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Interview s Noem  
 
Autor:  Theo Lehmann 
Obsah:   Noe odpovídá na otázky reportéra, který se ho ptá na stavbu archy  
Hesla: Víra, důvěra, Boží vedení  
Biblický text:   Genesis 6-9 
Obsazení: 1M, 1M/Ž (Noe a reportér/ka)  
Délka:   Cca 4 minuty  
Kategorie:  Bible – Starý zákon  
Rekvizity: Reportérovo vybavení (diktafon). Noe v pracovním, v ruce má náčrtek archy 
Scéna: Noe stojí uprostřed scény, reportér přichází k němu.  
Poznámka: Dobře se hodí ke kázání o Noemovi.  
 
  
Reportér:  Pane Noe, všichni velice obdivujeme Vaše zvláštní hobby. Řekl byste, prosím, našim 

divákům, co to tady stavíte?“ 
Noe:  Loď.   
Reportér:  Loď?! To je velmi zajímavé. Zatím to vypadá jako nějaká kongresová hala. Dobrá, 

stavíte loď. A jaké s ní máte další plány?  
Noe:  Budu se v ní plavit.  
Reportér:  Plavit? To je zajímavé. Tady v horách? A nechybí vám k tomu plavení něco? Nechybí 

vám k tomu nějaká voda?  
Noe:  Bude pršet 40 dní a pak bude voda i tady.  
Reportér:  Říkáte, že bude 40 dní pršet? To je zajímavé. Ale to vůbec neodpovídá našim zkuše-

nostem. A ani naši meteorologové, kteří se ještě nikdy nezmýlili, nenašli nikde nic, 
co by mělo vést k takovému dešti. Nevadí, pro každý případ si sebou teď budu nosit 
deštník, hahaha. Holinky, pláštěnka, deštník, a je to. – Řekněte mi, pane Noe, jak 
jste přišel na takový potřeštěný, promiňte, chci říci velmi zajímavý nápad, stavět 
loď? A s tím deštěm, odkud to vlastně víte?  

Noe:  Od Boha.  
Reportér:  Cože?  
Noe:  Od Boha.  
Reportér:  Promiňte, ale ta vaše pila dělá takový hluk, že jsem to asi neslyšel úplně správně. 

Odkud máte ty svoje informace?  
Noe:  Od Boha. Bůh to řekl.  
Reportér:  Pane Noe, dovolte mi jednu otázku. Vy se tady odvoláváte na Boží slovo. Jste snad 

studovaný teolog?  
Noe:  Ne.  
Reportér:  Vidíte, tady to máme. Jste tedy laik. Tedy někdo, kdo bere Boží slovo velmi jedno-

duše, až naivně.  
Noe:  Přesně tak.  
Reportér:  Spousta učených teologů ale říká, že Boží slovo nejde brát tak úplně doslova, spíš 

obrazně. Když Bůh říká: Přijde potopa, musíme to brát symbolicky, v přeneseném 
slova smyslu. Vlastně tam je slovo záplava. A to má blízko k slovu záplata. Takže Bůh 
chce vlastně říci, že zaplátuje některé díry, co tu na zemi jsou. Co říkáte téhle teo-
logii?   

Noe:  Že je pro mě moc děravá. Já se raději držím Božího slova. A když Bůh říká: Přijde 
potopa, tak přijde potopa.  

Reportér:  Berete to takhle doslova? Je to Vaše poslední slovo?  
Noe:  Ano.  
Reportér:  Pane Noe, děkujeme za rozhovor a loučíme se s Vámi námořnickým: Ahoj!   
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