
1 

NOEMOVA ARCHA 
MARK JANTZI 

(Tursko, kv�ten 2007) 
 
 
V poslední dob� jsem hodn� �etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 

24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Za�n�me ve verši 36. Tato 
pasáž v Písmu je jedním z nejlepších kázání o posledním �ase. Je dobré si 
ji srovnat se 17. a 19. kapitolou Lukáše. Ob� pasáže spolu korespondují. 

„O tom pak dni a hodin� té žádný neví, ani and�lé nebeští, jediné 
sám Otec m�j.“ Co se tý�e �asu, mohl Ježíš mluvit nejen o dni a hodin�. 
Mohl t�eba �íci: „Nevíte ani v jakém období…“ Ježíš ale svým poslucha-
��m �íkal, že jsou schopni na p�irozené rovin� rozeznávat období podle 
po�así, a ptal se jich, jak je tedy možné, že nejsou schopni rozeznávat 
duchovní období? A tak jsou ur�ité v�ci týkající se p�íchodu Pán�, které 
bychom m�li znát a o�ekávat. 

Jeden z prvk� Pánova p�íchodu je, že p�ijde náhle a neo�ekávan�. 
T�icátý sedmý verš �íká: „Ale jakož bylo za dn� Noé, tak� bude i p�íchod 
Syna �lov�ka.“ V p�íb�hu o Noemovi tudíž najdeme ur�itou nápov�du, 
které musíme porozum�t. Noe nám byl dán jako p�íklad pro naše pona-
u�ení. „Nebo jakož jsou za dn� t�ch p�ed potopou žrali a pili, ženili se 
a vdávaly se, až do toho dne, když Noé všel do korábu,…“  

Jedli a pili. Je na tom n�co špatného? Kolik z vás do dneška jí 
a pije? Ano, já také. To samo o sob� neznamená, že je to n�co špatného. 
Jíst a pít je normální každodenní záležitost. Jím a piju každý den. Je to 
sou�ást všedního života. Dále se zde píše, že se ženili a vdávaly. Když se 
tady rozhlédnu po místnosti, vidím, že i vy v��íte ve vdávání a žen�ní. 
A jsem velmi rád, že tomu v��íte. Je úžasné vid�t, když B�h spojuje muže 
a ženu v lásce. Ale manželství je n�co, co p�esahuje zkušenost jednoho 
dne. Jídlo a pití nám vydrží jen n�kolik hodin, ale manželství obsáhne 
dlouhý �asový úsek. Kdybyste se podívali do kapitoly v Lukáši, která 
mluví o tomtéž, tam se navíc píše, že sázeli a stav�li. Jaro je období, kdy 
zem�d�lci zasívají, a o�ekávají, že na podzim tady sv�t ješt� bude a že 
budou sklízet. Kdybych byl sedlák, d�lal bych totéž. Píše se, že stav�li. 
Byl jsem doma u bratra Romana a vid�l jsem, že stav�l. I tato místnost je 
nová. Když stavíte, tak svým zp�sobem investujete do budoucna. B�h 
ne�íká, že máme tyto aktivity zastavit. Ale uprost�ed všech t�chto aktivit 
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je pot�eba, abychom si byli n��eho v�domi. V následujícím verši se píše: 
„…a nezv�d�li, až p�išla potopa, a zachvátila všecky; tak� bude i p�íští 
Syna �lov�ka.“  

Jak se díváte na své dlouhodobé plány? Investujete a �íkáte si: To je 
moje, to musí vydržet n�kolik generací. A nebo �íkáte: „Pane, nevím, co 
s tím bude, co se s tím stane, ale Ty jsi �ekl, že máme bydlet, dokud nep�i-
jdeš.“ Sám jsem taky n�co postavil. A p�itom jsem se v život� dostal do 
bodu, kdy už si mn� Pán mohl vzít dom�. Málem jsem m�l na jazyku �íct: 
„Pane, k �emu to všechno bylo? P�ijde den, Pane, kdy to všechno ode m� 
odejmeš?“ Musel jsem se ve svém vlastním život� dostat do bodu, kdy 
jsem �ekl: „Pokud, Pane, tohle chceš, bu� požehnáno jméno Hospodi-
novo. Pokud to všechno chceš vzít, tak to vezmi. U�inil jsem jen to, co 
jsem v��il, že jsi po mn� cht�l. Jsem jen služebník.“ Víte, když pán �ekne 
služebníku, aby n�co postavil, a jakmile je dostav�no, �ekne: „Tak a te� 
to zbo�,“ co my s tím nad�láme? On je pán. On je vlastník. Já jsem jen 
služebník, d�lník, který dostává mzdu za svou práci. Investujeme do 
Božího království, nebo do sebe sama? 

Problém je ten, že oni nezv�d�li. Co nev�d�li? A pro� nev�d�li? 
V�d�li lidé za dn� Noema, že p�ijde potopa? Slyšeli o tom, ale zjevn� 
tomu nev��ili. Pokud n��emu nev��íte, tak to nevíte. Logicky dojdete 
k záv�ru, že �lov�k, který vám n�co takového tvrdí, je lhá� nebo blázen. 
Pokud jste slyšeli hlas Hospodin�v a hlas prorok�v a nev��íte tomu, co 
proroci �íkají, budete ve stejné situaci jako lidé ze dn� Noema, kdy o vás 
budou moci �íct, že nevíte, i když jste slyšeli. Rodi�e dob�e ví, jak to fun-
guje. N�co dít�ti �eknete, pak se to stane a dít� �íká: „Mami, já jsem to ale 
nev�d�l!“ – „Já jsem ti to �ekla, ale ty jsi tomu nev��il.“ Písmo �íká, že 
nev�d�li. 

I Ježíš, když mluvil k Jeruzalému, �íkal, že Jeruzalém nepoznal den 
svého navštívení. Píše se o tom v Lukáši v 19. kapitole. „Vše bude zni-
�eno, nez�stane kámen na kameni, p�ijde armáda, zni�í tvé d�ti…“ 
A Ježíš �íkal: „Toho všeho jsem vás mohl uchránit, kdybyste m� poslou-
chali.“ Pro� se to stalo? Protože nepoznali den svého navštívení. Nepo-
chopili Boží navštívení, když tam Ježíš stál mezi nimi, a nepochopili to 
navštívení ani o 40 let pozd�ji. 

Poj�me se podívat do knihy Genesis, co se d�lo v dob� Noema. 
Genesis 6, od 1. verše: „Stalo se pak, když se po�ali množiti lidé na zemi, 
a dcery se jim zrodily, že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné 
jsou, brali sob� ženy ze všech, kteréž oblibovali. Pro�ež �ekl Hospodin: 
Nebude se nesnaditi duch m�j s �lov�kem na v�ky, proto že také t�lo jest, 
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a bude dn� jeho sto a dvadceti let. Obrové pak byli na zemi v t�ch dnech; 
ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. 
To jsou ti mocní, kte�íž zdávna byli, muži na slovo vzatí.“  

�teme zde o dvou d�ležitých v�cech. Za prvé jim B�h velmi jasn� 
�ekl, že mají 120 let. Je t�žší uv��it tomu, že máme 120 let, než když 
Hospodin �íká, že máme 1 rok? �emu by se vám v��ilo lépe? Sto dvacet 
let, to je dlouhá doba, to já už tady nebudu, ani moji vnukové už tu nebu-
dou. Sto dvacet let je dlouhá doba. Jen pro p�edstavu, jak je opravdu 
dlouhá, se vám pokusím 120 let zasadit do kontextu. Kdo z vás si myslí, 
že je to dlouhá doba? Skoro v��nost, že? Kdo z vás si umí p�edstavit, že 
bude žít sto let? N�kte�í z vás mají víru na 120 let. P�emýšlím o svém otci 
a matce, a to nejsem žádný kmet. Otec se narodil v roce 1902 a matka se 
narodila v roce 1906. To je p�ed sto lety. A zem�eli ne tak dávno. Jejich 
rodi�e se narodili kolem roku 1880. Zem�eli, když jsem byl mladý, ale 
znal jsem je. Babi�ka zem�ela, když jsem byl na univerzit�. Jejich život 
za�al p�ed 120 lety. To je vše. Myslím, že ten �as utekl tak rychle! Sto 
dvacet let. Myslím, že to není dlouho.  

Jakou výmluvu m�li lidé pro to, že nev�d�li, kdy se to stane? Noe 
v��il, že má 120 let na to, aby sv�j projekt dokon�il. Do jaké míry v��ili 
Noemovi synové, nedokážu posoudit. V každém p�ípad� byli poslušní 
a poddaní, pomáhali a byli zachrán�ni. V podstat� si mohli v kalendá�i 
ud�lat �árku – 120 let – a v�d�t, že to je �as, po kterém bude zem� zni-
�ena. Pokud n�kdo investoval peníze, m�l se ujistit, že se mu do 120 let 
vrátí, jinak o n� p�išel. Víme, co se stalo se sv�tem. P�e�t�me si ješt� dva 
verše: „Ale když vid�l Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, 
a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken �as,…“ 
Kdyby nebylo Božího lidu, m�l bych tendenci si myslet, že je to dnes 
stejné jako za dn� Noema. Lidé ze sv�ta hledají každou p�íležitost, jak 
podvád�t, jednat neprav�, zneužívat ostatní, vzr�stá po�et vražd a násilí… 
A dál se píše, že „litoval Hospodin, že u�inil �lov�ka na zemi, a bolest 
m�l v srdci svém“.  

Už vás n�kdy napadlo, že Hospodin m�že být zarmoucen? Ježíš 
chodil na zemi jako B�h. Byla v N�m plnost Boží. A když promlouval k 
Jeruzalému, k náboženským v�dc�m své doby, plakal. Nevím, jak váš 
B�h, ale m�j B�h plá�e. Možná je nesnadné si p�edstavit Boha, který je 
všemohoucí, že se dostane do bodu, kdy plá�e. Plá�e, protože dal �lov�ku 
svobodu Ho milovat, nebo zavrhnout. Dal nám všechny d�vody k tomu, 
abychom ho milovali a byli poslušní. A p�esto jsme se proti N�mu posta-
vili, zabili jsme Ho a vymysleli jsme si nového Boha, který snese h�ích. 
Lidé dnes �íkají, že autorem Bible není B�h, že ji prost� napsali jen lidé. 
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Tyto v�ci zap�í�i�ují, že B�h plá�e. B�h nebyl zarmoucen jen v zahrad� 
Eden, za dn� Noema, za dn�, kdy Ježíš chodil po zemi. Hospodin je 
zarmoucen i dnes.  

Cokoliv bolestivého �iníme jeden druhému, �iníme Jemu. Víte, mu-
síme se nau�it milovat. Ani já nevím, jak milovat jako Ježíš. Mám se tolik 
co u�it. Pravd�podobn� se po zbytek života budeme u�it, jak Ho milovat. 
A to zm�ní to, jak jednáme s druhými. Všimn�te si, jak Ježíš nakládal 
s nev�stkami a s celníky. Když jsem byl mladý, tak jsem jimi pohrdal. 
Ale náboženské v�dce Ježíš trhal na kusy. Ne, že by je nemiloval. Vidíte, 
u Boha jsou v�ci, které se musíme nau�it. 

To, co se d�lo ve sv�t�, Boha rmoutilo. Ale co se d�lo v Božím lidu? 
�etli jsme, že „vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali 
sob� ženy ze všech…“ Synové Boží. Co to znamená? Kdo to jsou Boží 
synové? – „Víš, brat�e Marku, to byli and�lé, kte�í prost� m�li pletky 
s pozemskými ženami.“ Ne, ne, ne. Tak to není. Takováto teorie je proti 
princip�m Božího stvo�ení, kdy B�h �ekl, že každé sím� nese podle svého 
druhu. And�lé jsou duchovní bytosti. �lov�k je lidská bytost. Synové 
Boží v knize Genesis musí mít stejný význam jako v knize �íman�m. 
Byly dva rodokmeny lidí. Rodokmen Set�v a rodokmen Kain�v. Potomci 
Kainovy linie, podle toho, co o nich víme, byli, zdá se, vzpurní lidé. 
V Genesis �teme jen o n�kolika generacích, ale je z toho zjevné, že byli 
vzpurní lidé, které nazýváme syny, �i, chcete-li, dcerami �lov�ka. Víte, že 
slovo dcery má sv�j duchovní význam? Dcera mluví o církvi �i nábožen-
ském prost�edí. Ale synové Boží jsou lidé vyzrálí, kte�í rozumí Božím 
cestám. N�které z v�cí, které se Adam nau�il, když chodil s Bohem, se 
p�edávaly z generace na generaci. Víme, že Enoch se u�il od Hospodina 
a že také kázal o tom, co se nau�il. Polovina lidí, kterým Noe kázal, byli 
jeho blízcí p�íbuzní. Jeho synovci, bratranci. Byli to lidé, kte�í m�li rozu-
m�t zv�sti, kterou tento prorok p�inášel. 

Genesis 6:13: „Protož �ekl B�h k Noé: Konec všelikého t�la p�i-
chází p�ede mne, nebo napln�na jest zem� nepravostí od nich; z té 
p�í�iny, hle, již zkazím je s zemí.“ Všimn�te si dvou v�cí. B�h oznámil, co 
hodlá ud�lat, a také jaký zám�r se tím naplní. Co hodlal ud�lat? Chystal 
se zni�it zem potopou. Jaký m�l zám�r? Jeho zám�rem bylo skoncovat 
s t�lem. M�žeme se domnívat, že t�lo je t�lesnost, o které se mluví 
v �ímanech 8? „Myšlení ducha je život a pokoj, ale t�lesné myšlení je 
smrt.“ (� 8:6) Jak se poda�í vašemu t�lu zd�dit Boží království? Co se 
píše v 1. Korintským 15:50? „T�lo a krev nemohou zd�dit Boží králov-
ství.“ Jak se to promítne do mého života? M�j t�lesný zp�sob p�emýšlení 
je neužite�ný. Moje t�lesné p�edstavy o tom, jak mám uctívat Boha, jsou 
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k ni�emu. Má t�lesná p�edstava o Božím království je neužite�ná. Nikam 
do nebe nepoletíme. A tak dále a tak dále m�žeme mluvit o t�lesnosti. 
Brat�í, musíme um�t rozeznávat mezi duchem a t�lem. Ne vše, co cítím, 
pochází z Ducha Božího. Ne vše, co se dotýká mých emocí, pochází 
z Ducha Božího. Ne vše, co mám rád, je z Božího Ducha. Nech	 váš 
vnit�ní duchovní �lov�k slyší, co je z Hospodina. Nech	 t�lesnost umlkne. 
Vím, že ze svého t�la nemohu uniknout. Ano. Budu muset se svou t�les-
ností nakládat do dne, dokud Pán ne�ekne: Dost! Není to tak jednoduché. 
Nem�žu si �íct, že zni�ím t�lo – sebevraždou �i jinak. B�h mi dal tento 
život, tento �as, abych se nau�il poddávat t�lo Božímu Duchu, aby Duch 
vládl nad mým t�lem. Toto je cesta mého života. Pokud jsem se v této 
oblasti n�co nau�il, pak budu t�eba schopen v n��em pomoci vám. 

Genesis 6:14-16: „U�i� sob� koráb z d�íví gofer; p�íhrady zd�láš 
v tom korábu, a oklejuješ jej vnit� i zevnit� klím. A na tento zp�sob ud�láš 
jej: T�í set lokt� bude dlouhost toho korábu, padesáti lokt� širokost jeho 
a t�idceti lokt� vysokost jeho. Okno ud�láš v korábu, a svrchkem na loket 
vysokým zav�eš jej; dvé�e také korábu v boku jeho postavíš, a pokoje 
spodní, druhé i t�etí zd�láš v n�m.“  

Te� p�ichází �as na obrázek. 

 

V každé d�tské knížce je n�jaký takový obrázek. Našel jsem ho 
u bratra Petra viset doma na st�n� i u bratra Romana v Jáchymkov� 
pokoji. � Spousta okýnek v arše, zví�ata b�hají všude kolem, široká 
paluba… Vidíte tam n�kde t�i patra? Jedno okno? To není archa, kterou 
B�h p�ikázal Noemovi postavit. Takovou archu by si postavili lidé. 
Taková archa by nikdy nep�ežila nápor v�tru a bou�e, které se p�ihnaly na 
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zemi. Ježíš �íkal, že máme-li být hodni uniknout zkáze, pak existuje �ád 
a zp�sob, jak v�ci d�lat, abychom se zachránili.  

Brat�e, ukaž nám, co B�h �ekl Noemovi, aby postavil.  
 

 

 
To je rozdíl, že? Zvenku pravd�podobn� nebylo vid�t, že to má t�i 

patra. Patra byla uvnit�. Tak n�jak archa vypadala. 
Poj�me se podívat podrobn�ji na její rozm�ry. Víte n�kdo, kolik je 

jeden loket? Asi p�l metru. Délka lokte závisela na výšce �lov�ka. Takto 
m��ili d�íve. Když se na to dívám, jak velcí museli tehdy lidé být? Každé 
z pater m�lo 5 metr� na výšku. Archa nebyla jen pro žirafy a slony. Byla 
tam spousta jiných druh� zví�at. Bible ne�íká, že ta patra byla stejn� 
vysoká, ale domnívám se, že ano. Jaký význam tedy mají její rozm�ry? 
Pro� B�h ne�ekl t�eba 312 loket nebo 55, 320? Nebo si myslíte, že si Noe 
p�i stavb� �íkal: Už nám chybí d�evo, trošku to zkrátíme. Ud�láme to 49, 
a ne 50. Jaký mají tato p�esná �ísla význam? Studovali jste ur�it� knihu 
Stánek, je to tak? Pokud jste �etli knihu Stánek bratra duCilla, víte, že 
�ísla v Písmu mají sv�j hluboký význam. 

Podívejme se na n�. Délka 300 loket. Kde se v Písmu vzalo �íslo 
300? Kde se objevuje? P�ed 6. kapitolou knihy Genesis ho v Bibli asi 
nenajdeme, ale kde jinde se vyskytuje? 30 x 10. T�icet mluví o zralosti, 
dokonalosti. Co znamená deset? Ví to n�kdo? Deset ran, deset p�ikázání. 
Deset reprezentuje plnost �ádu. Desatero p�ikázání byla plná míra p�iká-
zání. Nebylo pot�eba, aby jich bylo jedenáct. Deset ran v Egypt� byla op�t 
dokonalá míra �ádu. Trochu jiného �ádu než u p�ikázání, ale op�t nebylo 
t�eba, aby jich bylo víc. Deset ran vykonalo, co m�lo. Celý náš �íselný 
systém je postaven na desítkové soustav�. Jednou jsem si sedl a za�al 

Výška: 30 loket (3 patra, každé 10 loket) 

Ší�ka: 50 loket 

Délka: 300 loket Okno: 1x1 loket Dve�e: rozm�ry neudány 
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po�ítat, co by se stalo, kdybychom m�li jinou než desítkovou soustavu. 
Máme tu matematika? Co by se stalo, kdybychom vše postavili na devít-
kové soustav�? Ani si to neumíme p�edstavit. M�j mozek mi to n�jak 
nebral. �íslo 300 je násobkem dvou �ísel: 30 x 10. Plnost �ádu a plnost 
dokonalosti. Pomozte mi, bibli�tí studenti. Kde jinde najdeme v Písmu 
�íslo 300? Nejlepším p�íkladem je Gedeonova armáda. 

Jak se Gedeonova armáda dobrala k tomu, že m�la t�i sta muž�? Jak 
to za�alo? Kolik jich bylo na za�átku? T�icet dva tisíc. Zvláštní �íslo. B�h 
�ekl, že takováto armáda je p�íliš veliká. Pro�, když se na to podíváme po 
lidsku? Bible �íká, že Madiánských bylo jako písku na mo�ském b�ehu. 
Jako písku… �íkám si: možná t�i sta tisíc? T�icet dva tisíc na t�i sta tisíc, 
to je dejme tomu jeden bojovník Boží armády na deset nep�átel. To by 
musel být zázrak. Ale Hospodin �ekl: „Ne. Budete pyšní, budete si mys-
let, že jste zvít�zili vlastní silou. Nelze dopustit, aby si Boží armáda �ekla, 
že dosáhla vít�zství vlastní silou. Krom� toho mám pocit, že v�tšina z vás 
je tady, protože musí, ale rad�ji byste byli n�kde jinde. Kolik se vás bojí 
a opravdu nechce do boje? Kdo z vás se bojí a nechce do boje, zvedn�te 
ruku. Jd�te dom�.“ Kolik jich šlo dom�? Dvacet dva tisíc. Z�stalo jich 
10 000. Deset tisíc proti t�i sta tisíc�m. Hospodin �ekl Gedeonovi: „Vezmi 
je k vod�, a	 se napijí. Prozkoušíme je tím, jakým zp�sobem budou pít. 
Ale ne�ekneme jim, jaká jsou kritéria výb�ru.“ N�kte�í muži, kte�í šli 
k vod�, pono�ili ústa do vody a pili a pili. To byla jedna skupina. Druhá 
skupina nabírala vodu do dlaní. Hospodin �ekl, že ti, kte�í pono�ili svou 
tvá� do vody, mají jít dom�. Odešlo jich dev�t tisíc sedm set. Z�stalo jich 
t�i sta.  

P�ed dv�ma lety bratr Burt Asbill p�inesl prorocké slovo, ve kterém 
Pán �íkal: „P�išel �as zkoušky pití u vod.“ To prorocké slovo p�išlo tady, 
v �eské republice. B�h �ekl, že te� je �as zkoušky. 

Co m�žeme �íct o spole�nosti t�ch 300 muž�? Neberte m� za slovo, 
když jsem mluvil o Madianských, že jich bylo 300 000. Bible ne�íká, 
kolik jich bylo, je to jen pro p�edstavu. Bylo jich nesmírn� mnoho. T�i sta 
muž� skrze Boží moc zvít�zilo nad armádou alespo� t�í set tisíc nep�átel. 
To je Boží ekonomie, to je Boží po�ítání. Jeden obrátí na út�k tisíc. To je 
Boží zp�sob. M�žete obrátit na út�k tisíc démon�!  

�íslo 300 v arše je obrazem Božích syn�. B�h v naší generaci 
buduje n�co, co nazývá Božími syny. P�irozený obraz je vždycky p�edob-
razem nebo-li stínem duchovních v�cí, které mají p�ijít. Délku 300 loket 
budu nazývat vít�zi. Délka Božích syn� je vít�zství nad každou p�ekáž-
kou. Dokážete se zamyslet nad tím, nad �ím jste zvít�zili a nad �ím ješt� 
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musíme zvít�zit? Nad svými emocemi, žádostí t�la, žádostí o�í, pýchou 
života, nad naší povahou, závistí, žárlivostí, zlobou… To všechno jsou 
t�lesné v�ci, nad kterými musíme zvít�zit. To je spole�enství vít�z�. To 
jsou ti, o kterých se píše v dopisech sedmi církvím ve Zjevení: „…tomu, 
kdo zvít�zí, dám…“ 

Podívejme se na ší�ku. Padesát loket. Co znamená 50? Ví to n�kdo? 
Milost. Je to �íslo léta milostivého. Podívejme se na to, jak se stalo, že 
padesáté léto bylo léto milostivé. Sedm reprezentuje odpo�inutí. Leviticus 
25:8,10: „Se�teš také sob� sedm téhodn� let, totiž sedmkrát sedm let, tak 
aby �as sedmi téhodn� let u�inil tob� �ty�idceti dev�t let… I posv�títe léta 
padesátého, a vyhlásíte svobodu v zemi té všechn�m obyvatel�m jejím. 
Léto milostivé toto míti budete.“ Sedm krát sedm je �ty�icet dev�t. Hos-
podin �ekl Izraelc�m, že následující rok, padesátý rok, mají slavit léto 
Pán�. 

Víte, co se d�je v padesátém roce, v milostivém lét� Pán�? Vše, co 
sežraly kobylky, musí být obnoveno. Vše, co sežral �erv, kobylky, hou-
senky ve vašich životech, musí být obnoveno. Dojdete na místo odpo�i-
nutí. A to je místo, na které dojdou synové Boží. Je to místo odpo�inutí 
v Hospodinu. Když jsem na tom míst�, nezápasím už s t�lesností. Na tom 
míst� se nau�ím vkládat svou d�v�ru v Hospodina. Hospodin slyšel moje 
prosby a nyní je to na N�m. Slyšel volání mého srdce a já se nad tou v�cí 
nebudu více rmoutit. Zápasil jsem s Bohem a Jákob už ode m� odstoupil. 
P�icházím do odpo�inutí. A vím, že do mojí duše p�ichází obnovení. Není 
to nádherný obraz? 

Co znamená �íslo 30? T�icet reprezentuje vyzrálost. Máme n�jaké 
p�íklady? Nap�íklad v knize Genesis. Co t�eba Josef. Kolik bylo Josefovi, 
když vyšel z v�zení a usedl na tr�n v Egypt�? T�icet let. Nebyla to úžasná 
zm�na? P�edstavte si v�znici, p�edstavte si, že by se n�kdo z t�ch v�z�� 
m�l stát druhý den prezidentem. T�žko si to p�edstavujeme. Ale to je Boží 
�ád dosp�losti.  

Co v knize Samuelov�? David byl pomazán, když mu bylo asi tak 
17 let. Víte, jak byl pomazán Josef, když mu bylo 17? Josef byl pomazán 
ohn�m! Brat�i ho prodali Izmaelským. To je pomazání hodné krále. Takže 
když se vám v 17 letech rozpadne sv�t, m�žete �íct: „Bu� požehnán Hos-
podin, u�iní ze m� krále, ale budu muset chvíli po�kat, dokud mi nebude 
30 let.“ U Davida prob�hlo pomazaní pon�kud p�íjemn�ji. Ale netrvalo 
dlouho a ohe� také p�išel. A pak p�išla doba, kdy B�h �ekl, že je �as, aby 
David nastoupil na tr�n. Víte, B�h nemá problém nás povýšit. Potíž je 
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v tom, když chceme povyšovat sami sebe. Ale když vás bude chtít povýšit 
B�h, m�že jít tak vysoko, jak bude chtít.  

Te� mi ješt� dejte p�íklad z Nového zákona. Ježíš. Ve svých dva-
nácti letech m�l známost Božího království. V chrám� nebyl žádný �lo-
v�k, který by byl schopen obstát tvá�í v tvá� tomuto dvanáctiletému 
chlapci. Dokonalé dít�. Dokonalé dít�, ale dít�. Nebyl p�ipraven vládnout 
až do �asu ustanoveného od Otce. A pak se stal zjevenou Boží plností na 
zemi. Halelujah.  

Všimli jste si, že je v arše okénko? Není to asi nakresleno v m��ítku. 
Bylo to opravdu malé okénko. Jeden loket, padesát centimetr�. Okénko 
není v boku archy – tam bych dal okénko já, ale B�h �ekl: „Ud�lej okénko 
do st�echy.“ A víme, že B�h nenechal toto okno otev�ené. Protože když 
p�ešla potopa, Noe odtrhl okno a vypoušt�l jím ptáky. V arše je jedno 
okénko, a to ješt� zav�ené. Zkuste si to p�edstavit. Pro� máme okno? 

Za prvé, abychom m�li sv�tlo. Odkud v arše brali sv�tlo? M�žete 
�íct: T�eba m�li generátor… � Nebo m�žete �íct, že m�li n�jaké lampy �i 
svíce. Ale zamyslete se znovu. V arše m�li uskladn�né seno pro všechna 
zví�ata. Archa se zmítala v nep�edstavitelných turbulencích. V takových 
podmínkách p�ece nebudete chodit s lampou! Co by se stalo, kdyby vám 
lampa upadla a seno se vznítilo! Je to jako letadlo v bou�i. V takových 
podmínkách se nedá chodit s lampou v ruce. Nemyslím si to. Také si 
nemyslím, že v arše byla masožravá zví�ata. Pro�? Protože se píše, že až 
po potop� p�išel strach na zví�ata. Není to zvláštní? B�h jen p�eklopil 
n�jakou záklopku a šup, te� budou zví�ata jíst zví�ata. A pak v budoucnu 
p�ijde �as, kdy B�h p�epne a �ekne: „Lvi budou žrát seno.“ Myslím, že 
biologové tohoto sv�ta budou absolutn� fascinovaní, jak je možné, že se 
n�co takového m�že stát! Asi budou muset p�epsat p�kných pár v�dec-
kých knih… Které nakonec asi nejsou v�bec v�decké. 

V��ím, že Hospodin byl jejich sv�tlem. Brat�e Marku! Takové 
vysv�tlení je p�íliš jednoduché. Pro� by m�lo být p�íliš jednoduché? 
Ne�íká snad Boží Slovo, že On je sv�tlem sv�ta? Nem�že být 
i p�irozeným sv�tlem? Abych mohl n�co takového tvrdit, musím v��it, že 
B�h byl s nimi v arše. Mimochodem, co bylo zdrojem sv�tla ve svatyni 
svatých? Možná vám to trochu usnadní tomu uv��it. Když kn�z vcházel 
do svatyn� svatých, nebyl v úplné tm�. Co tam svítilo? Byla to šekína 
slávy – Boží sláva pod k�ídly cherubín�, která svítila. Pokud v��íme, že 
Hospodin byl s nimi v arše, jsme ochotni v��it, že jim byl i sv�tlem? 
Napovím vám. �teme o tom v Genesis v 7. kapitole. Archa byla posta-
vena a B�h �ekl Noemovi: „P�ij�, P�IJ
 do archy, nebo	 za sedm dní 
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za�ne pršet.“ Vidíte ten rozdíl mezi p�ij� a jdi? Beru biblický slovník 
velmi vážn�. Kdyby byl B�h n�kde venku, �ekl by jim jd�te. Ale pokud 
vás zve a volá dovnit�, znamená to, že sám už uvnit� je. A nyní je váš �as 
vstoupit do Krista. Kolik z vás ví, že musíme vstoupit do Krista? Kristus 
ve mn� není dostate�ný k tomu, aby m� provedl bou�í, která p�ichází. Já 
musím vejít do Krista. A tak je pozval dovnit�. Uv�domte si, že mluvíme 
o Božích synech. B�h bude v Božích synech a my budeme v N�m.  

Co vzduch? N�kdo mi vysv�tloval, jak spo�ítal, kolik kyslíku za 
hodinu tato zví�ata spot�ebují, a zase naopak kolik plyn�, jako je t�eba 
metan, vyprodukují… V��ím, že jim B�h byl i kyslíkem. �lov�k si n�kdy 
�íká, je-li B�h schopen postarat se o zne�iš	ování. Kdybychom se jen 
obrátili k Hospodinu! 

Podívejme se te� na dve�e archy. O dve�ích by se dalo mluvit 
dlouho. Asi p�ed rokem dal B�h vize bratru Campbellovi. Bylo to asi p�t 
v�cí. Vid�l ohromné dve�e – bránu. Když jsem v�era v noci p�ijel, ani 
jsem si nevšiml, že máte bránu. Ve své vizi bratr Campbell vid�l dve�e. 
Nebyly to dvouk�ídlé dve�e ani lítací, ale klasické dve�e – jen jedno k�í-
dlo. Vid�l, jak se tyto velké dve�e zavírají. Dále slyšel: „Ichabod.“ – 
„Boží sláva odchází.“ Vid�l církve, shromážd�ní, odkud se Boží Duch 
zvedl n�kam pry�. A tak se ptal: „Pane, co to je? Co to vidím?“ A B�h 
mu �ekl: „To je Ichabod. Boží sláva odchází.“ 

Chci vám �íci, brat�í, že musíme žít v bázni a s t�esením, aby se nám 
nestalo to, co Samsonovi, který nepoznal, že p�išel o Boží p�ikrytí. Amen. 
Já se bojím a �íkám: „Bože, Hospodine, neodjímej ode m� svého svatého 
Ducha. Neodcházej z našeho shromážd�ní.“ Ale to záleží na tom, jak 
budeme následovat Jeho p�íkladu. 

Dále bratr Campbell vid�l velké soužení. Víd�l ho v podob� vyso-
kého ostnatého drátu, za ním k�es	any… Vid�l také, že velké soužení 
p�išlo na mnohé k�es	any. Nakonec mu B�h �ekl: „Nyní je �as zape�et�ní 
Božích syn�.“ Když o té vizi mluvil, všiml jsem si, že se n�kolikrát opra-
vil. Stalo se, že �ekl: „…zape�et�ní svatých,“ ale pak se rychle opravil 
a �ekl: „Ne, promi�te, B�h ne�ekl zape�et�ní svatých, ale zape�et�ní 
Božích syn�.“  

Zp�t ke dve�ím. Dve�e se zavírají. Mnohokrát jsem mluvil o své 
zkušenosti, kdy jsem se p�ed Bohem dostal do tak úzkého místa, že jsem 
nemohl prolézt a musel jsem ze sebe všechno sundat. Hodinky, pen�-
ženku… Všechno jsem musel odložit, dát stranou. Dve�e byly opravdu 
jen tak málo pootev�ené. Mluvíme o Božích synech. Nemluvíme 
o základním spasení, ale mluvíme o zavírání p�íležitostí. 



11 

Vra	me se zp�t k Noemovi. B�h �ekl Noemovi: „Ješt� sedm dní 
a pak zp�sobím, že p�ijde déš	. A tak p�ij� do archy.“ M�žeme spekulo-
vat o tom, co se stalo b�hem t�ch sedmi dní. Nejd�ív m� napadlo, že asi 
sed�li a �íkali si: Myslíš, že bude pršet? Ne, Noe ur�it� usilovn� pracoval 
po celých sedm dní. Myslím, že to trvalo sedm dní, než se všichni se vším 
do archy nast�hovali. P�esn�ji �e�eno, trvalo to šest dní. Když p�išel 
sedmý den, Noe byl uvnit� v odpo�inutí. V Bibli ne�teme, kdy p�esn� se 
dve�e zav�ely. Ale jak znám Boha, �ekl bych, že B�h po�kal do sedmého 
dne. Jak znám Boha, �ekal bych, že se to stalo o p�lnoci. Není to Hospo-
din, kdo �iní v�ci o p�lnoci? Zvlášt� potom, co jim znovu a znovu 
a znovu �íkal, že se to blíží. Probudili se ráno a stalo se to. Není snad toto 
napln�ní slova, kdy se píše, že dva budou ležet spolu na posteli a jeden 
bude vzat a druhý zanechán? 

Kdo zav�el dve�e archy? Hospodin. Mimochodem, toto je ješt� jiný 
druh zape�et�ní. Noe archu zape�etil, ale Hospodin dokon�il zape�et�ní. 
Hospodin musel zape�etit dve�e i zvenku, aby byly vodot�sné. B�h zav�el 
dve�e a co se stalo pak? Co �íká Písmo? Nebesa se otev�ela a hlubiny 
zem� se otev�ely. „...protrženy jsou všecky studnice propasti veliké, 
a pr�duchové nebeští otev�íni jsou.“ Jaký si myslíte, že to byl déš	? – 
„Hmm, za�íná krápat. Zvedá se trochu vítr, asi bude pršet.“ Ne, myslím, 
že to bylo mnohem dramati�t�jší. Myslím, že se nebesa otev�ela. A to tak, 
jako se nikdy p�ed tím a už nikdy potom neotev�ela. Víte, �asto jsme 
p�emýšleli o arše, ale nikdy jsme se nezamýšleli nad tím, co znamená, že 
se otev�ely studnice propasti. Myslíte, že to byly n�jaké studny, ze kte-
rých vytryskla voda?  

Podívejte se na následující obrázek.  
 

 
Takto si v�dci p�edstavují, že vypadala zem� p�ed potopou. 

Dokonce i evolucionisté v��í, že kontinenty kdysi tvo�ily jednu pevninu. 
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Našli pro to velmi pádné d�kazy v magnetických silo�árách. Je tady 
n�jaký geolog? Na dvou kontinentech, v Africe a Americe, vzali vzorky 

hornin a zkoumali magnetické vlastnosti. Zjistili, že 
magnetické silo�áry po stranách zapadají do sebe a že 
kdysi musely být kontinenty jedno. To, co vám �íkám, 
není v Bibli, ale existuje spousta d�kaz�, pro které tomu 
v��ím.  

Na obrázku vidíte St�edoatlantický h�bet. Než m�li 
v�dci k dispozici sonar a radary a než mohli prozkoumat 
dno Atlantského oceánu, nikdo ani nev�d�l, že tam n�co 
takového je! N�kdo nato�il v�decký po�ad, který nem�l 
nic spole�ného s k�es	anstvím ani s jiným náboženstvím. 
Nikdo se ani nesnažil o n�jaké náboženské argumenty. 
Jeden doktor, myslím, že se jmenoval Dr. Wall Brown, 
vysv�tloval moderátorovi své v�decké p�esv�d�ení.  

Vidíte na následujícím obrázku tu bílou �áru?  
Tento �lov�k vysv�t-

loval moderátorovi, že se 
pevnina za�ala rozevírat, 
jako když rozepnete zip. A 
že to geologické roztržení 
probíhalo obrovskou rych-
lostí, zapomn�l jsem, kolik 
kilometr� za vte�inu, až se 
b�hem n�kolika hodin toto 
roztržení rozší�ilo po celé 
zemi. V knize Genesis 
v 1. kapitole se dále píše, že 
Hospodin odd�lil vody od 
vod. Vždycky jsme si 
mysleli, že je odd�lil takto, 
ale co když je odd�lil hori-
zontáln�? Tento doktor Brown �íkal, že v��í, že pod zemskou k�rou byly 
obrovské zásoby vody. Zemské desky se rozestupovaly a voda, která byla 
pod nimi, tryskala obrovskou silou na povrch. Jen si p�edstavte být v té 
dob� na zemi, kde se b�hem n�kolika hodin stane n�co takového! Voda, 
která se p�i t�chto masivních posuvech zemských desek uvolnila, m�la 
vytrysknout pod tlakem tisíce nukleárních výbuch�. �ást vody p�itom 
byla pod obrovským tlakem vyvržena do vrchních �ástí atmosféry na 
ob�žnou dráhu. N�které z t�les – r�zné kameny, meteority a jiné, které 
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tam obíhají, jsou složeny z vody (ledu) a bláta. A v�dci si nedokážou 
vysv�tlit, jak se tam dostaly! 

�íkám to všechno proto, abych vám pomohl podívat se na archu 
z jiného úhlu. Víte, co se stalo se zemí, a nyní už možná chápete, že 
potopa nebyl žádný deští�ek. To, co se d�lo, bylo n�co naprosto straš-
ného. Noe z�ejm� nebyl poblíž této pevninské trhliny, ale její velikost 
vytvo�ila ohromnou vlnu tsunami, která se m�la za pár hodin p�ihnat. 
Nevíme, jak byla vysoká, možná 100 až 150 metr�. I kdyby archa v té 
dob� už plula, takovéto vlny by s ní házely neuv��itelným zp�sobem. 
N�jaký inženýr studoval konstrukci Noemovy archy biblických rozm�r� 
a došel k záv�ru, že toto je nejstabiln�jší struktura, kterou lze t�žko p�e-
vrátit. Boží design. Kdysi mi n�kdo vypráv�l o konstrukcích lodí. �íkal, 
že nejlepší jsou lod� s hlubokým kýlem, ty že jsou stabilní, ale zapomn�l 
na to, že takové lod� byly stav�ny k tomu, aby byly hlavn� rychlé, aby 
n�kam svižn� dopluly, jako t�eba plachetnice... Ale archa nem�la nikam 
doplavat! Arše sta�ilo, aby z�stala na hladin� a nep�evrátila se. Nemusela 
nikam plout.  

Co to ale znamená v duchu? Když �tu Bibli, docházím k záv�ru, že 
na tuto zemi p�ichází n�co, co v historii nemá obdoby. Nevím, jestli to 
bude p�irozené, duchovní nebo obojí dohromady. Ale, brat�í, zemi se jist� 
p�irozené katastrofy nevyhnou. Nevím, kolik z t�ch v�cí, které �tu 
v Písmu, je �ist� duchovních a kolik z toho se týká i p�irozené roviny. 
Nap�íklad vím, že zem�t�esení je duchovní dílo. Ale mám obavu, že to 
slovo znamená také p�irozené zem�t�esení. Pro� �íká Boží Slovo, že 
p�ijde zem�t�esení v�tší než bylo za dn� Ezechiáše? Pro� to srovnává 
s n��ím, co se událo p�ed tisíci lety?  

Víte, že je jen jedno bezpe�né místo úkrytu? Jste p�esv�d�eni, že být 
Božími syny je jediným úto�išt�m, ve kterém lze p�estát v�ci, které 
p�icházejí na zem? Mohl jsem mluvit o jiných duchovních v�cech nebo 
t�eba o koncentra�ních táborech, o stalinském teroru... Když jsem byl 
v Rusku, mluvil jsem tam s n�kolika starými lidmi, kte�í zažili Stalin�v 
teror. Byli už hodn�, hodn� sta�í, když jsem s nimi mluvil. Uv�domujete 
si, že v naší generaci byli lidé, kte�í si to pamatovali? Plakali, když vzpo-
mínali. Jaká to byla výsada s nimi sed�t! Plakali, když vypráv�li, co vytr-
p�li a co ustáli. Hovo�il jsem t�eba s jedním starým mužem na Ukrajin�, 
který mi �íkal: „Stalin se mn� snažil zabít, ale B�h mu to nedovolil! 
A zachránil m�!“ Plakal, když mi vypráv�l sv�j p�íb�h. Když jsem pak 
znovu jel na Ukrajinu a byl rozhodnutý mu položit víc otázek, byl mrtev. 
Pán si ho vzal dom�. Ano. Mohli bychom vypráv�t. Osobn� jsem p�e-
sv�d�en, že jen archa je místo, na kterém chci být. 
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M�žete si srovnat archu se stánkem. T�i patra. T�i úrovn�. V��ím, že 
v tom nejspodn�jším pat�e byla zví�ata, šelmy. Víte, že ve stánku 
i v chrámu se zví�ata dostala nejdál na vn�jší nádvo�í. V��ím, že ve dru-
hém pat�e byla uskladn�na potrava. Víme, že ve svatyni je Boží chléb 
p�edložení. To znamená, že se musíme sytit z Kristova života. Noe m�l 
v horním pat�e hodn� místa. �íkám si, jestli B�h necht�l, aby do archy 
p�išlo víc lidí. 

Ješt� jednu v�c o dve�ích. �ekl jsem, že Noe sám dve�e nezav�el. 
Když vypukla ta spouš	, lidé p�ib�hli a za�ali v zoufalství tlouci: „Noe, 
Noe, pus	 nás dovnit�! Už jsem si to rozmyslel! Už jsem �inil pokání! 
Lituji, že jsem t� nazval starým bláznem! Nejsi starý blázen!!! Noe! Pro-
sím!“  

Za prvé, Noe ty dve�e nezav�el a nebyl je schopen ani otev�ít. 
Za druhé, s ohledem na to, co se d�lo, si ani nemyslím, že by je Noe 

mohl slyšet.  
A za t�etí, protože okénko bylo naho�e na st�eše a bylo zav�ené, Noe 

ani nemohl vid�t, co se d�je okolo. Když Noe dokonal svoje kázání, to, co 
se d�lo pak, nebyla jeho v�c. Byl to Boží soud. A Boží soud není pro ty, 
kdo vyhledávají zajímavosti, ani pro noviná�e.  

 


