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Genesis 6:5  I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je 
v každé chvíli jen zlý. 
6  Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 
7  Řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, 
neboť lituji, že jsem je učinil." 
8  Ale Noe našel u Hospodina milost. 
9  Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 
10  A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta. 
11  Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. 
12  Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. 
13  I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. 
Zahladím je i se zemí. 
14  Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. 
15  A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. 
16  Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, 
druhé i třetí patro. 
17  Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. 
Všechno, co je na zemi, zhyne. 
18  S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. 
19  A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec 
a samice to budou. 
20  Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z 
každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. 
21  Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm." 
22  Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 
 
 
NOE - spravedlivý muž, Hospodin ho vybral, a zachránil, když zničil svět potopou. 

Genesis 6:5  I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i 
srdce je v každé chvíli jen zlý. 
6  Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 
7  Řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, 
neboť lituji, že jsem je učinil." 
8  Ale Noe našel u Hospodina milost. 
9  Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 

 
Bible ho řadí ke třem spravedlivým... 

Ezechiel 14:13  "Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zronevěřila se a já bych na ni napřáhl 
svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek, 
14  a byli by v ní tito tři muži: Noe, Daniel a Jób, ti vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe, je 
výrok Panovníka Hospodina.  (podobně 3Ezech 14,120) 

 
vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe... 
nevysvobodí ani své syny, ani dcery, jen sami sebe. 
Díky Bohu, že poslal Pána Ježíše, a on nás vysvobodil.  Jsme zachráněni Kristem. 
Díky Boží milosti. 
 
Hospodin řekl Noemovi, že zničí svět potopou a přikázal mu, aby postavil archu, která je před vodami 
potopy zachrání. Noe poslechl. Podle dispozic, které mu Bůh dal postavil loď, na Boží pokyn do ní 
shromáždil zvířata a on a jeho rodina do ní vešly. 
Pak přišla potopa, a on se svou rodinou se jako jediní zachránili. 
Když opadla voda, opustili loď, Noe postavil oltář, obětoval Hospodinu zápalnou oběť. (celá spálená na 
oltáři jako výraz vděčnosti.) 
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Je to poprvé, kdy Bible tuto oběť zmiňuje. Později, za doby Mojžíše se stala pravidelnou součástí života 
Izraele.  
Její vůně, která stoupla k nebi se Bohu líbila, a jako odpověď udělal dvě věci: 

 slíbil, že již nikdy nezničí svět potopou (jako znamení dal duhu) 

 požehnal Noemovi a jeho synům, a řekl jim aby naplnili zem (ploďte se a množte...) 
také jim řekl, že vše co je na zemi ať jim slouží k pokrmu, zvířata i rostliny... 

 
Stejně požehnal Hospodin i Adamovi a Evě. Gen. 1,29 (Adam a Eva) a Gen. 9,1 (Noe a jeho synové) jsou 
totožná: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. 
Rozdíl je v následujícím: Adam a Eva (Gen. 1,29) dostávají za pokrm rostliny, zatímco Noe a jeho rodina 
(Gen. 9,3) dostávají pokyn, aby jedli zvířata i rostliny. (V ráji i zvířata jedly jen rostlinnou stravu...) 
(Jen maso oživené krví nebudete jíst..    B21:  Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev.) 

Genesis 9:3  Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto 
všechno. 

NOE se usadil, a Bible říká, že začal obdělávat půdu. Mimo jiné vysadil i vinici, pěstoval víno. 
A zde jsme u našeho příběhu. 
 

Genesis 9:18  Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet; Chám je otec Kenaanův. 
19  Tito tři jsou synové Noeho; podle nich se rozdělila celá země. 
20  I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici. 
21  Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. 
22  Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. 
23  Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář 
měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. 
24  Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, 
25  řekl: "Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!" 
26  Dále řekl: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem! 
27  Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!" 

 
 
Noe vysadil vinici, vyrobil víno a Bible popisuje příběh, kdy to s vínem nezvládl a opil se. 
Někteří vykladači říkají, že nevěděl o účincích alkoholu... ale myslím, že tak to nebylo. To by nám pak asi 
Bible tento okamžik nezaznamenala.  
Prostě i spravedlivý Noe selhal. Udělal chybu, přehnal to. 
 
Bible víno nezakazuje. Naopak říká například: 

Kazatel 10:19  K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno; 
Žalmy 104:15  Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb dodá lidskému 
srdci síly. 
Izajáš 55:1  "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, 
pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! 

 
Ale varuje před opilstvím, před tím, že se víno stane nepostradatelným. Tedy před závislostí. Najdeme 
nespočet veršů, které o tom hovoří. 

Přísloví 20:1  Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není. 
Přísloví 23:31-35  Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce  a nakonec uštkne jako 
had a štípne jako zmije.  Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné 
řeči.  Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou.  "Zbili mě a nic mě nebolí, 
ztloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase." 
Izajáš 5:11-12  Běda těm, kteří za časného jitra táhnou za opojným nápojem a až do setmění je rozpaluje 
víno.  Citara a harfa, bubínek a píšťala a víno jsou na jejich pitkách, ale na dílo Hospodinovo neberou 
zřetel a dílo jeho rukou nevidí. 
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Myslím, že Noe se neopil cílevědomě. Neopíjel se denně. Prostě to jednou přehnal a přebral. Opil se.  
A když se člověk opije, tak dělá věci, za které se pak stydí.  
Někdo je agresivní, hádá se, nebo se pere, jiný je veselý, všechny kolem sebe baví, někdo je smutný, nebo 
depresivní (a může to v takovém případě jít až tak daleko, že si sáhne na život). Jiný ztratí zábrany, nejen ve 
slovech, ale i v činech. V opilosti lidé ničí a rozbijí věci, které jim nepatří, převrácené popelnice je to 
nejmenší. Ale v opilosti mnozí ztrácí zábrany i v oblasti sexu, a dopouští se nevěry, cizoložstva.  
 
Noe se opil, a obnažil se. Vysvlékl se do naha, a pak pod vlivem alkoholu usnul. Bible to více nerozebírá, jen 
konstatuje fakt.  Gen 9,21  Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. 
Myslím, že když se probudil, když vystřízlivěl, za svůj čin se velice styděl. A ještě když zjistil, že se o tom 
všichni dozvěděli. Ale minulost nelze vzít zpět. 
Proto je tak důležité, abychom jednali moudře, abychom předcházeli věcem, které by mohli ublížit nám, 
nebo druhým.  
Pán Ježíš říká, že jsme světlem světa (Mat. 5,14). Noe v tu chvíli světlem nebyl. I já často světlem nejsem. 
Lidé nás pozorují a říkají se: tak takhle vypadá křesťan? Takhle vypadá Bůh? Protože my vytváříme obraz 
Boha.  Proto je tak důležité žít podle Božího Ducha a ne podle těla.  
Pavel píše Koloským křesťanům, že se za ně modlí, aby 

Koloským 1:9-10 abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.  Tak budete 
svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v 
poznání Boha... 

Dělat Bohu čest, a ne být hanbou. 
 
Ohledně příběhu NOE, toto je poslední záznam v knize Genesis o činech tohoto muže.  
Poslední vzpomínka, poslední čin, poslední slovo - to i když člověk zemře zůstává. To je to, co si lidé vybaví 
při vyslovení jména. Nechtěl bych, aby posledním činem bylo něco podobného jako v tomto příběhu.  
Toužím, aby to poslední v mém životě bylo něco jako u muže jménem Henoch. 

Genesis 5:24  I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. 
 
 
Noe tedy leží nahý ve stanu a zmožen vínem usnul. 
Na scénu příběhu nastupují jeho tři synové: Šém, Chám a Jefet 
Nejprve přichází do stanu jeho syn Chám. Uvidí otce, a poví o tom svým bratrům. 
Šém a Jefet když se to dozví také vjedou do stanu. Ale jdou pozadu, aby nahého otce neviděli, a přikryjí ho 
pláštěm, který společně nesou. 
Když se Noe probudí a dozví se, co se stalo, požehná těmto dvěma synům: Šémovi a Jefetovi, zatímco (a to 
je zvláštní) syna Cháma - Kenaana prokleje. 

Gen 9,24  Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, 
25  řekl: "Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!" 
26  Dále řekl: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem! 
27  Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!" 

 
Jaká je pointa tohoto příběhu? Co nám chce Bůh skrze něj povědět? 
 

Chám vešel do stanu, uviděl nahého otce a pobavilo ho to. Tak tohle je ten slavný Noe, spravedlivý muž? A 
teď tu leží opilý a nahý. Pohrdl jím. Klidně si ho představuji, jak si odplivl a řekl: no, pěkně jsi se vybarvil.  
Chám neměl ke svému otci úctu, pohrdal jím a teď se to ukázalo. Vyšel najevo postoj jeho srdce.  
Když vyšel ven, Bible říká: pověděl to oběma bratřím.  
Myslím že si dovedeme představit jak to pověděl. To nebyla informace. To nebyl zkroušení duch. Určitě 
neřekl: otec se opil, jak mne to mrzí, co můžeme udělat aby z toho nevyšel z hanbou... 
Ne, myslím že se vysmíval a pěkně nahlas, ať to každý slyší! Podívejte na našeho otce, tolik řečí, tolik toho 
navykládá o Hospodinu, a sám se opije do němoty. A dokonce leží ve stanu nahý! Tedy to je paráda, běžte 
se podívat, to musíte vidět, toho našeho spravedlivého! Ponížil ho, zesměšnil, zneuctil. Bez krupulí, bez 
výčitek přede všemi. I před svou rodinou, před svým synem, Neomovým vnukem Kennanem. 
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Šém a Jefet reagují úplně jinak. Když se to dozví, je jim to líto. Mrzí je, že otec takto selhal. Ale neodsuzují 
ho. Kdo jsou, aby soudili. Oni ví, že Noe miluje Hospodina, ví že život s Bohem bere vážně. Ano selhal. Je to 
špatné, padne na něj i na Hospodina hanba, a proto je potřeba něco udělat. Co když se ostatní do stanu 
půjdou podívat jako Chám. A uvidí ho tak. To by pro něj bylo další ponížení. Musíme pomoci. 
Rychle se rozhodnou. Půjdeme, a přikryjeme ho. Kdyby tam kdokoliv přišel, ať ho nevidí nahého.   
Ale jak to udělat, abychom my sami jeho nahotu neviděli. Protože tím bychom ho ponížili. 
A tak vymysleli plán. Vzali plášť, pak šli pozpátku do stanu, věděli kdy otec lehává, a aniž by se něj podívali 
ho přikryli. Poté se vrátili ven. Otec je přikrytý pláštěm, už není nikomu pro smích. Už o něm nikdo nemůže s 
opovržením mluvit. 
 
Mnohem později řekl prorok Abakuk: (Abakuk 2,15, překlad Bible 21): 

Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu, aby se díval na jeho nahotu! 
 
Oni ho neopili, i když je možné že večer popíjeli spolu, pak šli spát, a Noe ještě pokračoval, to nevíme. Ale 
podstata slova proroka je jinde: běda tomu, kdo se dívá na nahotu bližního, kdo ho poníží, kdo ho vydá na 
posměch. 
A to udělal Chám. Ekumenický překlad Bible se snaží být cudný, když říká, že Chám viděl svého otce 
obnaženého, ale ostatní překlady (kralický, studijní, Buble21 a další) to překládají natvrdo: viděl hanbu, 
nebo nahotu svého otce. 
Abakuk v postatě říká: "Běda tomu", kdo udělá cokoliv, "aby se díval na jeho nahotu!" 
 
A proto, když se Noe probral a dozvěděl se, co udělali jeho synové vyslovil proklatí nad Kenaanem synem 
Chámovým a požehnal Šémovi a Jafetovi. 
 
Proč proklel Kennana a ne Cháma? 
Nevím.  
 
Ale rozumím tomu tak, že Chám byl již proklet samotným Hospodinem pro svůj čin, pro svůj postoj vůči otci. 
Desatero dal Bůh mnohem později. Skrze Mojžíše ho dal Izraelcům "písemně" na deskách zákona, ale 
každému člověku ho vepsal do srdce. I Chám věděl že má ctít svého otce a matku.  

Exodus 20,12 Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 
Svou neúctou, svým pohrdáním, svým cynismem a posměchem se Chám odepsal v očích svých bratů, v 
očích Noeho, ale i v očích Hospodina sám.  
Měl syna Kenaana. Syn bývá obrazem otce. To, co do něj otec vkládá, co ho učí, jakým je mu příkladem 
ovlivňuje jeho charakter. Myslím si, že Kenaan šel stejnou cestou jako jeho otec Chám. A rozumím tomu 
tak, že to, co Noe řekl nebylo jen sovo vyslovené v rozhořčení, a afektu, ale že to bylo prorocké slovo. Které 
ho mohlo zastavit, kdyby slyšel, aby se rozhodl jít jinou cestou. Stejně jako když Pán Ježíš řekl Jidášovi:  

Matouš 26:24  Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. 
Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!" 

A pak mu řekl: 
Jan 13:27  Ježíš mu řekl: "Co chceš učinit, učiň hned!" 

Byl to poslední okamžik kdy mohl Jidáš změnit své rozhodnutí. Jako by mu Pán dal poslední možnost, 
poslední příležitost zvrátit své rozhodnutí. Ale on šel a Ježíše zradil. 
Něco podobného vidím v našem příběhu.  
 
Proklet buď Kenaan! - Kenaane jdeš cestou prokletí, jdeš ve stopách svého otce Cháma. Je to cesta k smrti, 
cesta od Hospodina. Každý, kdo jde po ní je proklet.  
 
Nevím, zda to tak Noe myslel, nebo to je jinak. 
Ale jedno vím, že záleží na tom, jakou cestou jdeme my, protože ať v dobrém, nebo ve zlém vytyčujeme 
cestu pro své děti. Proto je tak důležité, abychom je vedli (a byli jim příkladem) ve víře, v lásce, v úctě, v 
vděčnosti, v  upřímnosti a pravdivosti, v očekávání na Hospodina. 
Co člověk rozsívá, to sklízí. Rozsívejme to, co přináší požehnání a život! 
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Ale vraťme se ještě k našemu příběhu. 
 
Bible není naivní. Předkládá nám život takový, jaký je,. 
Noe byl spravedlivý! Spravedlivý v Božích očích. 
Hospodin ústy Ezechiele o ně hovoří jako o spravedlivém, i když měl za sebou tuto epizodu. 
Ale i spravedlivý může selhat. Může zhřešit. Já, ty, stejně jako Noe. Pravděpodobně v jiné oblasti.  
 
1. A proto: stůjme na stáži! 
1 Korintským 10:12  A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 
13  Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou 
byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 

 
2. Buďme jako Šém a Jafet 

Když vidíme druhého člověka (ať už je věřící, nebo ne) jak selhal, jak zhřešil, nebuďme těmi, kteří soudí, 
kteří se posmívají, kteří jim pohrdnou. Nebuďme těmi, kteří jdou a šíří to "novinu" dál. Nebuďme 
"Bleskem"! 
Už vidím ty palcové titulky na přední straně tohoto bulváru: "Boží muž NOE, nahý ve stanu" 
Bůh nás volá, abychom byli jako Šém a Jafet. 

 Hřích je zarmoutil. 
 Rozhodli se něco udělat 
 šli a přikryli nahotu svého otce 

 
Jak je snadné pohrdnout druhým člověkem, zvlášť věřícím.  
Jak snadné o jeho hříchu hovořit, pohoršovat se. 
Jaké je to pokušení říkat o tom dál. A dáme tomu glanc duchovnosti. 
NE - to je cesta do pekla. Cesta proletí. 
 
Máme přikrýt nahotu druhých. 
Ne tím, že děláme, že se nic nestalo. Ale tím, že společně vezmeme plášť modliteb, prosíme Boha o milost, 
přikryjeme ho svými přímluvami.  
 
 
 
 
 
Slovo k Večeři Páně 
Pán Ježíš přikryl naší nahotu 
dělá to diskrétně, nikdy nechce nikoho ponížit... 
Hluchoněmý (Marek 7,33), PJ ho vzal stranou... 

Marek 7:32  Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. 
33  Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, 
34  vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená `otevři se!´ 
35  I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. 

 
 
 
 
Zjevení 3,18 
CEP  Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a 
nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. 
 


