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I promluvil Bůh k Noemu: „Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy 

tvých synů. Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a 

dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí 

a množí.“ Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů.  Všechna 

zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých 

čeledí z archy. Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i 

ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné.  I ucítil Hospodin libou 

vůni a řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý 

výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil.  

Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny 

země.“ … Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i 

každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků:  Položil jsem na oblak 

svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.  Kdykoli zahalím zemi 

oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi 

i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.  

Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi 

Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“  

Milé děti, sestry a bratři, 

 

dnes vám povím kázání ze svého pohledu. Řekněme, že se jmenuju Anička a je mi 12 let.  

 

Začnu tím, co mě přijde úžasné a nepředstavitelné. Víte, kolik žije na světě lidí? (7,7 miliard). 

Kolik, myslíte, je druhů zvířat? (7,8milionu). Kolik je druhů rostlin? (300 tis.). Teď roste hodně 

hub, tak kolik, myslíte, že je druhů hub? (611 tis.). Nepřijde vám to úžasné? A nepředstavitelné? 

To všechno je kolem nás na světě. Slýchám, že lidí přibývá a druhů zvířat a rostlin ubývá. Kvůli 

lidem. To je smutné. Ale slyším taky, že to všechno tady na světě vůbec nemuselo být. Zvířata, 

rostliny, ani my lidi. Už dávno jsme tu nemuseli být. Taky kvůli lidem.  

 

Takhle jsem o tom ještě nepřemýšlela. Když pan farář přečetl ten příběh o Noe, říkala jsem si: 

jo, tak to znám. Ale když o tom začal takhle mluvit? 

 

Ten příběh mě vždycky zajímal. Taky vás napadlo, jak se mohla celá ta zoologická zahrada 

vejít na tu archu? A toho jídla žrádla? Ale taky jsem si říkala, jestli ten Boží soud nebyl moc 

krutý. Vždyť všechno stvořil. Viděl to jako dobré. A pak toho litoval a rozhodl se to všechno 

smést tou mega potopou. Protože ho lidi tak hrozně zklamali. Nemohl dál snášet, jak se lidi na 

zemi pokazili a jak jsou k sobě zlí. Fakt je, že mě stačí, když zažívám, jak na sebe dokážeme 

být zlí ve škole, mezi spolužáky. Nebo i doma někdy. A Bůh to vidí shora, všechno to zlo a 

krutosti najednou. Ani se mu nedivím, že s tím chtěl skončit.  

 

Ale přijde mi strašně dobrý a důležitý, že viděl toho jednoho, který se snažil žít jinak! Myslím, 

že i Noe míval špatné myšlenky a slabé chvilky. Ale snažil se naslouchat Bohu a žít dobře. 

Nevzdal to. A nechtěl jednat jako všichni ti, co si tolik ubližovali. A Bůh o něm věděl. A ten 

jeden spravedlivý mu stál za to. Aby se Noe a jeho rodina zachránili. V té lodi, kterou Noe 

postavil. Takže Bůh chtěl, aby přežili, ti, kteří mu věří a dají na něj. Ale nejen těch pár věřících. 

I všechna ta zvířata. A ta přece nemůžou věřit. Takže Bůh chtěl, aby po potopě byl na světě 

nový život. 



 

Teda, trochu jsem se teď zatoulala ve svých myšlenkách. To se mi při kázání dost často stává. 

Ale už se zas chytám. Pan farář o tom zrovna mluví. Že po dlouhém čase, kdy Bůh při potopě 

nemluvil, zase k Noemu promluvil. Vyjdi z archy ty a všechna tvá rodina. A vyveď s sebou taky 

všechna ta zvířata. Protože je tu pro vás připravena suchá zem. Nová zem. Abyste na ní mohli 

žít. A Bůh tomu všemu hemžení, plození a množení znovu požehnal. Jako na počátku, kdy 

všechno stvořil. Dokonce ještě víc. Požehnal i hadům plazícím se po zemi!   

 

Teda, je fakt, když to domyslím, že od té chvíle, co Noe s rodinou a se všemi těmi zvířaty vyšel 

na suchou zem, všichni lidé – ano, všichni – žijí na zemi jako zachránění! To mě fakt dostalo. 

Všichni, až dodneška, i já a brácha se ségrou, táta s mámou, babičky a dědové. Ale i mí 

spolužáci. Nejen věřící, ale i všichni nevěřící. I všechna zvířata, kolik jich je na světě druhů! 

Ale i všichni, kteří se ještě narodí. My všichni už od té chvíle žijeme na zemi jako zachránění. 

Jen z toho dobrého Božího rozhodnutí. To je fakt bomba. Že tu jsme, když jsme tu nemuseli 

být!  

 

Ale, počkejte, prý teď budeme zpívat Bohu nějakou píseň.  NEZ 12/S 76 Hospodine, Pane náš  

3x  

 

Tak, zpátky. Příběh prý vrcholí. - Jsem Anička a je mi 12, kdybyste zapomněli. 

Já myslím, že Noe udělal dobře, když to první, co na zemi udělal, bylo, že poděkoval 

Hospodinu. Za všechny. Že jim dal přežít. Že mohou žít jako zachránění. Z Božího slitování.  

Proto souhlasím, že i my tady dnes za to chceme děkovat. Že jsme tady. Že můžeme žít z Boží 

lásky k nám všem. S důvěrou, že Bůh zachovává život. Pro nás všechny na téhle zemi. A taky 

jsem ráda, že už proto nemusíme zapalovat na oltáři zvířata. Že Bůh cítí i vůni našich díků a 

chval. A když uděláme něco dobrého pro druhé třeba. 

 

Ale fakt to nejzvláštnější a nejdůležitější z toho příběhu je na konci. Nejdřív, že Bůh se nenechal 

tou vůní oběti ošálit. Vidí jasně, že člověk se ani potopou nepolepšil. Zas a znovu vymýšlíme 

v srdci zlé věci. Prý už od dětství a dospívání. To se mě dotklo. Ale ještě víc to, že i když se 

člověk nepolepšil, přesto Bohu stojí za to ta jeho víra a vděčnost, kterou mu projeví.  

 

Hospodin je fakt mega zvláštní a dobrý Bůh! Když si řekl: i když člověk se ani takovou 

katastrofou sám nenapraví, rozhodl jsem se, že už nikdy nezničím život na zemi kvůli němu.    

A víte, co je fakt neslýchané? A co by měli slyšet a vzít vážně úplně všichni? Že Bůh se tím 

dokonce sám zavázal. Jako by uzavřel smlouvu s námi všemi. Že on už nikdy takovou potopu 

nebo něco podobného nezpůsobí. Že naopak už pro vždycky chce, aby na zemi byl život. A že 

o něj bude vždycky pečovat. A jako by tím říkal: čekám to i od vás. Od každého z vás na zemi. 

On asi Bůh doufá, že se o to budeme taky snažit. Když jsme s ním ve smlouvě.  

 

A zaslechli jste taky, co dal Bůh jako znamení téhle smlouvy? Duhu! Viděli jste teď někdy 

poslední dobou na obloze duhu? Líbila se vám? Slyšel někdo jako já z přírodopisu, jak duha 

vlastně vzniká? Když při dešti svítí slunce. A jeho světlo se láme a odráží na vodních kapkách.  

A my to vidíme jako oblouk šesti různých krásných barev. Tak rozmanitý, barevný a krásný je 

život na zemi. Bohu díky, že takový je a může být! Bůh drží své slovo, aby takový byl. 

 

Tak si říkám, že až zase bude duha, chci si na to vzpomenout. Na tenhle příběh. Protože duha 

je Božím znamením. Že nikdo živý není a nemá být z jeho lásky vynechán. Ani z jeho smlouvy. 

A taky na Noe si chci vzpomenout. Že by i na mě tak záleželo? Je každý z nás důležitý pro život 



všech? Asi ano.  Nikdo není tak malý, aby na něm nezáleželo. A když udělá něco malého 

dobrého, co se Bohu líbí, má to velkou cenu.  

 

Tak asi to jsem vám chtěla říct. Pan farář už skončil. Tak i já končím. Snad jste z toho neusnuli. 

 

Chvíle ticha 

 

Modleme se:  Pane Bože, děkujeme ti a oslavujeme za dar a zázrak života na zemi. Za všechny 

lidi a každého člověka. Zvlášť za toho, kdo se snaží o dobro. Za všechna zvířata, rostliny. Za 

vodu a vzduch. Za přírodu. Za moře a řeky a že jim dáváš břehy. Za duhu, která nám připomíná 

Tvou věrnost a dobrotu. Děkujeme a oslavujeme tě, že i když víš, že se nikdy úplně 

nepolepšíme, přesto pořád dál chceš být s námi. A věříš, že nás tvá věrná láska změní. Amen. 

 

P: 757 /S 184  Mír na zemi 


