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KAPITOLA IX. 

Zabezpečenie života (9, 1-7). Zmluva a jej znamenia (9, 8-17). 

Prekliatie a požehnanie (9, 18-29) 

 

Božia zmluva s ľudstvom po potope sveta 

 
1 Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: „Ploďte 
a množte sa a naplňte zem! 2 Nech majú pred vami strach a hrôzu 
všetky zvieratá zeme, všetko vtáctvo neba a všetko, čo sa hýbe na 
zemi; dostávate do rúk všetky ryby mora. 3 Všetko, čo sa hýbe a žije, 
nech je vám za pokrm, všetko vám dávam tak, ako zelené byliny. 
4 Iba mäso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť. 5 Ale krv vašich 
duší budem vyhľadávať; budem ju vyhľadávať od každého zvieraťa a 
od každého človeka, aj keď je to brat, budem vyhľadávať dušu 
človeka. 6 Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na 
Boží obraz som stvoril človeka. 7 Vy sa však ploďte a množte sa, 
rozšírte sa na zemi a naplňte ju!" 
 

Predpokladom nového začiatku po očistnom súde vodami je 
požehnanie. Boh sa priznáva k svojmu dielu a zmocňuje sa človeka 
zvláštnou silou plodenia. Tak ako predstaviteľ prvého sveta, Adam, 
dostal na počiatku od Boha zvláštne požehnanie672, pokračovateľ 
druhého sveta, Noe, dostáva podobné požehnanie. Požehnanie sa 
týkalo troch vecí: plodenia sa ľudí, jeho panovanie nad zvieratami 
a jedenia - potravy. Požehnanie Božie sa netýkalo iba Noeho, ale aj 
jeho synov, t. j. budúceho ľudského potomstva673 alebo lepšie pove-
dané celého ľudského pokolenia teraz už obnoveného a povolaného 
k novému životu. Ide o druhú zmluvu s ľudstvom tzv. Siedmych 
prikázaniach674 synov Noemových675 . 

Ploďte a množte sa a naplňte zem - avšak nebolo tam slovo, ktoré 
bolo kedysi povedané Adamovi a panujte nad ňou, pretože človek 
vďaka tomu, že zhrešil, stratil schopnosť správne panovať nad 

                                                 
672 1Mjž 1, 28-30. 
673 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 60 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, с. 201. 
674 1Mjž 9, 1-7. 
675 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 104. 
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prírodou. Iba druhý Adam – Isus Christos 676premohol hriech a zničil 
jeho silu a pokoril všetko pod svoje nohy. 

 „A požehnal Boh Noeho a jeho synov, aby sa plodili a množili 
a aby sa ich báli všetky zvieratá na mori i na súši. Iba telo s jej dušou 
nemôžte jesť, t. j. nejedzte mäso z obetovaného zvieraťa, pokiaľ z neho 
nevytiekla krv, ktorá sa považuje za dušu zvieraťa“ 677. Od toho času 
sa začína používať mäso na jedenie, ale nie preto, aby ľudia došli do 
pôžitkárstva. Zvieratá mali prinášať na obeť a cez to mali vzdávať 
vďaku Hospodinovi. Preto, aby sa ľudia nezdržiavali od mäsa ako od 
zasväteného Bohu, dáva príkaz jesť zvieratá, aby nemali žiadne 
pochybnosti. Tak ako mohli jesť všetky zelené rastliny, taktiež im 
Hospodin dáva všetko. Keď Adamovi Hospodin dovolil požívať 
všetko a prikázal mu zdržiavať sa plodov z jediného stromu, tak aj tu 
dovolil slobodne užívať všetko na jedenie okrem mäsa s krvou. Čo 
znamená „mäso s krvou duše“? To znamená zadusené zviera, pretože 
krv je dušou zvieraťa. Pravdepodobne preto, že ľudia mali po istom 
čase prinášať zvieracie obete Bohu, On im vlastne dáva určité 
usmernenie. Krv patrí mne a mäso vám. A robí to preto, aby si od 
počiatku nezískali náklonnosť k zabíjaniu ľudí“ 678.  

„Boh prikázal vám679 zdržiavať sa od niektorých jedál, aby ste 
v čase, keď jete a pijete mali pred očami Boha, pretože ste nestáli 
a zabúdate na Neho ako hovorí Mojžiš: „Na druhý deň včasráno 

obetovali spaľované obete a priniesli obete spoločenstva. Potom sa 

ľud posadil, jedol a pil: nato vstali a zabávali sa“680. Na inom mieste: 
“ No stučnel si Ješurun681 a spyšnel. Stučnel si, vypásol a vykŕmil si 

sa! Zavrhol Boha, ktorý ho učinil“. 682 Preto, že Boh dovolil Noemovi, 
mužovi spravodlivému, jesť akékoľvek zvieratá683, ktoré zomrelo 
samo, to Vám povedal Mojžiš v knihe Genezis. Trifon chcel protirečiť 

                                                 
676 1Kor 15, 27; Ef 1, 22; Hebr 2, 8. 
677 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия, 6. 14 CSCO 152: 62: Tвoрeния 6: 269.podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 186. 
678 ЗЛАТОУСТ, И. : Гoмилии на книгу Бытия, 27,1 3 TLG 2026.112,53.245.62-246.17 

podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 186. 
679 Židom. 
680 2Mjž 32, 6. 
681 Izrael. 
682 5Mjž 32, 15. 
683 Okrem mäsa s krvou. 
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slovám „zelenú trávu“, avšak ja som sa ho spýtal: „Prečo vy tieto 
slová nechápete v takom zmysle ako povedal Boh... Niektoré rastliny 
nejeme a vy vravíte, že vtedy ešte Noemovi nebolo prikázané, že má 
robiť rozdiel medzi zvieratami. Takýto výklad nemôžeme prijať. 
Predovšetkým by som ľahko mohol tvrdiť, že každá rastlina a tráva sa 
používa ako jedlo, avšak nebudem sa o to snažiť. Predpokladajme, že 
robíme rozdiel medzi trávami a že všetky rastliny nejeme. Avšak nie 
preto ich nejeme, že sú nečisté a poškvrnené, ale preto, že sú horké, 
jedovaté alebo pichľavé a nie všetky rastliny sú sladké, jedlé a vhodné 
nehľadiac na to, kde rastú - v mori alebo na zemi a jeme ich, pretože 
sú chutné. Preto vám Boh cez Mojžiša prikázal zdržiavať sa nečistých, 
šeliem a krutých zvierat, pretože ste jedli mannu na púšti a videli ste 
zázraky urobené Bohom a vy ste si vytvorili zlaté teľa a klaňali ste sa 
mu. Správne o Vás Boh vraví684: „Skryjem si tvár pred nimi, uvidím, 

ako sa to s nimi skončí, lebo sú zvráteným pokolením a nevernými 

dietkami685. Svätý Ambroz Milánsky686 hovorí: „Zvieratá podľa príro-
dy - prirodzenosti nemajú nič spoločné s človekom a nie sú navzájom 
spätí medzi sebou žiadnymi pokrvnými putami. Ak zvieratá útočia 
a vraždia ľudí, zabíjajú ich ako čosi cudzie a neporušujú prirodzené 
zákony. Človek, ktorý ťažko hreší a pripravuje úklady na svojho 
brata, tomu Hospodin sľubuje, že bude prísnejšie potrestaný, keď 
hovorí: „krv vašich duší budem vyhľadávať z rúk človeka“. Či azda 
nie je brat ten, ktorý je zrodený rozumnou prírodou, ktorá je matkou 
všetkých ľudí a preto sme všetci bratia, narodení od jednej matky 
a sme spätí spoločnými putami rodenia“687.  

„Premýšľaj na tými slovami, pretože On nimi chcel, aby sa ľudia 
báli. Vraví, že máme rovnakú prirodzenosť a rovnaký pôvod, preto ťa 
to má ochrániť pred zlým úmyslom. Ak odvrhneš bratský súcit a celý 
sa oddáš hnusnému úmyslu, pomysli si, že človek je stvorený na Boží 
obraz a má vládnuť nad celou prírodou, a preto zanechaj zlé úmysly. 
Čo povieš, že ak človek nespočetnekrát vykoná vraždu a preleje krv, 

                                                 
684 5Mjž 32, 20. 
685 ИУСТИН, М.: Бeсeдa с Tрифoнoм иудеем, 20 TLG 0645.003, 20.1.1-4.6. podľa LOUTH, 

A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 186. 
686 O Hoe, 26, 94 Cl. 0126, 26.94.480.15 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, 

К.: Cit. dielo, с. 187. 
687 1Mjž 9, 5-6.  
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či bude preliata krv iba jeho? Nerozmýšľaj o tom takto, milovaný, ale 
spomeň si na to, že onedlho,688 keď bude mať telo, bude trpieť 
neprestajné a večné muky“689. Boh si vymedzuje vysadné právo na 
ľudský život. Ľudský život patrí Bohu, ktorý je odbleskom jeho 
majestátu. Stvoriteľ potvrdzuje svoj obraz v človeku tým, že mu 
zveruje časť súdu. Vykonanie trestu smrti nad vrahom predáva Boh 
do ľudskej ruky. Na svoje miesto stavia človeka, aby súdil za Neho. 
„Boh je ten, ktorý vyhľadáva krv na tomto i onom svete. Tu určuje 
vrahovi smrť, pretože prikázal ukameňovať vola, ktorý usmrtil 
svojimi rohmi človeka690. Na konci sveta, v deň vzkriesenia zvieratá 
navrátia ľudské telá, ktoré pojedli“691.  
 

8 Potom Boh povedal Noemovi i jeho synom, čo boli s ním: 9 „Ja 
uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás, 10 aj 
s každou živou bytosťou, čo je s vami: s vtáctvom, s dobytkom a so 
všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, 
čo sú na zemi. 11 Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy 
nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, 
ktorá by spustošila zem." 
12 A Boh hovoril ďalej: „Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram 
na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytosťami, 
čo sú s vami: 13 Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom 
zmluvy medzi mnou a zemou. 14 Keď zastriem zem oblakmi a keď sa 
v oblakoch zjaví moja dúha, 15 vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, 
ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy 
nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory. 16 V obla-
koch bude oblúk, uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu, 
uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, 
čo sú na zemi." 
17 A Boh povedal Noemovi: „Toto je znak zmluvy, ktorú som uzavrel 
medzi sebou a medzi všetkými živými tvormi na zemi." 

                                                 
688 Po vskriesení z mŕtvych. 
689 ЗЛАТОУСТ, И. : Гoмилии на книгу Бытия, 27.15 TLG 2062.112,53.246.30-47 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 187. 
690 2Mjž 21, 28. 
691 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия, 6.15 CSCO 152, 62-63: Tвoрeния 6: 269-

270.podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 186. 
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„Aby sme dokázali zo seba odohnať nespokojnosť a presvedčiť sa, 

že už nebude také čosi, ako bolo, Boh vraví: „Ako som dopustil potopu 
zo svojej ľudomilnosti, aby sa preseklo zlo a nešírilo sa ďalej, tak aj teraz 
podľa svojej ľudomilnosti vopred sľubujem, že nebudem robiť to, aby 
ste terajší život prežili v strachu“. Z tohto dôvodu On povedal: 
„uzavriem s vami zákon“, t. j. urobíme zmluvu. Medzi ľuďmi je bežné, 
že ak niekto niečo sľubuje, podpíše sa zmluva a tým človek získava 
patričné presvedčenie. Tak robí aj dobrý Hospodin, keď vraví, 
„uzavriem s vami zmluvu“. Múdro povedal: „Uzavriem“, t. j. obnovím 
to, čo bolo zničené kvôli ľudským hriechom. Uzavriem zmluvu s vami 
a s vaším potomstvom, čo bude po vás. Všimni si Božie milosrdenstvo, 
ktoré sa rozprestiera ako vraví zákon nie iba k vám, ale má platiť aj 
medzi vaším potomstvom. Svoju štedrú dobrotu preukazuje keď vraví: 
„S každou živou bytosťou, čo je s vami: s vtáctvom, s dobytkom, a so 
všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo 
sú na zemi. Áno, uzavriem zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé 
vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila 
zem“. Vidíš veľkosť zmluvy? Pozri ako dobrotu rozprestiera nad 
všetkými zvieratmi bez rozdielu... Tak ako boli tieto zvieratá stvorené 
pre človeka, aj oni sa teraz účastnia na dobrote, ktorá je prejavovaná 
človeku. Zmluva sa navonok týka rovnako človeka ako zvierat, ale 
v skutočnosti to tak nie je. Robí sa to kvôli potešeniu človeka, aby vedel, 
aká je mu prejavovaná česť a dobro sa nevzťahuje iba na neho, ale na 
všetko okolo neho aj na zvieratá – pretože aj ich sa dotýka dobrota 
Božia“692. „Kto uzatvára vody v oblakoch?693. Nie je divné vidieť 
kvapalinu, ktorá je zdržiavaná slovom! Časť sa nachádza v oblakoch 
a ďalšia prší na zem! A seje Boh v správny čas a patričnou mierou 
a neponecháva celú vlahu slobodnou a neudržateľnou, ako to bolo pri 
očistení za čias Noeho. Hospodin nezabúda na svoju zmluvu!, ale 
neudržiava ju v plnosti, aby sme opätovne nemuseli mať potrebu 
akéhosi Eliáša, ktorý sa modlil, aby opäť pršalo“ 694.  

                                                 
692 ЗЛАТОУСТ, И.: Гoмилии на книгу Бытия, 28, 4 TLG 2062.112, 53.253.40-254.13 

podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 190.  
693 Job 26, 8. 
694 ГРИГОРИЙ Н.: O бoгoслoвии, 28.28 TLG 2022.008, 28.16-22 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 191. 
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Kliatba a požehnanie Noemovo 
 

18 Noemovi synovia, ktorí vyšli z korába, boli Sem, Cham a Jafet. 
Cham je otcom Kanaána. 19 Títo traja boli teda Noemovi synovia 
a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. 20 Noe začal obrábať zem 
a vysadil vinicu. 21 A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo 
svojom stane. 22 I uvidel Cham, Kanaánov otec, nahotu svojho otca 
a vonku to hovoril svojim dvom bratom. 23 Ale Sem a Jafet vzali 
plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakryli otcovu 
nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu. 24 Keď sa 
Noe prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn, 
25 povedal: "Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom 
svojich bratov!"26 Potom pokračoval:"Nech je zvelebený Pán, Boh 
Semov a Kanaán nech je jeho sluhom!27 Nech Boh rozvetví Jafeta 
a nech býva pod Semovými stanmi a Kanaán nech je jeho 
sluhom!"Noe žil po potope ešte tristopäťdesiat rokov. 28 Všetkých 
Noemových dní bolo deväťstopäťdesiat rokov a potom zomrel.  
 

Nová biblická časť a história o deťoch potomkoch695 Noacha. 
Meno Sem, alebo Šem znamenalo vo všeobecnosti meno, alebo 
poznámka, znak, alebo „sláva“. Cham podľa všetkého znamenal 
páliaci, čierny, temný, alebo vášeň, páľava 696. Jafet, alebo Jafe, čo zna-
mená „krásny, pekný“ ale tiež rozprestieranie, rozširovanie odvodené 
od hebrejského slovesa „patá“ – dávať priestor. Napríklad v starých 
gréckych tradíciach sa spomína Japet ako otec titana Prométea. 
Národy blízkeho východu zachovávajú tradíciu o „Samovi a Chamo-
vi“ – prarodičoch bielej a tmavšej pleti ľudí svojho regiónu. Cham, 
ktorý bol otcom Chanaana, alebo Kanaána pochádza zo slovesa „ka-
ná“ – koriť sa, ponižovať, podriaďovať sa. Takýmto spôsobom „Cha-
naán“označuje „podriadenosť“.  

Vymenovanie synov podľa mien malo za cieľ poukázať, že ľud-
stvo po potope nemalo žiadnych iných náčelníkov svojich rodov, ale 
malo svojich patriarchov. Prvýkrát sa stretávame s patriarchálnym 
systémom vládnutia. Patriarcha bol hlava rodu, ktorý mal nad svojimi 

                                                 
695 Židovský - toldoth Noach. 
696 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 107. 
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potomkami a deťmi neohraničenú moc. Zároveň plnil úlohu kňaza, 
prinášal obete a bol ochrancom pravého náboženstva a prorokoval.  

Arménsko, podľa svedectva Biblie, ktoré osídlil Noe je považo-
vané botanikmi za domovinu viniča – hrozna. Striedme používanie 
vína – viničnej šťavy je krásnym a zdravým liečebným prostriedkom 
a z pohľadu poľnohospodára ide o užitočnú a dobrú prácu z pohľadu 
kultúry dozrievania. Ľudstvo pred potopou nepoužívalo víno. Prvý-
krát s ním prišiel do styku Noe, a preto pri zoznamovaní sa mohlo 
stať, keďže nepoznal silu a pôsobenie vína, vypil viac, ako bolo treba. 
Keďže urobil začiatok používaniu vína, opil sa kvôli úplnej nevedo-
mosti, koľko môže vypiť z tohto nápoja. Chyby spravodlivcov sú pre 
nás varovaním, aby sme si o sebe nenamýšľali697 a je vhodným liekom, 
keď nad nami víťazí zúfalstvo a malomyselnosť v dôsledku našej 
hriešnosti698. Ako hovorí sv. Ján Zlatoústy, 699 preto sú opísané nielen 
cnosti a dobré skutky synov, ale aj ich hriechy, aby sme sa ich 
vyvarovali a tie prvé napodobňovali. V súčasnosti sa pre Arménsko, 
ako starobylý a kultúrny, ale aj kresťanský štát, kde sa uskutočnilo 
veľa archeologických vykopávok používa nazov „múzeum pod 
otvoreným nebom“. 

 V Biblii sa víno používa v zmysle vyjadrenia extázy, zjednotenia 
sa s Bohom v duchovnej radosti. Príkladom je kniha700, kde sa nevesta 
obracia k ženichovi so slovami: „Tiahni ma za sebou! Pobežme! 

Zaveď ma, kráľ, do svojej komnaty! Tam jasať budeme a z teba tešiť 

sa a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno. Ozaj, právom ťa milujú“. 

V knihe Midraš v židovskej alegorickej exegéze sa tieto slová 
vysvetľujú nasledovne: Hospodin pritiahol dušu človeka a duša 
v modlitebnej extáze opúšťa počas modlitby telo a teší sa na stretnutie 
s Hospodinom. Hospodin ukázal duši neviditeľný, duchovný svet a tá 
vstúpila do týchto tajomných Božích príbytkov. Uchvátenie a radosť je 
príznakom náboženskej extázy. „Opitosť“ sa chápe, že duša pocítila 
blízkosť Božej bytnosti a s láskou sa mysticky duša zjednocuje 
s Bohom. „Dom hostiny“ alebo, ako je v slovenčine preložené „vínna 

                                                 
697 1Kor 10, 12. 
698 Jer 8, 4. 
699 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 63. 
700 Pies 1, 4. 
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pivnica“701, hebrejsky „bejt ha jájin“ je doslovne „dom vína“ je opis 
mystického zjednotenia duše človeka s Bohom, alebo ľudského ducha 
s Duchom Svätým 702. Niektorí autori sú proti doslovnému chápaniu 
opilstva Noeho a skôr sa prikláňajú k silnému extatickému zážitku, 
keď sa duch človeka v prorockom stave dostáva do vyšších sfér 
pričom stráca kontrolu nad telom, ktorý navonok pripomína človeka 
„nerozumného“703. V Biblii sú viacere príklady, keď proroci v roztrha-
nom odeve704. Obraz vinnice, alebo viniča nachádzame v mnohých 
biblických proroctvách a podobenstvách pričom označujú Boží národ, 
ktorý je v spojení so svojim Stvoriteľom705. „Nahotu“ v biblickom po-
nímaní môžeme chápať ako nadmernú otvorenosť, bezbrannosť. 
Chám sa nad Noachom, ktorý ho uzrel v extatickom stave, ako človek 
hrubý, neduchovný a živočíšny. Syn vôbec nepochopil stav otca, 
z ktorého sa začal vysmievať, pritom mal mu byť vďačný za svoj život 
a tiež za záchranu od potopy. Dokonca aj apoštol Pavol varoval du-
chovných ľudí, ktorí sa dostávali do extatického modlitebné stavu. 
„Keby sa tak zišla celá cirkev a všetci by hovorili jazykmi a prišli by 

aj jednoduchí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že blaznie-

te?“706. Dvaja bratia prejavili slušnosť – taktnosť a urodzenosť, pretože 
pochopili vyššiu duchovnú realitu, ktorú prežíval otec v modlitbe. 
Cham sa však prejavil ako človek čisto telesný, pričom Sem a Jafet, 
ako uvidíme ďalej, sú stelesnením dvoch typov ľudí človeka duchov-
ného – Sem a duševného, avšak dosahujúceho vysokej úrovne vývinu. 
Po prebudení Noe vedel, pretože duch v modlitbe bol bdelý, hoci 
stratil kontrolu nad telom, ale videl, čo sa sa stalo. Vyššie uvedený 
stav navonok veľmi pripomína stav klinickej smrti, ktorý opisujú pa-
cienti po prebudení, keď vedia čo ktorý lekár alebo sestrička pove-
dala, keď bol dotyčný v bezvedomí 707. 

„To, čo sa odohralo, bolo kvôli neskúsenosti a nie kvôli 
nezdržanlivosti. Noe bol prvým človekom, ktorý podľa Svätého Písma 
vyrobil víno, pričom nevedel, aké množstvo nápitku je možné použiť 

                                                 
701 Pies 2, 4. 
702 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 108. 
703 1Kor 1, 23. 
704 2Mjž 20, 2-4; Ez 4, 15-16; Mich 1, 8; 1Kor 2, 14. 
705 2Mjž 5, 1-17; Ž 80, 9-16; Jer 2, 21; Mt 21, 33-43; Jn 15, 1-8. 
706 1Kor 14, 23. 
707 Pozri knihu R. Moodyho: Život po živote. 
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a taktiež nevedel ani to, že vína treba riediť s vodou a až následne piť. 
Preto zaspal. Nebolo nič nezvyčajné v tom, že sa obnažil. Aj dnes 
každý, kto ide spať, sa zoblieka... Opitosť napomáha usnutiu a ešte 
viac ospravedlňuje jeho nahotu“ 708. „Opitosť Noeho sa uskutočnila 
nie preto, že vypil veľa vína, ale preto, že nikdy predtým víno nepil. 
V arche nemohol piť víno, pretože v deň záhuby každého tela nemo-
hol priniesť víno do archy. Preto Noe nepoužíval víno v priebehu 
celého roku, pretože tak dlho trvala potopa. A keď v 27. deň v mesiaci 
Jora vystúpil z archy, žiadny vinič nebol zrelý, ani hrozno nebolo 
možné sadiť. Preto až tri roky po potope vysadil Noe vinicu a použil 
semená suchých jahôd, ktoré so sebou zobral do archy. Až po troch či 
štyroch rokoch získal plody. To znamená, že spravodlivý Noe nepo-
užíval víno viac ako šesť rokov“709. Podľa názoru tohto svätého otca 
nie je akosi jasné či sa hrozno pestovalo aj pred potopou. 

„Ktokoľvek môže povedať: Prečo vinič, ktorý spôsobuje toľko 
zla,710 je používaný ľuďmi? Nerozprávaj však nerozumne. Rastlina nie 
je zlo a víno nie je hriešne, ale zneužívanie je zlo a hriech. Či azda nie 
kvôli vínu sú ťažké hriechy, ktoré mnohých privádzajú k záhube? Ale 
toto všetko sa deje kvôli zvrátenej vôli a nestriedmosti, na čo 
poukazuje aj Písmo, keď hovorí o počiatkoch používania vína po 
potope, aby si vedel, že ľudská prirodzenosť došla do veľkej zvráte-
nosti a vykonala množstvo hriechov, keď sa víno ešte ani nepouží-
valo, lebo ho ľudia ešte nevedeli vyrábať. Takže nie vínu treba pripi-
sovať všetko zlo, ale zvrátenej vôli a náklonnosti ku zlu. Na druhej 
strane pozri, aké užitočné je víno a maj bázeň. Vďaka vínu sa usku-
točňuje tajomstvo nášho spasenia. Zasvätení vedia, o čom rozprá-
vam“711. „Beda tým, ktorí od skorého rána hľadajú sekeru a do nesko-
rého večera sa rozpaľujú vínom“712. Noe vypil víno a zaspal, pretože 
bol opitý, pričom obnažil svoje telo. Vedz, že víno ohlušuje dušu 
človeka a otupuje rozum, človek nepamätá sám na seba, nieto na 

                                                 
708 ФЕОДОРИТ К .: Вoпproсы нa Вoсмикнижие, 56, TLG 4089.022, 53.15-53.21, podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 193.  
709 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия, 7.1 CSCO 152: 63: Tвoрeния 6: 270.podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 193. 
710 V osobnom živote. 
711 ЗЛАТОУСТ, И. : Гoмилии на книгу Бытия, 29, 10 TLG 2062.112, 53.265.1-265.19 

podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 193. 
712 Iz 5, 11. 
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Boha. A hoci opilstvo a nahota Noeho symbolizuje tajinu Utrpenia 
Christa a Jeho smrť, v doslovnom zmysle poukazuje na chybu, ktorú 
urobil. Lot, keď sa opil, vykonal krvismilstvo s dcérami a neuvedomil 
si svoj priestupok. A z tohto krvismilstva vznikli713 moabiťania a amo-
niťania“ 714.  

„Ako povedal Christos715: „Ja som pravý vínny kmeň“, aj Isusova 
krv nie je z vody, ale z vína. Avšak Jeho krv, vďaka ktorej sme spasení 
a oživení, ju nie je možné uvidieť v čaši, keď v nej niet vína, pretože 
víno – krv Christova o tomto tajomstve zvestuje celé Písmo.A v knihe 
Genezis nachádzame, že Noe bol predzvesťou tohto tajomstva a tým 
zjavil obraz budúceho utrpenia Mesiáša. Keď sa opil, ležal obnažený 
vo svojom stane716, pričom ležal na chrbte nahý a obnažený. Nahotu 
otca objavil stredný syn a starší s najmladším synom ho prikryli, 
avšak o tom netreba ďalej rozprávať. Aby sme však pochopili, že Noe 
je predobrazom budúcej pravdy, je dostatočné, keď poukážeme, že 
vypil nie vodu, ale víno a tým zjavil obraz budúceho utrpenia 
Christa“717. Odhalenie vlastnej nahoty sa u Židov považovalo za veľkú 
hanbu 718. „Noe preklial Kanaána a povedal: „Prekliaty Kanaán, otro-
kom otrokov buď svojim bratom“. Prečo bol vinný Kanaán, keď ešte 
sa ani nenarodil a nahotu videl jeho otec a nie on sám? Vravia, že 
Cham prijal požehnanie spoločne s ostatnými, keď vchádzal do archy 
a potom opäť keď vychádzal z archy. Noe nepriaklial iba jeho samot-
ného, ale aj jeho syna, prekliatie syna malo priniesť utrpenie otcovi719. 
Na základe Písma, keď sa Noe prebral z opojenia, dozvedel sa, čo mu 
urobil jeho najmladší syn. Je známe, že Cham nebol najmladším sy-
nom, ale stredným, ale pod termínom „najmladší“ treba chápať malo-
letosť Kanaána, ktorý sa vysmieval obnaženému starcovi720 pravde-

                                                 
713 Dva národy. 
714 ЛЕАНДР, С.: O пoдготовке мoнахинь, PL 72:885 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- 

ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 194. Biskup Leander Sevilský bol španielským 
biskupom a žil okolo r. 540-600. Latinský cirkevný dejateľ a spisovateľ. 

715 Jn 15, 1. 
716 1Mjž 9, 21. 
717 КИПРИАН, К.: Послания, 63.2-3 CCSL 3C: 391-92 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- 

ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 194. 
718 LACH, S.: Cit. dielo, s. 277. 
719 Chamovi. 
720 Dedovi. 
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podobne so svojím otcom? To znamená, že už bol na svete, ale bol vo 
veľmi mladom veku. Navonok sa zdá, akoby si sv. Efrém v názoroch 
protirečil, avšak je to iba vonkajšie zdanie. Tento autor sa obracia 
k dvom rabínsky721 exegézam, v ktorých sa poukazovalo na nesúlad 
požehnania722. Cham usmievajúc sa, prišiel k svojim bratom. Preto je 
možné si myslieť, že Kanaán nebol prekliaty úplne spravodlivo ako 
vykonajúci zlo ešte v detstve, ale nebol prekliaty kvôli inému.Pritom 
Noe vedel, že ak by Kanaán v svojej starobe nebol dôstojný prekliatia, 
ani v mladosti by nekonal skutky, ktoré by si to zaslúžili“ 723 . Medzi 
židmi dodnes existuje názor, že Noe nepreklial Chama, pretože bol 
požehnaný Bohom, ale prekliaty bol jeho syn Kanaán, ktorý prvý 
uzrel nahotu deda a prišiel o tom povedať svojmu otcovi724, odvolá-
vajúc sa na sv. Jána Zlatoústeho, ktorý zdôrazňoval nezdržanlivosť 
Chama počas potopy,keď sa všetci zdržiavali od pohlavného súžitia 
iba on nie. Preto objasňuje, že kanaánci – kanaániti boli potomkovia 
Chama, ktorí boli susedmi židovského národa a často sa spomínajú 
v dejinách Bohom vyvoleného národa. Niektorí autori si myslia, že 
Cham bol najmladší zo synov725 .  

„Prečo keď zhrešil Cham, bol prekliaty jeho syn Kanaán? Pretože 
za hriech Šalamúna bol potrestaný jeho syn a to tým, že bolo 
zmenšené kráľovstvo726. Prečo keď za svojho kraľovania zhrešil 
Achab, trest postihol jeho potomstvo? Prečo čítame v svätých kni-
hách727 „tresceš neprávosť otcov na synoch, ktorí prídu po nich“ a 
„trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a štvrtého 

pokolenia“728. Takže dotýka sa to všetkých potomkov. Azda si myslí-
me, že povedané je klamstvo? Takto nemôže nikto povedať, iba 
nepriateľ Božích právd. Telesné rodenie v národe Božom Starého 
Zákona je rodením do otroctva, kde hriechy otcov prechádzajú na 
deti. Duchovné rodenie mení následky, hrozby a odplatu za hrie-

                                                 
721 Pozri Bereshit Rabba 37, 11. 
722 Porovnaj 1Mjž 27, 30-40 identita syna a otca Hebr 7, 9 – 10. 
723 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия, 7, 3 CSCO152:64-65: Tвoрeния 6: 271-272, 

podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 194-195.  
724 ПОПОВ, Н.: Cit. dielo, c. 18 porovnaj ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 63. 
725 PETER, M.: Cit. dielo, s. 145. 
726 1Kr 12, 1-25; (1Sam 12, 1-25). 
727 Jer 32, 18. 
728 2Mjž 20, 5. 
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chy“729. „Opilstvo Noeho je zaznamenané preto, aby sme mali pred 
sebou jasný obraz pádu a zvlášť sa vyvarovali opilstva. Preto je 
Hospodinom požehnaný Sem a Jafet, ktorí prikryli hanbu opilstva730. 
Preto Písmo hovorí: Človek, ktorý vypije dostatočne vína, uľahne do 
svojej postele“ 731.  

„Druhé tajomstvo, ktoré nepoznáte, sa uskutočnilo v čase Noeho. 
Spočíva v nasledujúcom. Požehnania, ktoré Noe odovzdal svojim 
dvom synom, vyriekol aj prekliatie na svojho vnuka, pretože prorocký 
Duch nechcel prekliať syna, ktorého Hospodin požehnal spoločne 
s ostatnými synmi. Pretože trest mal prejsť na celé pokolenie syna, 
ktorý sa vysmieval z nahoty otca, preto sa prekliatie začalo na jeho 
synovi...“ 732. Tento názor zastávajú aj niektorí súčasní autori 733.  

„Niektorí povedia, že Noe preto nepreklial Chama, lebo bol 
požehnaný Hospodinom. Avšak prečo sa za hriech otca trestá syn? 
Nie je to náhodou. Cham netrpel menej ako jeho syn, pretože prežíval 
muky po vypočutí týchto hrozných slov. Veď viete ako veľmi trpia 
otcovia, keď vidia, že sú trestané ich deti. Radšej by trpeli sami, než 
vidieť ako trpia ich deti“ 734 . 

„Na tom, čo sme už povedali, je dôležitejšie to, že treba pre-
ukazovať úctu rodičom. Čítali sme, kto bol požehnaný a kto prekliaty 
otcom. Akú milosť dal Boh rodičom, aby v deťoch vypestovali úctu. 
Takže výchova je dielom otcov. Cti si otca svojho, aby ťa žehnal“ 735. 
„Stav otroctva je spravodlivo daný hriešnikovi. V Písme sa stretávame 
s otroctvom až v čase, keď spravodlivý Noe potrestal týmto pome-

                                                 
729 АВГУСТИН, Б .: Против Юлиана пелагианина 6.25 Cl. 0351, 6.872.49 podľa LOUTH, 

A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 195. 
730 1Mjž 9, 23-27. 
731 КЛИМЕНТ, A.: Пeдaгoг, 2.2.34 TLG 555.002.2.2.34.3.2-4.3. podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 195 Na konci Klement parafrazuje Sir 31, 
19. 

732 ИУСТИН, М.: Бeсeдa с Tрифoнoм иудеем, podľa 139 TLG 0645.003, 139.1.1-5.5 
LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 196. 

733 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 110. 
734 ЗЛАТОУСТ, И. : Гoмилии на книгу Бытия, 29. 21 TLG 2062.112, 53. 269.29-55. podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 193. 
735 АМВРОСИЙ M: O пaтриaрхaх 1.1.Cl. 0132, 1.1.125.1 podľa LOUTH, A. - CONTI, 

M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 197. 
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novaním svojho syna736. Týmto spôsobom nie príroda, ale hriech si 
zaslúžil toto pomenovanie737.“  

Keď bol prekliaty Cham v osobe vlastného syna, Noe požehnáva 
Sema a Jafeta... Jafetov rod sa množil a vznikol z neho veľký národ na 
severe a západe. Samotný Hospodin bol prítomný v stane Abraháma, 
potomka Séta. Kanaán sa stal otrokom Sema a Jafeta, keď v časoch 
Jozueho Semovi potomkovia zničili príbytky Kanaána a podrobili 
a zotročili si ich ako vládcovia“ 738.  

Potomstvo Sema obývalo Arménsko, Mezopotámiu, Sýriu a Ará-
biu a vstúpili do starozákonnej Cirkvi, pričom židia si podrobili kana-
áncov a v Starom Zákone boli ochrancami pravej úcty k Bohu z poko-
lenia, z ktorého sa narodil aj Isus Christos. Pravá viera semitov739 sa 
prejavila keď na zemi narodil Vykupiteľ sveta. Potomkovia Jafeta 
neskôr uveria v Christa, ale židia sa ho zrieknu. Samotné meno Sem740, 

                                                 
736 1Mjž 9, 25. 
737 АВГУСТИН, Б .: O градe Бoжием 19, 15 Cl. 0313, 48. 19.15.8. podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 197.  
738 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия, 7, 3 CSCO152:64-65: Tвoрeния 6: 272.podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 197.  
739 Termín semiti sa vzťahuje na potomkov Sema. Zväčša máme na mysli židov 

a arabov. Po línii Abraháma cez slúžku Hagar a „prvorodeného“ syna Izmaela a jeho 
potomkov vznikol Arabský národ. Po línii Abraháma cez Sáru jeho „zakonitú 
manželku“, syna Izáka a jeho potomkov vznikol Židovský národ. Araby i Židia si ctia 
Abraháma ako svojho praotca. Neobjektívna politická, legislatívna a masmediálna 
interpretácia slová „antisemitizmus“ privádza k predstavám, že semiti sú iba Źidia. 
Takáto exegéza je v rozpore s tým čo tvrdí Sväté Písmo – pozri 1Mjž 16, 1-16 porovnaj 
1Mjž 21, 1-8. – pozri Všeobený encyklopedický slovník, A-F, PAULIČKA I. a kol., 
Bratislava 2005, ISBN 80-7181-618-3, s.177-178 heslo Antisemitizmus - ideológia hlá-
sajúca nenávisť k Židom. Má väčšinou iracionálny charakter nenávisti priemerných 
a deklasovaných osôb voči komunite odlišujúcej sa od ostatnej spoločnosti, na ktorú 
sa (často pragmaticky) zvaľuje zodpovednosť za problémy, ktorými spoločnosť trpí. 
Jeho počiatky siahajú do staroveku. V kresťanskej stredovekej spoločnosti Židov 
obviňovali z ukrižovania Ježiša Krista, označovali ich za pôvodcov morových epidé-
mii a stali sa obeťami mnohých pogromov. Ekumenické hnutie odsúdilo protiži-
dovské tendencie. V priebehu 19. storočia vznikol novodobý a., založený na proti-
vedeckých rasistických teóriach, ktoré rozlišovali medzi tzv. árijskou a semitskou 
rasou, predovšetkým Židmi. V nacistickom Nemecku boli hlásateľmi a., A. Hitler, A. 
Rosenberg, Julius Streicher a ďalší. Nacisti využívali aj staršie falzifikácie očierňujúce 
židovský národ, napr. Protokoly siónskych mudrcov, šírené v kruhoch ruských 
antisemitov. A. vyvrcholil v nacistickej genocíde (šoa). Pod rúškom antisionizmu ho 
šírili aj v bývalom ZSSR. A., ako primitívny svetonázor podnes pretrváva.  

740 Hebrejsky ha Šem - „meno Božie“. 
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ktoré znamená sláva a bolo mu zverené poznanie mena Božieho 
a zvestovanie národom Božej slávy. Sem bol hlásateľom pravej viery, 
vyššieho duchovného života a bol človekom duchovným.  

Pôvodné obyvateľstvo osídľujúce Palestínu do príchodu Židov 
boli Kanaánci, Feničania a mnoho ďalších národov Stredomoria 
a Afriky. V duchovnom zmysle sú Kanaánovi príbuzní tí, ktorí preja-
vujú podobný vzťah k rodičom a to cynici, tí, ktorí páchajú svätokrá-
dež a bohorúhači a tí, ktorí sú zotročovaní, ale aj otrokármi, ktorí sú 
zotročení túžbou po bohatstve a moci. Potomkovia Cháma emigrovali 
a usídlili sa v Afrike a hoci založili významné kráľovstvá ako Babylon, 
Egypt, Etiópia, Fenícia, Kartágo, často boli tieto národy zotročované 
a to nielen v staroveku a stredoveku, ale aj v novoveku. Fyzické zotro-
čovanie jedného národa iným bolo veľmi smutný obrazom panovania 
národov jedných nad druhými. Otrokárske systémy sú dostatočným 
obrazom nespravodlivého ponižovania jedných druhými. Cham otec 
Kanaána, význam mena označovalo „horkokrvnosť – vášnivosť“ – 
človeka vášnivého. Charakteristické črty afrického umenia – hudby, 
tanca sú späté s vášnivosťou a horúcim temperamentnom.  

Potomkovia Jafeta741 obývali severnú a strednú Áziu, južnú časť 
Európy742, Indiu, kde vytvorili Arijské kráľovstv743. Prenikli dokonca 
pravdepodobne744 aj do Ameriky. Jafet, ktorého meno znamenalo 
„krásny a rozšírujúci sa“, je prarodičom národov, ktoré sú povolané 
k pokračovaniu šírenia krásy a harmonie široko po celej zemi, ide 
o národy, ktoré panovali vo svetovej civilizácii. Jafet sa stal predkom 
indoeurópskej rodiny národov, ktorý mala obrovský a dominujúci 
vplyv a úlohu vo svetovej civilizácie v počas mnohých stáročí. Syno-
via Jafeta, starodávni arijci osídlili Iran, Médsko a v polovici 2. tisíc-
ročia pred Christom pokorili Indiu. Indoeuropskymi jazykmi hovorili 
Chetiti a množstvo ďalších národov prednej Ázie. Potomkovia Jafeta 
vytvorili obrovskú starobylú civilizáciu, ktorá sa rozšírila až do krajín, 
ktoré boli impériom Alexandra Macedónskeho a neskôr Rímskym 

                                                 
741 Indoeurópske národy. 
742 Potomkovia Grékov a Rimanov. 
743 ПУШКАР, B.: Cit. dielo, c. 52 – porovnaj ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 63 
744 Sk 17, 26. 
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impériom745. Indoeurópske národy dostali poznanie o Bohu od Se-
mitov, pretože k pravej viere prišli cez kresťanstvo, lebo sa tajomne 
zjednotili s potomkami Sema v úcte k Bohu. 

29. verš poukazuje na to, že patriarcha Noe zomrel vo veku 950 
rokov, a ako jediný spolu so svojou rodinou prežil súd potopy. Hoci 
počas svojho života videl veľa zvráteností, ostal verný Bohu, istý čas 
žil spoločne s Abrahámom. Noe opitý, obnažený, vysmievaný, preklí-
najúci a žehnajúci je nie náhodou predobrazom Isusa Christa, ktorý 
vypil čašu Božieho hnevu, vlastnou láskou k ľuďom, obnažený na 
kríži, vysmievaný telesnými ľuďmi, zanechávajúcimi ich pod preklia-
tim a v otroctve hriechu, ale zato žehnajúci verným deťom Božím. 
Takto poukazujú svätí otcovia blaž. Hieroným, bl. Augustín a sv. 
Cyprián 746 .  

  
 
  

                                                 
745 Slovo arijec bolo vo fašistickom slovníku chápané ako človek čistého, nežidovského, 

nesemitského pôvodu a definuje ho ako indoiránca, alebo indoeuropana.pozri Slovník 

cudzích slov, M.Ivanová – Šalingová, Z. Maníková: Bratislava 1979, s. 92.  
746 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 216. 


