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KAPITOLA VIII. 
Koniec potopy 

 
Potopa prestáva, Noe vychádza z korába. - 1 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 opadávali. 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. 5 Vody odchádzali a upadá-
vali až do desiateho mesiaca. V prvý deň desiateho mesiaca sa zjavili 
temená vrchov. 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 pod-
večer 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. 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. 

 
Podobne ako boli zapchané ústa klamárom600 tak boli zatvorené aj 

pramene priepasti a neba. Ide v podstate o nový stvoriteľský zásah 
proti silám, ktoré ohrozujú svet. V babylonskom mýte je zmienka 
o tom, že neosobné sily a prírodné živly rozpútali katastrofu a keď sa 
vybesneli a vysílili, po ich zhubnom diele ostalo iba bahno a ticho na 
zemi. Vo Svätom Písme je však ukončenie potopy opisané ako záver 
Božieho súdu neobmedzeného Panovníka, ktorý má svoj poriadok 
a zmysel 601. Slová, ktoré zaznievajú, treba chápať v bohabojnom a nie 

                                                 
600 Ž 63, 12. 
601 GENESIS, Cit. dielo, s. 66. 
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hrubom zmysle slova našej „chorej“ prirodzenosti, hovorí sv. Ján 
Zlatoústy602 : „Pozri akú Boh preukázal česť človeku! Keď ľudia hynuli 
v potope, Boh spolu s nimi zahubil aj zvieratá. Teraz, keď chce 
preukázať svoju lásku k spravodlivému človeku, svoju dobrotu 
rozprestiera aj na zvieratá, vtáky i hady603. Spomenul si na Noeho a na 
všetkých v arche a Boh prikázal vode zastaviť sa. Tým preukázal svo-
ju ľudomilnosť spravodlivcovi, poskytol mu úľavu a uspokojil ho, 
zbavil ho vlnobitia myšlienok a dovolil mu, aby si vychutnával svetlo 
a dýchal vzduch“.  

Sv. Ambróz Milánsky 604 poukazuje, že vietor zoslaný Bohom na 
zem je Duch Svätý. „Myslím, že vietor nedokáže vysušiť potopu. Veď 
more je každý deň vystavované pôsobeniu vetra, a predsa ho 
nevysuší... Takže niet pochýb, že potopa bola zastavená nie prúdením 
vzduchu, ale pôsobením Neba – neviditeľnou silou Ducha Božieho“. 
Podobný názor zastával aj blažený Teodorit. Avšak vladyka Filaret605 
poukazuje na nesprávnosť teologumenonu vyššie spomenutých 
dvoch otcov cirkvi, pretože podľa hebrejského textu slovo duch 
neoznačovalo Ducha Božieho, ale silný vietor, ktorý bol prirodzenou 
príčinou ukončenia potopy. Silný vietor, ktorý rozohnal daždivé 
mračná bol v rukách Božej všemohúcnosti prostriedok prirodzenej 
príčiny skončenia potopy. Tak ako v tomto prípade aj v iných podob-
ných prípadoch606. Boh používa prírodné javy a zákony, ktoré ustano-
vil na prejavenie ako svoje nástroje na prejavenie Svojej vôle 607.  

V babylonskom mýte o potope sa udáva, že vietor sám od seba 
zastavil potopu, avšak Sväté Písmo zdôrazňuje, že Boh prikazuje 
vetru, aby sa prešiel608 po zemi. Boh uskutočňuje obnovu sveta, preto-
že chce byť s človekom a toto spoločenstvo nemôže byť ničím zrušené, 
ani nejako inak zaniknuť 609.  

                                                 
602 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на книгу Бытия, 26, 10 TLG 2062.112, 53.233.45-234.1, 

podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 174. 
603 1Mjž 8, 1-2. 
604 O Hoe, 16.58 Cl. 0126, 16.58.453.15 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: 

Cit. dielo, с.175.  
605Cit. dielo, s. 185. 
606 2Mjž 10, 13-19; 14, 21. 
607 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 53.  
608 Hebrejsky pojem –b-r hif. 
609 GENESIS, Cit. dielo, s. 65. 
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 Svätý Efrém Sýrsky 610 hovorí o dĺžke trvania potopy: „ Noe sa 
nachádzal v arche 365 dní. Pretože od 27 druhého mesiaca Ior do 27 
mesiaca ďalšieho roka podľa lunárneho počítania mesiacov prešlo 365 
dní. Aj v Noeho pokolení mal rok 365 dní. Možno tvrdiť, že Chaldeji, 
alebo Egypťania vynašli a ustanovili takýto kalendár?“. Teologume-
non, ktorý prezentoval sv. Efrém, ak ho porovnáme s vyššie uvede-
nými názormi ohľadom židovského lunárneho kalendára, je odlišný 
v pomenovaní mesiaca, ale aj dĺžke dní. 

„Keď prestala potopa, Noe chcel preveriť, v akom stave je povrch 
zeme, preto sa rozhodol vypustiť krkavca. Ten však lietal tam a späť 
a nechcel sa vrátiť na archu. Tento krkavec označuje tých, ktorý hoci 
sa umyli vodami krstu nechcú sa vzdať svojho špinavého, čierneho 
odevu starého človeka a napraviť – zmeniť svoj život. Len čo sa totiž 
obnovili cez pomazanie Svätého Ducha, okamžite odpadli od vnútor-
nej jednoty všeobecného sveta611 a pokoja a obrátili sa k vonkajšiemu t. 
j. k prianiam tohoto veku“. 612  

Svätý Ján Zlatoústy613 hovorí: „Treba poukázať na príčinu, prečo 
sa krkavec nevrátil do archy. Je pravdepodobné, že tento nečistý vták, 
keď opadla voda a uvidel trupy ľudí a zvierat, našiel si dostatok 
potravy. V prípade, že by nenašiel žiadnu potravu, určite by sa vrátil 
do archy. Blažený Augustín 614 hovorí: „Nie je jasné, kedy nastane 
posledný čas a ty vravíš: Zmením sa. Kedy sa napravíš a kedy sa 
zmeníš? Odpovedáš – zajtra. Ale ty vždy hovoríš iba zajtra, zajtra. 
Zmenil si sa na krkavca. A ja ti vravím, že keď krákaš za vranou – 
čaká ťa záhuba. Veď krkavec –ktorého hlas napodobňuješ, vyletel 
z archy a nevrátil sa. A ty brat, sa vráť do Cirkvi, ktorá symbolizuje 
archu“. „Nie je ťažké pochopiť, prečo je večný mier označovaný 
olivovou vetvičkou, ktorú priniesla holubica pri návrate do archy. 

                                                 
610 Толкование на книгу Бытия , 6. 11-12, CSCO 152:60-61: Творения 6:268 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 175. 
611 Cirkvi. 
612 БЕДА, Д.: Гомилии на Евангелия, 1.12, – Cl.1367, 1.12.248, podľa LOUTH, A.-CONTI, 

M.-ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 176. 
612 GENESIS, Cit. dielo, s. 53.   
613 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на книгу Бытия, 26, 12 TLG 2062.112,53.234.53-60. podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 177. 
614 Проповеди 224.4. – na deň Paschy PL 38:1095, podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- 

ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 175. 
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Veď vieme, že povrch, ktorý je pomazaný olejom, sa nekazí pri 
dotyku s inou tekutinou a aj samotný strom olivy je vždy zelený“ 615.  

„Po vypustení krkavca vypustil Noe holubicu a tá mu priniesla 
večer v zobáku olivovú halúzku čerstvých listov. Myslím, bratia, že 
sme sa všetci dovtípili už predtým než poviem, že táto olivová 
ratolesť zelených listov – je milosť Svätého Ducha, preplnená slovami 
života, plnosť ktorej spočíva v Christovi, ako sa píše v Žalmoch616. 
O Jeho dare, ktorý je darovaný spoluúčastníkmi Christa, hovorí Ján: 
Vedzte všetci, že ste pomazaní Svätým. A keď porovnáme - predobraz 
je totožný s pravdou. Holubica priniesla do archy olivovú ratolesť 
omytú vodami potopy – Svätý Duch v podobe holubice zišiel na Pána 
umytého jordánskymi vodami krstu.  

Nielen ľudia boli v arche s Noem, ale aj zvieratá a samotné brvná, 
z ktorých bola urobená archa, sú obrazom Christových členov a Jeho 
Cirkvi, ktorí prijali umytie vodou druhého narodenia617. Pomazaním 
svätého oleja máme v sebe pečať milosti Svätého Ducha a ochraňuje 
nás samotný Isus Christos, Pán a Boh náš, ktorý je v jednote so 
Svätým Duchom a žije a kraľuje s Bohom Otcom všemohúcim na veky 
vekov618. Ako udáva Ambróz Milánsky „Synagóga nemá tento olej, 
pretože nemá olivovníky a nechápe, že holubica priniesla olivovu 
ratolesť po skončení potopy. A holubica, ktorá zostúpila na Christa 
v čase krstu a spočinula nad Ním, o čom svedčí v Evanjeliu Ján619: 
„Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba, spočinul 
na na ňom“. 

„Keď Christos ustanovil v Cirkvi sv. Tajiny, z neba zletela holu-
bica620. Chápem a priznávam sväté tajiny. Holubica, ktorá teraz 
zostúpila na Christovu Cirkev pri krste to je tá istá, ktorá v čase poto-
py vyletela z Noemovej archy. Vtedy Noemu zvestovala prinesením 
olivovej ratolesti spásu – teraz však dala znamenie večného Božstva. 
Vtedy správa o pokoji bola prinesená v zobáku, teraz pokoj Christov 

                                                 
615 АВГУСТИН, Б.: Oб учeнии христианском, 2, 16 Cl. 0263, 2.16.42, podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 177. 
616 „Preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov“ Ž 45, 8. 
617 Krstu. 
618 БЕДА, Д.: Гомилии на Евангелия, 1.12, – Cl.1367, 1.12.256, podľa LOUTH, A.-CONTI, 

M.-ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 176. 
619 Jn 1, 32. 
620 Mt 3, 14; Mk 1, 10; Lk 3, 22. 
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zišiel na Jeho telo“ 621. Klesanie vôd a zavŕšenie potopy malo viacero 
etáp. Prvým príznakom bolo zastavenie archy. V Septuaginte je hora 
preložená ako Arménsko, pričom je možné, že prekladatelia chceli 
definovať krajinu, kde archa pristála. Potvrdenie nachádzame u Jozefa 
Flávia622. V Arménsku je dodnes oblasť, ktorú miestni obyvatelia na-
zývajú Ararat a hora Masij623, ktorá je východne od Jerevanu – 
hlavného mesta ešte Peržanmi bola pomenovaná ako Noeho hora. 
Niektorí autori 624 nazývajú toto teritórium tureckou Arméniou, alebo 
východným Tureckom. Hora je vulkanického pôvodu, jej výška je 
5700 m a od 4500 m je hora pokrytá ľadovcom. Pravdepodobne preto, 
že hora Ararat bola od nepamäti súčasťou kresťanského Arménska 
a začiatkom 20. storočia bola násilne okupovaná tureckými vojskami 
pri veľkej genocíde Armenského národa, kde bolo fyzicky zlikvi-
dovaných okolo 2 miliónov obyvateľov Arménska a hora pričlenená 
k územiu Turecka. Hora Ararat, ktorú tiež nazývajú Svätou horou sa 
nachádza na hranici medzi Arménskom, Tureckom a Iránom. V blíz-
kosti tejto hory sa nachádza kláštor Chorvirab. Iní autori 625 hovoria 
o Araratských horách, pričom ide o vysočiny, ktoré majú viacero 
vysokých vrchov. Starobylé klinopisné asýrske pamiatky pomenúvajú 
Arméniu ako Urarda, alebo Urtu. Babylonský pojem Urartu označuje 
Arménsko 626, iní autori 627 poukazujú, že ide o asýrsky termín. 
Pravdepodobne na úpätí jedného z vysokých vrchov týchto hôr, ktorý 
miestni obyvatelia nazývajú Kara-Daga, alebo Veľká Arménia sa 
zastavila archa. N. Vasiliadis628 poukazuje na to, že Božou prozre-
teľnosťou sa archa zastavila vo výške 5000 m. Pri nízkych mrazoch je 
archa pokrytá ľadom a snehom, avšak v letných mesiacoch pri 
vysokých teplotách archa z časti rozmrzne a je možné ju vidieť. 
Existuje mnoho arménskych tradícií o potope, ktoré nie sú zazna-
menané v Biblii. Napr. názov mesta Nachičevane, čo po arménsky 

                                                 
621 MАКСИМ, T. , Прoпoвeди 64, 2 Cl. 0219a 64.50 (CCSL 23:270, podľa LOUTH, A.-

CONTI, M.-ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, c. 178. 
622 Židovské starožitnosti. 
623 Masis. 
624 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 95. 
625 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 54. 
626 PETER, M.: Cit. dielo, s. 128. 
627 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 98. 
628 Cit. dielo, c. 24. 
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označuje „Noeho prístav“. Arménska tradícia hovorí o tom, že po 
východe Noeho z archy organizoval prvé obydlie v Nachičevane. 
Arménska cirkevná tradícia hovorí o tom, že nizibinský biskup Jakob, 
ktorý bol na hore Ararat a priniesol časť z dreva z Noeho archy, ktorá 
sa dodnes nachádza ako posvätná relikvia v Arménskom starobylom 
patriaršom sídle Ečmiadzin. Taktiež preklad názvu hlavného mesta 
Arménska Jerevan pochádza z arménskeho „ereval“ alebo „erevan-
gal“, čo znamená „objavuje sa, zjavuje sa“ a starohebrejsky „jerae“ – 
ukazuje sa, čo je v preklade veľmi podobné. Toto miesto videl Noe 
ako prvé z hory Ararat, keď sa objavila súš. „Ona sa ukázala, ona sa 
objavila!“ zvolal Noe a neskôr na tom mieste založil mesto.  

Prvé pokusy objaviť archu podnikol pohanský chaldejský žrec 
Beros (Berose, alebo Berosus) v 4.-3. storočí pred Christom, pričom 
zanechal správu, že mnoho jeho súčasníkov i predkov vystupovalo na 
Ararat a bralo si z lode čiastočky dreva, považujúc ich za posvätné. 
V čase, keď sa rozšírilo kresťanstvo, o tom podrobne svedčí Nikolaj 
Damaský. Rovnako aj židovský historik Jozef Flavius vo svojich 
Židovských starožitnostiach poukazuje, že mnohí ľudia si prinášali 
čiastočky dreva z Noeho archy. Okolo r. 180 po Chr. o tom svedčí 
biskup Teofil Antiochijský. Existenciu archy629 veľakrát spomína vo 
svojich stredovekých dokumentoch630 svetoznámy cestovateľ Marco 
Polo. V r. 1800 Američan Klaudius Reach publikoval v novinách názor 
istého Aga-Husajna, ktorý tvrdil, že bol na vrchole Araratu a videl 
Noeho archu. Vedecké expedície na Ararat sa začali r. 1829. Prvým 
vedcom bol Frederik Perrot, profesor Dorptskej univerzity. Po dvoch 
neúspešných pokusoch sa jeho expedícia sa až na tretíkrát zavŕšila 
úspechom. Po návrate hovoril o tom, že na arche zanechal svoj znak. 
Avšak priniesť rukolapný dôkaz sa mu nepodarilo.  

R. 1840 istý žurnalista z Konštantínopolu zverejnil správu, že 
Noeho archa bola nájdená. Turecká expedícia, ktorá skúmala zasne-
žené končiare na hore Ararat, objavila ako z ľadu trčí obrovská 
drevená konštrukcia, ktorá bola veľmi tmavej-čiernej farby. Obyva-
telia dedín z blízkeho okolia hovorili členom expedície o tom, že vždy 
vedeli o tom, že sa tam nachádza tento drevený objekt, avšak nikdy sa 
k nemu nepribližovali, pretože na hornej časti konštrukcie videli zlého 

                                                 
629 COKOЛOB, H.: Cit. dielo, s. 39.   
630 R. 1269. 
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ducha. Expedícia i napriek veľkým ťažkostiam dosiahla cieľ 
a skonštatovala, že archa je v dobrom stave až na jednu palubu, ktorá 
bola dosť poškodená. Jeden z členov expedície sa vyjadril, že paluba 
archy bola robená z dreva – stromov, ktoré sa spomínajú vo Svätom 
Písme a rastú pri rieke Eufrat. Účastníci expedície sa presvedčili, že 
objekt slúžil na prevážanie zvierat, pretože jednotlivé vnútorné 
„kajuty“ mali výšku 4, 5 m. Turecká expedícia bola iba v troch 
„kajutách“, pretože ostatné boli zaplnené ľadom. Dlžku archy označili 
300 kjude631. V r. 1893 arcidiakon nestorianskej cirkvi doktor Nurry 
publikoval správu, že iba „horná časť archy je dostupná a centrálna 
časť je ukrytá pod ľadovcom“. Archa bola vyrobená z ťažkých brvien 
tmavého dreva, červeno-gaštanového odtieňa. Pritom premeral archu 
a konštatoval, že sa rozmery zhodujú s tými, ktoré udáva Sväté 
Písmo. Dr. Nurry pôsobil v tom čase v Jeruzaléme. Neskôr vznikla 
organizácia, ktorá mala financovať druhú expedíciu doktora Nurryho, 
ktorá si dala za cieľ premiestniť archu a vystaviť ju na celosvetovej 
výstave v Chicagu. Turecká vláda však nesúhlasila s vyvezením 
archy, a preto sa tieto smelé plány neuskutočnili.  

V auguste r. 1916 ruský letec – dôstojník Vladimír Rostoveckij 632 
robil prieskum pozdĺž tureckých hraníc. Pri prelete nad Araratom 
uvidel zmrznuté jazero na východnej strane zasneženej hory. 
V blízkosti jazera uvidel obrovskú kostru veľkého korábu. Hoci veľká 
časť bola zmrznutá pod ľadom, v jazere časť z neho bola viditeľná 
a bolo vidno diery z vonku. Taktiež bolo vidieť dvere. Keď ohlásil 
správu na veliteľstve, nadriadení chceli počuť viac podrobných infor-
mácií. Preto boli uskutočnené mnohé prelety nad touto oblasťou 
a následne na to boli informovaná Moskva i Peterburg. Imperátor 
Nikolaj II. Romanov sa rozhodol vyslať expedíciu na horu Ararat. 
Expedícia odmerala, odfotografovala archu, odobrala vzorky dreva 
a výsledky výskumu boli odoslané do Peterburgu. Žiaľ drahocenné 
dokumenty boli podľa všetkého zničené v čase boľševickej revolúcie 
v Rusku. Počas druhej svetovej vojny veliteľ špeciálneho oddelenia 
Jasper Maskelin podal správu o tom, že istý letec letiaci v blízkosti 
Araratu si chcel overiť informácie, ktoré vedel z preletu Vladimíra 
Roskovického. Sovietský letec si všimol istý objekt, ktorý trčal zo 

                                                 
631 Turecká miera dĺžky. 
632 СНИГИРЕВ, Р.: Археология, Москва 2007, c.117, ISBN 5-7789-0200-X. 
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zmrznutého ľadového jazera. Avšak tieto fakty neboli dostačujúce na 
to, aby sovietski vedci dejiny Noemovej archy prestali nazývať 
mýtom, ktorý nemá nič spoločné s vedou.  

6. júla 1955 alpinista Fernar Navarra spolu so svojim jede-
násťročným synom Rafaelom objavili objekt, ktorý považovali za Noe-
movu archu. Tento objav pritiahol pozornosť celého sveta. Navarra sa 
na túto expedíciu pripravoval 17 rokov. Keďže Turecko, ZSSR a Irán 
podpísali spoločnú dohodu, ktorá zakazovala výstup na horu Ararat 
bola veľkou prekážkou pre vedecký výskum. Navarra uskutočnil 
potajomky tri pokusy, aby preliezol zakázanou zónou pod rúškom 
noci. Až posledný tretí pokus sa skončil úspechom. Otec so svojim 
synom v mraze – 30 stupňov Celzia skoro zamrzli, avšak po veľkých 
ťažkostiach sa im podarilo spod ľadu odlomiť triesku z brvna o dĺžke 
jedného metra a hrúbky 8 cm. Tesané dosky na tomto mieste neboli. 
Ráno pri návrate boli obaja ostreľovaní a napokon zajatí pohraničník-
mi. Nakoniec boli obaja prepustení na slobodu, pričo si mohli po-
nechať nafotené filmy a vzorku dreva. V takýchto ťažkých podmien-
kach prebiehala táto expedícia. V laboratóriach Káhiry, Madridu a 
Paríža bolo rádiouhlíkovou metódou vzorky dreva dokázané, že išlo 
o drevo staré 5000 rokov. Kniha Navarru vyšla vo francúzštine633 
a obsahuje snímky a fotografie, ktoré svedčia o tom, ako boli 
odštiepené z brvna archy, a tiež podrobné výsledky laboratórnych 
analýz, schémy a kresby... 

V poradí ďalší pokus, ktorý uskutočnil misionár-historik a doktor 
Aron Smith r. 1951 z Grinsboro spoločne so špecialistom na 
celosvetovú potopu francúzskym vedcom Jeanom de Rike skončila 
neúspešne. Avšak v auguste r. 1982 bola uverejnená správa o tom, že 
do Turecka sa odobrala americká expedícia v počte 11 ľudí. Členom 
expedície, ktorej bolo vyčlenených 60 000 dolárov bol aj americký 
astronaut James Irwin634, ktorý r. 1971 bol členom kozmickej expe-
dície, ktorá vystupila na mesiac Apolo 12. Po prílete z kozmu vo svo-
jom interviu povedal Irwin, že predchádzajúce expedície jasne 
svedčili o tom, že na vrchole Araratu sa nachádza istý neidentifi-

                                                 
633 J ai trouvé l Arche de Noé, Paris 1956. 
634 Tento kozmonaut je protestant a slúžil ako prvý človek v kozme liturgiu. Keď 

opisoval svoje dojmy z kozmu uvedomoval si kozmickú nádheru stvorenú Bohom je 
plne presvedčení, že celý kozmos bol stvorený Bohom.  
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kovateľný objekt. Americký astronaut dodal, že verí, že ide Noeho 
archu 635. Posledné fotografie tajomného objektu na Ararate boli pred 
nedávnom urobené americkou NASA z družice obiehajúcej okolo 
Zeme, ktoré boli publikované v niektorých mediách a v periodikách. 
Správa o tom sa objavila aj v našom mesačníku Odkaz sv. Cyrila 
a Metoda v správach zo sveta pred niekoľkými rokmi, ktoré boli 
prebrané z Pravoslávnej Rusi vychádzajúcej v USA.  

Archa symbolizuje budúcu Cirkev – základ pre záchranu, ktorý 
sa opiera o kamennú horu – predobraz kameňa, pevného základu 
a skaly, na ktorom pevne stojí učenie Christa636. Prečo sa archa usadila 
práve v 17 deň siedmeho mesiaca? Ako udáva D. V. Ščedrovickij 637 
išlo o mesiac Nisan. Christos bol ukrižovaný 14. Nisana pred začatím 
Paschy a o tri dni vstal z mŕtvych t. j. 17. Nisana638. Práve v tento deň 
bol položený „uholný kameň“ Cirkvi Nového Zákona. Ide o pred-
obraz založenia novozákonnej Cirkvi. Po dlhom čase a opadnutí vôd 
sa objavuje zem. Tá však musí byť pokrytá značným nánosom bahna 
a nečistoty a je značne podmočená. Takže Noe so svojími príbuznými 
musel zotrvať ešte 10 dní v arche. Celosvetová potopa sa ukončila, 
keď mal Noe 601 rokov. Takže trvala 364 dni – čiže slnečný rok. Spolu 
rok a desať dní bol Noe so svojou rodinou v arche. Existuje názor639, že 
na počiatku používali židia slnečný kalendár a až od čias Mojžiša 
a Abraháma prešli na lunárny kalendár. Židia sviatkovali deň, kedy 
„vytiekla voda zo zeme“, ktorý nazvali „Sviatok Trúb“640.  

 
 

Nový počiatok. Vystúpenie z archy 
 

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 

                                                 
635 ВАСИЛИАДИС. Н.: Cit. dielo, c. 26-29. 
636 Mt 7, 24 – 25; 1Pt 2, 4-6. 
637 S. 95.  
638 Mt 12, 40; Lk 24, 46; Jn 19, 14. 
639 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 56. 
640 3Mjž 23, 23-25. 
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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. 20 Tu Noe 
postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo 
všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári. 21 I za-
voňal 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." 

 
Vtedy Noe dostal príkaz, aby vyšiel s celou svojou rodinou 

z archy, kde našiel dočasný azyl. Hoci viac ako dva mesiace pozoroval 
klesanie vody, neodvážil sa bez Božieho požehnania vystúpiť z archy, 
ale trpezlivo čakal na vhodný okamih – na pokyn Boží. Ani zvieratá 
nevyšli samé z archy, pretože si uvedomovali nadradenosť človeka. 
Poniektorí641 sú názoru, že zvieratá sa v arche nemnožili, pretože 
očakávali nové požehnanie v novom svete. Poukazujú na to, že pred 
vstupom do archy Boh akoby oddelil mužov od žien a pri východe ich 
akoby zjednotil. Opäť je obnovený poriadok. Všetko živé patrí k no-
vému svetu „ôsmich duší“ 642. Ako sme mali možnosť vidieť, záchrana 
Noeho a jeho rodiny bola spätá so zvláštnymi dňami „posvätným 
obdobím“ - sviatkami Božími. Sú zvláštne dni, počas ktorých sa udejú 
veľké zázraky a uskutočnia sa veľké Božie zjavenia.  

Človek je ešte veľmi mladý na zemi ako aj celé ľudstvo je mladé 
a nestihlo prísť k pravej múdrosti. Preto bolo zmýšľanie ľudského 
srdca zlé. Človek sa ešte nestihol upevniť v Božom Zákone a nestal sa 
„mužom múdrym“. Búri sa ako nevychovaný, neskrotený, akoby bol 
ako dieťa a nepoznal zmysel života. Prinesenie obete je prejavom 
úplnej pokory a človeka pred Bohom. Na obeť sa prináša zviera, čo 
znamená, že človek si praje „umrtviť“ v sebe zvierací inštinkt, ktorý 
v ňom panoval a ovládnuť ho duchovným počiatkom a postaviť ho na 
službu Bohu643. Prvýkrát vo Svätom Písme je zmienka o postavení 

                                                 
641 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, с. 91. 
642 GENESIS, Cit. dielo, s. 68. 
643 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 96. 
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oltára644. Hebrejské slovo „mizbeach“ poukazuje na miesto, kde sa 
obetujú zvieratá. Noe priniesol obeť so skrúšený duchom. Môžeme si 
predstaviť jeho vnútorný stav ako toho, kto prežil potopu a videl na 
vlastné oči zničenie ľudstva. Spoločne so svojou rodinou viac ako rok 
prežil v arche, bol neustále v smrteľnom nebezpečí, pričom pevne 
veril Bohu a iba od neho očakával pomoc. Pevná viera spravodlivca, 
ktorý bol súcitným človekom a ľutoval ľudí, ktorí zahynuli, modlil sa 
za nich a prosil Boha, aby im pomohol a zmiloval sa nad nimi. Obeť je 
prejavom lásky k Bohu a vďaky za záchranu. Zároveň je prejavom 
pokánia 645 prineseného Noemovi za hriech a odpadnutie celého ľud-
stva. Tymián t. j. kadenie ladanom a inými voňavými živicami ozna-
čuje modlitbu človeka, vôňu duše, ktorá sa pozdvihuje k Bohu. Staro-
hebrejský termín „príjemná vôňa“ – „rejach“, ktorý je tiež koreňom 
slova „ruach“ – duch, vietor. Podobne ako vietor pozdvihuje k nebu 
príjemnú vôňu obetí, pozdvihuje sa k Bohu aj duch Noeho, pričom 
Stvoriteľ pocítil správnu myšlienku a modlitbu, pričom došlo 
k zjednoteniu ducha Noeho s Duchom Božím646. Po tom, čo spra-
vodlivý človek prosí za svoje pokolenie, Boh dal prísľub, že už viac 
nebude celosvetovej potopy. Po tomto bol uzavretý medzi ľudstvom 
a Bohom druhý závet - testament, ktorý je v súlade s druhým stvo-
riteľským dňom, v ktorom boli oddelené vrchné od spodných vôd. 
Taktiež rozdelenie ľudstva na pokolenie spravodlivých647 a nečis-
tých648 je späté s vodami potopy, ktoré predchádzajú uzatvoreniu 
druhej zmluvy 649 . 

„Všetko stvorenstvo sa akoby umylo od špiny a zhodilo zo seba 
nečistotu, ktorá zapríčinila zloprajnosť ľudí a ľudia opäť mali svetlo 
v tvári. Boh prikázal spravodlivcom vystúpiť z archy a oslobodil ich 
od tejto hroznej väznice. A povedal Boh Noemu 650. Pozri sa na dobro-
tu Božiu ako všemožne potešuje spravodlivého. Boh prikázal Noemu 
a jeho najbližším vystúpiť z archy a tiež všetkým zvieratám. Aby 
neupadol do skleslosti a nezačal sa znepokojovať myšlienkou, že na 

                                                 
644 20. verš. 
645 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., c. 58. 
646 1Kor 6, 17. 
647 Noeho potomstvo. 
648 Ostatné ľudské pokolenie. 
649 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 97. 
650 1Mjž 8, 17. 
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tejto veľkej zemi bude žiť ako v pustatine sám bez iných ľudí, Boh mu 
povedal: „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“ (17. verš). Pozri ako 
spravodlivý opätovne dostáva požehnanie, ktoré dostal Adam do 
pádu. V prípade Adama a Evy hneď po stvorení počuli: „Boh ich 
požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem!“651. 
Takisto teraz Noemu povedal: „Nech sa plodia a rozmnožujú na 
zemi“652. Tak ako bol Adam počiatkom a koreňom všetkého živého do 
potopy, tento spravodlivý653 sa stáva akoby droždím, a počiatkom 
a koreňom všetkých po potope. Odtadiaľ má počiatok a organizova-
nosť ľudská spoločnosť a tiež celá príroda sa stáva krásnou, zem sa 
prebúdza k prinášaniu plodov a všetko ostatné je tu preto, aby slúžilo 
človeku“ 654.  

„Ako Noeho archa a všetci, ktorí boli s ním, Boh zachránil, keď 
celý svet bol zaliaty vodami potopy, tak aj Cirkev... a tých, ktorých do 
nej prichádzajú, ukryje a On ochráni bez ujmy, keď nastane koniec 
sveta. A tak ako kedysi po potope priniesla holubica Noemovi do 
archy znak mieru, rovnako po poslednom súde, ktorý vykoná 
Christos, prinesie radostný pokoj Cirkvi..., pretože On sám je ako 
holubica a priniesol pokoj, ako je povedané pri obetovaní655: „Ale zase 
vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať“656. Sv. Ján Damaský657 
poukazuje, že Noe pri vstupe do archy oddelil mužov od žien, aby 
uchovali cnostný život a vyhli sa tak záhube a po vystúpení z archy 
opätovne bolo dovolené manželstvo, ktoré bolo potrebné pre 
rozmnoženie ľudského rodu. Sv. Ambroz Milánsky658 taktiež 
poukazuje, že pri vchode do archy sa zdržiavali od manželského 

                                                 
651 1Mjž 1, 28. 
652 1Mjž 8, 17. 
653 Noe. 
654 ЗЛАТОУСТ, И.: Гомилии на книгу Бытия, 26, 16 TLG 2026.112, 53. 236.16-52. podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 180. 
655 Jn 16, 22.   

656 MАКСИМ, T.: Проповеди, Cl. 0219a, 49.64, podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- 
ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 181. 

657 Изложение веры, 4. 24 TLG 2934.004, 97.26-97.33 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- 
ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 181. 

658 O Hoe, 27, 16 Cl. 0126, 21.76.476.18. podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, 
К.: -сit. dielo, c. 181. 
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súžitia a pri východe opäť žili spoločne. Odôvodňuje to tým, že počas 
potopy hrozila všetkým záhuba. Dokonca v Evanjeliu Christos odsu-
dzoval ľudí, ktorí v čase Noeho jedli, pili, ženili sa, vydávali a za ich 
nezdržanlivosť bola dopustená potopa. Pretože to bol čas utrpenia 
a smútku a nie čas radosti. Preto sa spravodlivý človek načas nestýkal 
so svojou ženou a taktiež jeho nevesty sa nestýkali s jeho synmi. Keď 
živým hrozila smrť, nebol to dôstojný čas na to, aby sa rodili deti. 
Avšak po potope, prišiel čas na manželské súžitie, aby sa rodili ďalší 
ľudia.  

Sv. Klement Rímsky659 vraví: „Pokorme sa pred veľkosťou a slá-
vou Božej vôle, zanechajme márnivé skutky, roztržky a závisť, ktoré 
privádzajú k smrti, padnime a obráťme sa k Jeho milosrdenstvu, 
prosme o Jeho milosť a dobrotu. Budeme neustále pozerať na tých, 
ktorí dokonale poslúžili Jeho veľkolepej sláve. Napríklad Enoch, 
pretože bol poslušný a spravodlivý neuvidel smrť. Noe bol tiež verný 
v svojej službe a hlásal svetu obnovenie a skrze neho zachránil 
Hospodin zvieratá, ktoré vošli do archy“.  

Blažený Augustín660 hovorí: „Čisté a nečisté zvieratá boli spoločne 
v arche. Avšak vôňa pri prinesení obete Bohu nebola rovnaká. Po 
potope priniesol Noe Bohu obeť z čistých a nie z nečistých zvierat“. 
Svätý Ján Zlatoústy 661 hovorí: „V Písme sa hovorí: „I zavoňal Pán 
príjemnú vôňu,662 t. j. prijal obetovanú obeť. Veď Boh nemá orgány 
čuchu, pretože On je beztelesný. To, čo ako dym vystupuje hore, je 
spálený tuk a mäso a nič na tom smradľavé nie je. Avšak, aby ty si 
vedel, že Boh pozerá na prinášané obete, alebo ich neprijíma. Písmo 
hovorí, že tuk a dym sú príjemnou vôňou“. Sv. Efrém Sýrsky 663 
hovorí: „Pretože vďaka potope bolo prerušené siatie i žatva a tým bol 
narušený poriadok, teraz Boh navracia všetko zemi a prísne hovorí: 
„Kým potrvá zem, nikdy neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, 

                                                 
659 Первое послание к Коринфянам, 9. 2-4 TLG 127.001, 9.2.1-4.4. podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 182. 
660 Послания 108, 7 Cl. 0262, 108.34/2.7.634.1. podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- 

ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 183. 
661ЗЛАТОУСТ, И.: Против иудеев 1.7. TLG 2062.021, 48.853.48-56. podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: -сit. dielo, c. 183. 
662 1Mjž 8, 21. 
663 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книг Бытия 6, 13 CSCO 152:62: Tворeния 6, 269. podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 184. 
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leto a zima, deň a noc“664. Pretože počas potopy v priebehu 40 dní 
kvôli dažďu bola noc a počas celého roku, pokiaľ nevyschla zem, bola 
zima a nebolo leto.“ V súvislosti s 22. veršom existujú predpoklady, že 
v čase potopy a stúpania vody po celej zemi bola skoro všade rovnaká 
teplota 665.  

 Podľa apoštola Petra666 krst je vlastne obrazom Noemovej archy. 
Archa bola predobrazom667 kúpeľa krstu a veľkým obnovením ľud-
ského rodu – obrazom znovuzrodenia každého človeka. Pred potopou 
bol ľudský rod telesný a nenaplnený Duchom Svätým, ale plný rôzne-
ho zla a všelijakých nečistých myšlienok. V potope bolo pochované 
staré ľudské pokolenie a zároveň bol pripravený nový ľudský rod, 
ktorý sa zachránil v arche. Podobne aj my v krste sa pochovávame 
spolu s Christom a usmrcujeme starého človeka avšak zároveň 
prichádzame k nesmrteľnosti v Jeho Cirkvi a začíname žiť obnoveným 
životom668. Isus Christos pri svojom prvom príchode sa stal akoby 
druhým Noemom. Aj On zvestoval súd zvrátenému pokoleniu a pre 
spasenie veriacich od večného prekliatia vytvoril nie rukou urobenú 
archu – svoju Cirkev. On sám sa stal dvermi669 a do svojej lode prijal 
divoké i krotké, čisté i nečisté zvieratá, pšenicu i plevy, aby pripravil 
príbytky u Svojho Otca670 671.  

                                                 
664 22. verš. 
665 ПОПОВ, Н.: Cit dielo, c. 17. 
666 1Pt 3, 20-21. 
667 1Kor 10, 11. 
668 Rim 6, 4-6. 
669 Jn 10, 9. 
670 Jn 14, 2. 
671ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, с. 192 -193. 


