, aby zaliala celu 
zem nie je ťažko odpovedať. 1/ Celosvetovú potopu si možno 
predstaviť ako premiestnenie sa povrchovej vody z jednej pologule na 
druhú; 2/ do tretieho dňa stvorenia, keď voda ešte nemala presne 
vymedzené miesto sa voda nachádzala nad celou zemou; 3/ zemská 
atmosféra má dostatok vody, aby zaliala celú zem 577. Vladyka Filaret 
pritom poukazuje na dve miesta Fontenel vo Francúzsku a Leipzig 
v Nemecku, kde sa v prírode na kameni našli odtlačky rastlín z Vý-
chodnej Indie a Južnej Ameriky. Poniektorí odborníci, ako napr. Bjuf-
fon, poukazujú na to, že tento fakt sa dá vysvetliť iba veľkou 
prírodnou katastrofou, akou bola potopa, t. j. že tieto rastliny tu boli 
priplavené. Taktiež v oblasti Pallasu na Sibíri, ktorá je najvyššou 
časťou Ázie, sa vo vysokých polohách hôr našli trupy slona 
a nosorožca, ktorých trupy boli priplavené potopou. Na to poukazuje 
aj biskup Nikolaj Velimirovič 578,ktorý hovorí, že v súčasnosti vedci 
potvrdili túto celosvetovú potopu, pričom kostry teplomilných zvierat 
boli nájdené na Polárnom kruhu a v severných krajinách a naopak 
chladnomilné zvieratá boli objavené v tropických krajinách. Práve ten-
to významný srbský teológ poukazuje, že vedci nemôžu nájsť skutoč-
né príčiny potopy v zákonitostiach prírody, pretože ich treba hľadať 
v zákonitostiach ľudskej morálky. Potopa podľa neho bola unikátnym 
a neopakovateľným zázrakom, ktorý sa dá porovnať s neopako-
vateľným a jedinečným stvorením sveta. A neopakovateľné javy v prí-
rode nemajú vedci veľmi radi, pretože ich nemôžu vtesnať a ohraničiť 
prírodnými zákonmi. Práve negovanie morálnych zákonov bolo 
príčinou obrovskej katastrofy v dejinách našej planéty a ľudského 
rodu.  

 Je zaujímavé, že Albert Einstein v jednom zo svojích názorov 
ohľadom potopy spomína tzv. „kozmický dážď“ a v súčasnosti sle-
dujeme vedcov, ktorí sa snažia dokázať, že na Marse, alebo Mesiaci 
existovala voda. „Pozorovania naznačujú, že na Marse v minulosti 
voda skutočne bola, kde sa však veľké zásoby vody nachádzajú teraz, 

                                                 
577 ПОПОВ, Н.: Cit dielo, c. 17 – porovnaj ФИЛАРЕТ, Cit. dielo, c. 183. 
578 Слово о Законе, с. 26, 27. 
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nie je známe. Jednou z teórií vedcov 579 bolo, že vodu z Marsu „od-
fúklo“ a zanechalo len veľmi malé zásoby tejto dôležitej látky“. Novo-
dobejší exegéti hovoria o „nebeských pravodách“, ktoré číhali na 
človeka. Pritom nebeská klenba je Bohom postavená hrádza, ktorá 
bráni týmto vodám, aby uškodili ľudstvu. Na istý čas Boh dovoľuje 
ničiacej vode pôsobiť na zemi, pričom v iných súvislostiach sa dážď580, 
najmä po potope v suchom sužovanej Palestíne považoval u Židov za 
Boží dar581 . Poniektorí exegéti 582 si dávajú otázku, či nemohlo potopu 
spôsobiť náhodou morské zemetrasenie a následné vyliatie mora na 
pevninu, ktoré však muselo mať oveľa väčšiu intenzitu ako nám 
posledne známe tsunami. Z histórie je známy zánik ostrova Krakatoa, 
ktorý zanikol pri zemetrasení, pričom sa vytvorila obrovská vlna 
o výške 20 m, ktorá pochovala v r.1883 v Indonézii medzi ostrovami 
Java a Sumatra niekoľko tisíc ľudí. Išlo o explóziu sopky, ktorá bola 
vysoká 813 m. Existujú názory G. U. Lindberga 583, ktoré hovoria 
o niekoľkých potopách typu tsunami v období štvrtohôr584. Súčasní 
vedci, vďaka otepľovaniu a oxidu uhličitému v atmosfére a roztá-
paniu sa ľadovcov, varujú pred ďalšími potopami, ktoré môžu zasiah-
nuť svet.  

 Existujú taktiež názory, že potopa bola iba lokálnou záležitosťou 
a zasiahla svet, ktorý bol obývaný, nakoľko v tom čase celý svet nebol 
zaľudnený ako napr. dnes. Nemalo zmysel zničiť celý svet585 pretože 
svet sám o sebe nebol hriešny, ale iba prostredníctvom ľudí sa hriech 
šíril ďalej. Takéhoto názoru je väčšina súčasných exegétov, ktorí 
poukazujú na to, že slová hovoriace v 20. verši nemôžeme brať 
v absolútnom zmysle slova. Veľmi ťažko by sme si predstavili zakry-
tie najvyšších vrchov Himalají, alebo Kordilér vodou. Išlo o miesto 
usídlenia sa prvotného obyvateľstva našej planéty, ktoré sa nachádzali 
pri riekach Eufrat a Tigris, kde najvyšším bodom bola hora Ararat. 
Z uhla pohľadu osídlenia to bola ozaj celosvetová kataklyzma, ktorá 
sa dáva na roveň tej, ktorá má prísť na konci sveta pri záhube ohňom 

                                                 
579 Viď MAGAZIN ATLAS. SK – Kam sa podela voda z Marsu? s. 1.  
580 3Mjž 26, 4. 
581GENESIS, Cit. dielo, s. 63.  
582 PETER, M.: Cit. dielo, c. 127. 
583 Veľké pohyby morskej hladiny v štvrtohorách, Kodaň 1972. 
584 STRAKA, V.: Druhá potopa, České Budějovice 1964, s. 178. 
585 Flóru a faunu. 
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pred zjavením sa „nového neba a novej zeme586 Predstavme si 
medziriečie587 Tigrisu a Eufratu, ktoré sa sami často rozvodňovali, 
pričom veľmi blízko bolo Stredozemné more a na druhej strane 
Indický oceán. Zo severu to bolo Čierne a Kaspické more. Tento 
dokonalý obraz jasne hovorí, že pri povodniach, lejakoch ako aj 
morských či oceánskych vlnách nebolo pre ľudstvo záchrany. 
Z pohľadu výsledku potopy, keďže zničila všetok život na zemi, je 
možné priznať potopu za celosvetovú katastrofu 588. Existujú názory 
geofyzikov589, ktorí hovoria, že je možnosť nahromadenia vôd na zemi 
do výšky až deväť kilometrov590. Ak by sa v súčasnosti všetky vody 
z oceánov rovnomerne rozliali po zemi ich hĺbka by bola 3, 5 km591. 
Potopa 592 sa udiala podľa biblických údajov r. 1656 od Adama a r. 
3242 (3246) pred narodením Christa593. W. Keller udáva dátum potopy 
na 4000 rokov pred narodením Christa. Je zaujímavé, že vzorky 
rašeliny z Baltu, Lamanšského prielivu či Shetlanských ostrovov 
odhadujú ich geologický vek na 7-8 000 rokov. Čiže kamennouhoľné 
sloje nie sú až tak staré ako by si to evolucionisti priali. Kostry 
nájdených zvierat svedčia o tom, že išlo o nečakanú katastrofu pri 
ktorej „pravdepodobne vyhynuli“ aj obrovské dinosauri594. Prečo 

                                                 
586 Mt 24, 37; 2Pt 3, 5-7 ; 1Pt 3, 20. 
587 Mezopotamiu. 
588 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 53. 
589 Geológia pozerá na potopu ako na prirodzený jav a nie ako na zvláštne zjavenie 

a potrestanie ľudstva. Taktiež geológovia nehovoria o nečakane krátkej 40 dňovej 
katastrofe, ale o celej geologickej epoche, kde došlo okrem iného aj k poklesu teploty 
na Zemi a objaveniu sa ľadovej doby. Mnohí súčasní geológovia hovoria, že „ľadová 
doba je hypotéza“ a potopa ešte nevyriešený problém. Existuje hypotéza profesora 
Rima, ktorý tvrdí, že existencia dúhy pred potopou nebola možná. Obrovské 
množstvo zrážok zapríčinili zmenu v atmosfére a následne sa objavuje fenomén, 
ktorý nazývame dúha. Tá je vo Svätom Písme definovaná ako „znak“, že takej veľkej 
potopy aká bola vtedy na svete už nebude – pozri. АНДРЕЕВ, И.:Православно-
христианская апологетика, New York 1965, c. 70-73. 

590 M. Everest má výšku 8 800 metrov. 
591 PETER, M.: Cit. dielo, s. 140 porovnaj ХУДОШИН, A.: Cit. dielo, c. 125. 
592 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 94. 
593 ВАСИЛИАДИС, Н.: Cit. dielo, c. 29 porovnaj СЫСОЕВ, Д.: Cit. dielo, c. 249. 
594 Existujú však aj protikladné názory, a to, že tieto veľké zvieratá prežili potopu. 

V živote sv. Juraja Veľkomučeníka (Pobidonosca) nachádzame zmienku, že premohol 
obrovského hada. Pred niekoľkými rokmi vylovili japonskí rybári z mora chobotnicu, 
ktorej chápadla mali dĺžku okolo 40 m.  
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z týchto veľkých zvierat nezobral Noach do archy po páre však 
nedokážeme zodpovedať. Ak by sme vzali, že voda na 15 lakťov 
pokryla najvyššie hory, muselo dôjsť v tom čase aj k zániku sopiek, 
pričom vulkanický popol v obrovskom množstve zatienil slnko 
a došlo k ochladeniu ovzdušia najmä v polárnych oblastiach. Vedci 
spomínajú dobu ľadovú. Je možné, že na severnej pologuli došlo 
k prudkému ochladeniu, čo malo za následok zmrznutie veľkej časti 
flóry a fauny. Preto sa dodnes nachádzajú zmrznuté doslovne celé 
čriedy mamutov. Existuje názor, že prudké ochladenie vyvolalo 
naklonenie zemskej osi. 

Po štyridsiatich dňoch lejakov prestalo pršať a vody vo svojej 
mohutnosti a sile sú víťazom nad podrobenou zemou. Voda klesne až 
na Boží príkaz. Preto vládne voda na zemi 150 dní. Biblickí kritici 
poukazujú na „protirečenia“, ktoré vidia v odlišných správach a to 40 
dňovom a v druhom prípade o 150 dňovom daždi595. Pri pozornom 
čítaní Svätého Písma však jasne vidíme, že 40 dní voda stúpala 
a ďalších 110 dní zostala na rovnakej úrovni. Po piatich mesiacoch 
potopy a pôsobenia ničivého vetra596 sa na príkaz Boží utíšil. Podobné 
slová o počúvaní prírodných živlov svojho Stvoriteľa v knihe Žal-
mov597. Podobný prípad nachádzame v evanjeliu keď Christos utišuje 
búrku na mori.  

V duchovnom zmysle je opis hlboko symbolický. Celá zem bola 
zaliata vodou – nečistotou, nevierou a zlom iba Noeho archa – zachra-
ňuje a „ vznášala nad celou zemou“. Nie náhodou sa neskôr stala 
archa symbolom Cirkvi. Do Cirkvi vstupujú ľudia pokorní a všetci 
v nej nachádzajú záchranu od večnej záhuby, pretože sa „týči nad 
zemou“, ktorá je pokrytá bezbožnosťou. Noe ako prorok Boží je 
vlastne predobrazom Mesiáša – druhého pastiera, záchráncu598 . V 21. 
verši je nezvyčajne vymenovanie. Zvyčajne sa v Biblii vymenuváva 
človek ako kráľ tvorstva prvý a až tak sú vymenované zvieratá. 
A teraz je človek nazvaný ako posledný. To poukazuje na to, že človek 
bol vyhubený potopou, pretože morálne padol a ocitol sa nižšie než 

                                                 
595 Porovnaj 1Mjž 7, 4 a 17; 1Mjž 7, 24; 8, 3. 
596 Starohebrejsky „seará“- označuje víchor. 
597 „Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: obludy morské a všetky hlbiny, oheň, kamenec, 

sneh a dym, víchrica, čo jeho slovo poslúcha“ Ž 148, 7. 
598 1Pt 3, 20-21. 
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zvieratá ale aj hady... Ak bolo celé ľudské pokolenie v časoch Noeho 
na morálnej úrovni akýchsi hrdlorezov, maniakov a vrahov vtedy 
pochopíme, že išlo o spravodlivý Boží súd, keď bolo vykynožené 
takéto pokolenie, ktoré sa dostalo na nižšiu úroveň než samotné 
zvieratá 599.  

22. druhý verš hovorí tento výraz „od ľudí po zvieratá“ 
poukazuje na degradáciu ľudí, pomýlené duchovné putovanie ľud-
stva zo stavu ľudského do stavu zvieracieho, pretože v ňom prevládlo 
čosi živočíšne.  

 

                                                 
599 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 94. 


