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POTOPA (GN 7,1–24) 

Bůh zachovává 
 

Dnes na prvním místě uvidíme Boží výzvu: Bůh volá Noema k tomu, aby 

nastoupil do archy. Bůh ho také ochraňuje: sám zavírá dveře archy. A po 

celou dobu potopy ho Bůh také zachovává. 
 

Text Písma – Genesis 7,1–24 ČEP: 
1I řekl Hospodin Noemu: „Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto 
pokolení jediný můj spravedlivý. 2Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, 

samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. 3Také z 
nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé 

zemi, 4neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. 
Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil.“ 5Noe udělal všechno, jak mu 
Hospodin přikázal. 6Šest set let bylo Noemu, když nastala potopa, vody na zemi. 7Před 

vodami potopy vešel Noe a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy. 8Z 
čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi, 9vždy 
po páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu Bůh přikázal. 10Po sedmi dnech 

pak pronikly na zemi vody potopy. 11V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého 
měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se 

otevřely. 12Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí. 13Právě toho dne vešli 
Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, i žena Noeho a tři ženy jeho synů s nimi do archy, 

14oni i všechna zvěř rozmanitých druhů, všechen dobytek rozmanitých druhů, všichni 
plazící se zeměplazi rozmanitých druhů i všechno ptactvo rozmanitých druhů, každý pták, 
každý okřídlenec. 15Vešli k Noemu do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v němž je 

duch života. 16Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin 
za ním zavřel. 17Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo, až nadnesly archu, takže 

se zdvihla od země. 18Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po 
hladině vod. 19Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které 
jsou pod nebesy. 20Do výšky patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. 21A 

zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také 
všechna na zemi se hemžící havěť, i každý člověk. 22Všechno, co mělo v chřípích dech 

ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pomřelo. 23Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo 
na povrchu země: od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno 
ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše. 24Mohutně stály vody na zemi 

po sto padesát dnů. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč Bůh před potopou zachránil i zvířata? 

2. Proč Bůh neochraňuje své děti před všemi dočasnými soudy? 

3. Jak se projevuje Boží věrnost uprostřed Božích soudů? 
 



 

 

POTOPA JAKO PŘEDOBRAZ SOUDU 

 Proč nestačí vidět potopu jen jako historickou událost? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  2Pt 3,10.12; 2Pt 3,3–7 

I. BŮH ZVE 

 Jak se v příběhu potopy odráží evangelium? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 6,9.22; Mt 11,28; Lv 11; Gn 6,8; Žd 11,7; Ž 135,6;  
 

II. BŮH OCHRAŇUJE 

 Co znamená, že ‚Hospodin za ním zavřel‘? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Gn 8,13; Gn 6,5; Zj 3,7; 1K 12,13; Ef 1,13; Ef 4,30; Fp 1,6; 



 

 

III. BŮH ZACHOVÁVÁ 

 Proč Bůh zachová každé své dítě až do konce? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Gn 8,1; Žd 12,29; Zj 6,16; J 6,37–39; Mt 25,10–13; Zj 20,10–15; 2Pt 3,11–14; 
 

  

 

 
   AKVARISTA, ALIT, ÁMOS, 

AMPULKA, ANOA, ARCHAR, ČÁRKA, 

DÁVKA, DROŽDÍ, DRŽADLA, DYJE, 

CHAOS, INDIÁN, INKOVÉ, KEFA, 

KLANY, KORSO, LAOS, LIKÉRNÍK, 

MANŽELSTVÍ, METLA, METR, 

MLÝN, MYSL, NOHA, NORY, ODĚV, 

OFERTA, OKYT, PLÁN, ROVY, SEDY, 

SKOT, SLUNÉČKO, STAV, TRÝLE, 

TÝNY, UCTÍT, UNIE, URAN, 

UROSTLÝ, VLNY, ZDIVO, ZVON 

Osmisměrka 

Tajenka 2Pr 2,5 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby  Za naší zem: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná píseň: Chvalte Hospodina z nebes 

Chvalte Hospodina z nebes, chvalte Ho ve výšinách!  

Chvalte Ho, všichni Jeho andělé, chvalte Ho, všechny Jeho zástupy.   
 

Neboť vyvýšené je Jeho jméno, Jeho velebnost je nad nebem a zemí. 

 

 

 

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, 

já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, 

já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, 

nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý 

Izraele, tvůj spasitel.“ 

Izajáš 43,1–3    


