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Utorok 11. októbra 2016 

Text: 1M 8, 18 – 22. 9, 12 –17 
18Nato vyšiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov. 19Všetky živočíchy, 

plazy, vtáctvo a všetko, čo sa hýbalo na zemi, vyšlo z korábu po čeľadiach. 20Vtedy Nóach 

postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a 

obetoval spaľované obete na oltári. 21Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už 

pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už biť všetko živé, 

ako som to urobil. 22Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani 

zima, deň ani noc nikdy neprestanú.  
12Boh ďalej riekol: Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím 

medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás: 13svoju dúhu kladiem 

na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. 14Keď nakopím oblaky nad 

zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, 15rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi 

vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého tvorstva; a vody sa už nestanú potopou, aby 

zničili každé z tvorstva. 16Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul 

na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na 

zemi. 17Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou 

a medzi každým tvorom, čo je na zemi. 

Piesne: ES č. 538, 644 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Nóach dostáva od Boha príkaz, aby vystúpil z korábu aj s celou svojou rodinou. Nezabudol na 

Boha, ktorý ho svojou milosťou pri potope chránil. Jeho prvým činom bolo, že vybudoval oltár 

a priniesol obeť svojmu Bohu. Tak prejavil svoju vďačnosť Bohu za vyslobodenie a za svoju 

vieru. Je spečatený koniec súdu, ale aj začiatok novej doby. Predpoklady k novému životu na 

zemi sú dané. Nóach priniesol obeť. V Písme sa hovorí: „Hospodin zacítil príjemnú vôňu…“ – 

a prijal ju. Obeť je prejavom lásky k Bohu a vďaky za záchranu. Kvôli potope bolo prerušené 

siatie i žatva, a tým bol narušený poriadok. Teraz Boh navracia všetko zemi. Novému rodu, 

ľuďom a živočíchom dáva nový poriadok na obnovenej zeme a hovorí: „Dokiaľ však zem trvať 

bude, sejba ani žatva…, deň ani noc nikdy neprestanú.“ Toto zasľúbenie závisí jedine od Boha 

a Jeho milosti. V tomto zasľúbení, ktoré deň čo deň zažívame, aj my smieme poznávať Božiu 

vernosť, lásku i dôkaz Božej trpezlivosti s každým z nás. Medzi ľuďmi je bežné, že ak niekto 

niečo sľubuje, uzatvorí a podpíše sa zmluva. Tak robí aj Hospodin, keď vraví: „Ustanovujem 

s vami svoju zmluvu, že… nebude už potopy, aby zničila zem.“ (1M 9, 11) 

Od detstva sa nám spájajú dvojice Nóach a potopa, Nóach a dúha. Dúha je znamením Božej 

zmluvy s Nóachom a ľudstvom. Odvtedy nám farebné spektrum dúhy na oblohe pripomína 

záchranu Nóachovej rodiny, ale aj Boží sľub, že krajina už nebude zničená potopou. Boh ju 

nedopustí, hoci o človeku po potope – rovnako ako pred ňou – platí, že „… jeho zmýšľanie je zlé 

od mladosti“. Dnešní ľudia žijú podobne, ako sa žilo pred potopou. Opäť opustili Boha a zlo sa 

šíri ako povodeň. Veda, technika i vzdelanosť ukazujú veľký vývoj ľudskej spoločnosti, ale 

ľudské srdce zostalo rovnaké. Je aj dnes možnosť záchrany pre človeka? Božia odpoveď na túto 

otázku nie je záhuba a zničenie. Božia odpoveď je iná – ako o nej svedčí apoštol Pavel: „… ale 

ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi.“ (R 3, 24) Dúha 

svedčí o Božej láske k človeku a posilňuje jeho dôveru v Boha. Ona je znamením záchrany pre 

ľudstvo. Ukazuje na Ježiša Krista. Boh z lásky k nám aj tentoraz pripravil záchranný koráb vo 

svojom Synovi. 
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Vidíš teraz veľkosť tejto zmluvy pre svoj osobný, rodinný život i pre duchovný život vo svojom 

cirkevnom zbore aj v našej evanjelickej cirkvi? Otázka je položená. Odpoveď je ukrytá v každom 

z nás. Amen. 

Modlitba: 
„Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, a ochránim ho, lebo pozná moje meno. Bude ma vzývať 

a vyslyším ho; budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim.“ (Ž 91, 14 – 15) Amen. 

Milan Kapitáň, diakon v CZ ECAV Žehňa (ŠZS) 

 

 


