
Gn 9,1 – 11,27 

POD ZNAMENÍM 
DÚHY 



Prvá zmluva 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 9,1 až 9,17 



Prvá zmluva 
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!" 



Prvá zmluva 
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!" 

Ploďte sa a množte sa – muži (Noe a jeho synovia) a ženy (Noemova žena a 
ženy jeho synov) boli vymenovaní oddelene, kým teraz na konci sú 
vymenovaní všetci, ženy i muži, zmiešané (Noe a jeho žena, synovia a ženy 
jeho synov). Pri vstupe do korábu text naznačuje, že čas, v ktorom na 
všetkých číhala smrť, nebol vhodný na pôžitky a manželské spolužitie, no 
po potope starosť o manželstvo a plodenie detí vystúpila do popredia.  



Prvá zmluva 
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!" 

Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá – Boží výrok vyvoláva 
dojem, akoby mal človek vládnuť svetu silou. Reč je zámerne ladená 
vojenským tónom. Sú d o nej zaodiate základné pravidlá spolunažívania vo 
vzájomnom rešpekte. Slová zaznievajú do sveta nachádzajúceho sa v 
neustálom ohrození chaosom a násilím. Pripomínajú situáciu výnimočného 
vojnového stavu. 



Prvá zmluva 
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!" 

Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá – Boží výrok vyvoláva 
dojem, akoby mal človek vládnuť svetu silou. Reč je zámerne ladená 
vojenským tónom. Sú d o nej zaodiate základné pravidlá spolunažívania vo 
vzájomnom rešpekte. Slová zaznievajú do sveta nachádzajúceho sa v 
neustálom ohrození chaosom a násilím. Pripomínajú situáciu výnimočného 
vojnového stavu. 

BOH JE REALISTA… 
• Noe je síce „spravodlivý a dokonalý“ – ale len v porovnaní so 
svetom, ktorý práve zahynul v potope. 

• Raj je preč – a tak skoro nenastane, pretože aj na Noema platí, že 
„ľudské pokolenie je skazené…“ 

• Kde chýba láska – nastupuje zákon STRACHU a z neho plynúceho 
REŠPEKTU: 

• Človek sa BOJÍ Pána, svojho Boha; 

• Zvieratá sa BOJA človeka, svojho pána… 

• Vyjadrením tohto je ZÁKON: Boh ako PÁN nariaďuje a trestami 
vynucuje to, čo by malo byť samozrejmé, ale nie je… 

• … a človek podobne bude ovládať svet: silou namiesto lásky… 

• Prejde ešte dlhý čas, kým sa v Kristovi bude môcť začať nastoľovať 
„nové stvorenie“ a zákon po prvý raz skúsi ustúpiť láske… 



Prvá zmluva 
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!" 

Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá – Boží výrok vyvoláva 
dojem, akoby mal človek vládnuť svetu silou. Reč je zámerne ladená 
vojenským tónom. Sú d o nej zaodiate základné pravidlá spolunažívania vo 
vzájomnom rešpekte. Slová zaznievajú do sveta nachádzajúceho sa v 
neustálom ohrození chaosom a násilím. Pripomínajú situáciu výnimočného 
vojnového stavu. 

RABÍNSKA VÍZIA… 
Podľa rabínskej tradície dostalo Noeho potomstvo sedem prikázaní, 
ktoré platia pre každého človeka:  

1. zákaz modloslužby,  

2. príkaz žehnať Božie meno,  

3. nezabíjať,  

4. nesmilniť,  

5. nepodvádzať, 

6. mať súdny systém,  

7. nejesť vnútornosti zo živých. (Sanhedrin 56a, Rambam)  

Židia majú zachovávať šesťstotrinásť prikázaní Tóry, ktoré sa budú 
vyžadovať od nich, a pre ostatných ľudí platí sedem tzv. noemovských 
zákonov.  



Prvá zmluva 
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!" 

Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm – „V raji nebolo víno, 
nezabíjal sa dobytok, nejedlo sa mäso. Víno sa začalo piť až po potope, iba 
po potope vyšiel príkaz: Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm, 
všetko vám dávam tak ako zelené byliny (Gn 9, 3). Keď nebolo viac nádeje 
na dokonalosť, bolo dovolené, aby sme toto všetko užívali…“ (Sv. Bazil 
Veľký) 

Akoby Boh dával nejaké „bolestné náhražky“: Ak už nie si ako Boh v 
blaženosti Raja, tak sa poteš aspoň tým jedlom a pitím…  



Prvá zmluva 
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!" 

krv vašich duší budem vyhľadávať – Podľa predstavy biblického človeka je 
krv nositeľkou života. Nesmie jesť krv zvierat a teda človek má mať aj voči 
zvieratám úctu (a možno je tu aj náznak pohanských rituálov, kedy sa s 
pitím krvi „pila“ aj duša, čiže sila a odvaha zvieraťa). 

Vo vzťahu k človekovi sa tu objavuje kategorický zákaz zabiť – čiže 
zavraždiť iného človeka (nie v sebaobrane, ale vyslovene pristúpiť k nemu s 
úmyslom ublížiť mu a zabiť ho). A zase je vynucovaný primerane drsnej 
situácii „skazenej zeme“: tvrdým zákonom krvnej pomsty a strachu z nej… 



Prvá zmluva 
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.“ 



Prvá zmluva 

zmluvu – Zmluvy boli diplomatickým prostriedkom pre regulovanie 
medzištátnych a medziľudských vzťahov počas niekoľkých tisícročí. Tieto 
zmluvy sa často vyjadrovali pomocou rôznych termínov, ako napr. pokoj a 
zmierenie (salímu/silimu), bratstvo (ahhutu), (vzájomné robenie si) dobra 
(damqatu, tábutu). Na základe biblických a mimobiblických dokumentov je 
možné odvodiť aj rôzne rituály uzatvárania zmlúv. V archívoch z Mari bolo 
uzatváranie zmlúv spojené s dotykom hrdla, ďalej bolo známe rituálne 
dotýkanie sa okraja rúcha, obetovanie zvierat (najčastejšie oslov). 
Novoasýrske dokumenty naznačujú, že potvrdzovanie zmlúv bolo 
pravidelným aktom, niekedy každoročným rituálom. 

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.“ 



Prvá zmluva 

Boží záväzok – Boh sa v tomto prisľúbení zaviazal navždy, že aj keď ľudstvo 
bude nasledovať zlé myšlienky podľa svojej náklonnosti, on neprivedie viac 
na svet potopu. (Efrém Sýrsky) 

Povinnosť človeka – vlastne len jedna (ak dáme stranou ono „zaplniť zem“) 
– a to neprelievať krv človeka. A ani tá nie je vyslovene podmienkou 
platnosti Božieho záväzku, ktorý je tak bezpodmienečný. Toto 
bezpodmienečné konanie Boha bude postupne charakteristické pre celé 
dejiny spásy a vyvrcholí v Kristovi. 

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.“ 



Prvá zmluva 
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 oblakoch 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.“ 



Prvá zmluva 

Znak zmluvy – pamätník a pripomienka: pre ľudí pripomienka Božieho 
záväzku, ale aj akoby pre Boha „pripomienka“ spomenúť si na svoju zmluvu 
s ľuďmi. 

Hebrejský výraz pre dúhu značí aj „luk“, čiže zbraň – dúha tak akoby 
symbolizovala, že Boh odložil svoje „zbrane“ a namiesto toho si 
„pripomenul“ aj uprostred hnevu svoj sľub pokoja. 

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 oblakoch 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.“ 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



Noe bez príkras… 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 9,18 až 9,28 



osídlo vína… 
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. 



osídlo vína… 
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. 

vysadil vinicu – pôvodina má význam „ako prvý vysadil…“. Podľa 
niektorých rabínov to naznačuje, že Noe sa po potope skazil. 

Biblia pritom nevidí problém v tom, že sa opil, ale v tom, že sa „obnažil“ – 
čo by mohlo byť „taktným naznačením“ zrejme podstatne vážnejším 
sexuálnym prehreškom… Verš ukazuje na spojitosť vína (opojenie, strata 
kontroly a zábran) s podľahnutím vášňam (menovite sexuálnej 
žiadostivosti). 



osídlo vína… 
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. 

uvidel nahotu – z textu sa dá usúdiť, že pre Cháma bola nahota otca 
dôvodom k opovrhnutiu a posmechu. Čím porušil zásadu úcty k rodičom – v 
tom prípade dokonca voči hlave klanu, náčelníkovi, patriarchovi… Sem a 
Jafet, naopak, konajú s hlbokou úctou a rešpektom k osobe otca. 

Sv. Hieronym vidí v bratoch predobraz tých, ktorí stáli pred obnaženým 
Kristom na kríži: Židia sa mu vysmievali, zatiaľ čo pohania svojou vierou 
akoby „zakryli“ nahotu Krista tým, že Ho uctievali a nasledovali. 



prekliatie zla… 
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. 

prekliaty Kanaán – Kanaán je Chamov syn. Prečo by mal syn byť prekliaty 
za hriech otca? Nie je to nespravodlivé? 

Jedna teória tvrdí, že slovo „najmladší syn“ sa nevzťahuje na Cháma (je 
menovaný ako druhý v poradí a teda starší ako Jafet), ale na jeho syna 
Kanaána, ktorý to Chámovi len oznámil. Preto Noe svoju kliatbu smeruje na 
neho ako na „najmladšieho syna“ – v hebrejčine sa slovo „syn“ vzťahuje aj 
na vzdialenejších potomkov, čiže aj na vnuka. 
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Ak nepozeráme na vec magicky, je nám 
jasné, že Noeho zlorečenie nie je „magická 
kliatba“, ktorá by zmenil osud Kanána. Ale 
ako hovorí Katechizmus: hriech má svoje 
následky. Ak niekde chýba úcta a rešpekt 
ľudí voči sebe – obzvlášť v rodine – nutne 
sa to prejaví úpadkom a utrpením, čiže 
„prekliatím“, plynúcim zo samého hriechu. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



frustračný regres poznámka 

RASTOVÉ POTREBY 

VZŤAHOVÉ POTREBY 

EXISTENČNÉ POTREBY 

Podľa Calytona Paula Alderfera existujú v 
živote človeka tri veľké oblasti: 

• EXISTENČNÉ POTREBY: jedlo pitie, 
majetok, peniaze,… ale môžeme sem zaradiť 
aj rozkoš (aj sex). 

• VZŤAHOVÉ POTREBY: žiť v spoločnosti a 
mať v nej nejaké postavenie (“sláva“), vplyv 
(„moc“),… 

• RASTOVÉ: naplno rozvinúť svoj potenciál a 
schopnosti, byť najlepším možným, ale aj – 
ako zdôrazňuje Frankl – mať ako jednotlivec i 
spoločnosť nejaký ZMYSEL: nielen „rásť“, 
ale „rásť niekam“, smerom k niečomu a 
svojim rastom slúžiť niečomu väčšiemu, než 
sme sami. 



frustračný regres poznámka 

RASTOVÉ POTREBY 

VZŤAHOVÉ POTREBY 

EXISTENČNÉ POTREBY 

NORMÁLNE by mal človek 
smerovať postupne nahor: 

• využívať existenčné 
„veci“ na to, aby žil v 
spoločnosti a mohol 
vytvárať vzťahy; 

• a využívať vzťahy, aby 
spoločne s ostatnými 
napredoval k dokonalosti a 
slúžil presahujúcemu 
zmyslu života. 



frustračný regres poznámka 

RASTOVÉ POTREBY 

VZŤAHOVÉ POTREBY 

EXISTENČNÉ POTREBY 

AK SA ALE NIEČO 
POKAZÍ… 

… a človek neuspeje v 
posune smerom nahor, 
na vyššiu úroveň, 
nastáva „frustračný 
regres“ – a človek hľadá 
náhradný zmysel života a 
náhradný zdroj životného 
naplnenia na nižších 
úrovniach. 

Tým pádom sa z vecí, 
ktoré mali byť nástrojmi, 
stávajú ciele… 



frustračný regres poznámka 

VZŤAHOVÉ POTREBY 

EXISTENČNÉ POTREBY 

PRESNE O TOMTO JE HRIECH… 

• ZANECHANÍM BOHA stráca život 
jednotlivca, ale aj celej spoločnosti svoj 
zmysel. Slovami Richarda Bacha, je už len o 
tom „jesť, piť a zachovať sa čo najdlhšie 
nažive“… 

• PRETOŽE NÁS TO NEUSPOKOJUJE, 
snažíme sa zostupovať dole a hľadať si 
náhradné zdroje naplnenia a obšťastnenia: 

- MOC 
- SLÁVA 
- MAJETOK 
- ROZKOŠ 

Nič z toho, samozrejme, Boha nenahradí a 
človeka nenaplní – len to človek zotročí a 
ešte viac odcudzí Bohu. A to je PEKLO… 

BOH 
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• ZANECHANÍM BOHA stráca život 
jednotlivca, ale aj celej spoločnosti svoj 
zmysel. Slovami Richarda Bacha, je už len o 
tom „jesť, piť a zachovať sa čo najdlhšie 
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snažíme sa zostupovať dole a hľadať si 
náhradné zdroje naplnenia a obšťastnenia: 

- MOC 
- SLÁVA 
- MAJETOK 
- ROZKOŠ 

Nič z toho, samozrejme, Boha nenahradí a 
človeka nenaplní – len to človek zotročí a 
ešte viac odcudzí Bohu. A to je PEKLO… 

BOH Povedané Noeho príbehom a parafrázujúc 
úplne opačne Pavlove slová, 
bezvýchodisková tragédia hriechu by sa 
dala opísať takto: 

„A tak neviem, čo si vyvoliť. Víno nie je nič 
moc, ale bez vína to tiež nie je lepšie. Ak 
už ale byť nešťastným, tak potom aspoň s 
vínom a opitý, než bez neho…“  



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



rodokmene… 
Toto je potomstvo Noemových synov, Sema, Chama a Jafeta, lebo po 
potope sa im narodili synovia. 2 Jafetovi synovia sú Gomer Magog, Madai, 
Javan, Tubal, Mosoch a Tiras. 3 Gomerovi synovia sú Askenéz, Rifat a 
Togorma. 4 Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim. 
 5 Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov 
a obyvateľstva. 6 Chamovi synovia sú Chus, Mesraim, Fut a Kanaán. 
 7 Chusovi synovia sú Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi 
synovia sú Šaba a Dadan. 8 Chusovi narodil sa tiež Nimród. On začal byť 
mocnárom na zemi. … atď. 

Znovu si musíme pripomenúť, čo autor Genezis robí: 

• Preberá poznatky a informácie (viac, či menej legendárne), známe 
vzdelaným ľuďom svojej doby,… 

• … a bez toho, aby ich nejako hodnotil, skúmal, či sa k nim vyjadroval k ako 
takým, ich využíva ako podklad pre svoj „príbehový katechizmus“, ktorého 
cieľom nie je odovzdávať históriu, ale na pozadí bežných predstáv o histórii 
odovzdať informáciu o Bohu a tajomstve života človeka. 
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• Preberá poznatky a informácie (viac, či menej legendárne), známe 
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takým, ich využíva ako podklad pre svoj „príbehový katechizmus“, ktorého 
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Napríklad cieľom predchádzajúceho textu  
o Noemovej opitosti bolo predložiť 
naratívny podklad pre štvrté Božie 
prikázanie: „cti otca svojho i matku svoju". 
Nedodržanie úcty k rodičom, hoci aj v 
stave ich bezvládnosti, je hlavným 
predmetom kritiky obsiahnutej v tomto 
texte. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



pomník pýchy… 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 11,1 až 11,9 



urobme si meno 
Vtedy bol na celej zemi 
jeden jazyk a rovnaké slová. 
2 Keď sa pohli z východu, 
našli v krajine Senaár rovinu 
a osadili sa na nej. 3 Tu si 
povedali jeden druhému: 
"Poďme, narobme tehál a 
vypáľme ich v ohni!" Tehly 
im slúžili namiesto kameňa 
a asfalt namiesto malty. 4 
Potom povedali: "Poďme, 
postavme si mesto a vežu, 
ktorej vrchol bude siahať až 
do neba, spravme si tak 
pomník, aby sme sa 
neroztratili po celej zemi!" 



urobme si meno 
Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová. 2 Keď sa pohli z 
východu, našli v krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej. 3 Tu si povedali 
jeden druhému: "Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehly im 
slúžili namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. 4 Potom povedali: "Poďme, 
postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba, spravme si 
tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!" 
spravme si tak pomník… – dosl. „urobme si meno“. 

aby sme neboli rozptýlení – v hebrejskej verzii má veža byť obranou proti 
rozptýleniu. V tomto chápaní by sme vo veži mohli skôr vidieť stavbu celého 
mesta (porov. ďalej)… centralizovaného štátu… vybudovanie opravdivej ríše. 

V LXX text hovorí: urobme si meno, prv, než sa roztrúsime…“ – veža tak je 
skôr stavbou pomníka ľudskej sily, oslavou sily človeka. 

narobme tehál – dosl. „uhneťme si tehly“. Okrem tohto miesta je tento výraz 
použitý už len na opis otrockej práce Izraela v Egypte. Akoby aj toto slovo 
naznačovalo, ako postupne zvrátená ambícia pýchy smeruje k zotročovaniu 
ľudí a nakoniec k ich pádu. V hebrejčine slovo pre tehly obsahuje hlásky  
n-b-l – tie isté, ako slová zmätenie a Bábel a navodzujú význam „hlúposť“. 
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urobme si meno 
Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová. 2 Keď sa pohli z 
východu, našli v krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej. 3 Tu si povedali 
jeden druhému: "Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehly im 
slúžili namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. 4 Potom povedali: "Poďme, 
postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba, spravme si 
tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!" 

Sv. Ján Chryzostom upozorňuje na gradáciu v texte, ako sa v 
stupňujúcich fázach ukazuje nestabilita správania ľudí. Dáva 
do pozornosti, ako človek, namiesto toho, aby zostal v istých 
hraniciach, túži mať stále viac a baží stále za väčšími vecami. 
Deje sa to tak preto, že ľudia stratili schopnosť rozpoznať 
svoju vlastnú ohraničenosť - ohraničenosť svojej ľudskej 
prirodzenosti - a dychtili po stále väčších veciach, pohrávali sa 
s ambíciami, ktoré sú nad ich možnosti. Po tom, ako si 
zaobstarajú obrovské majetky a pozície, stratia z dohľadu ich 
pravú prirodzenosť a pachtia po takej výške, že sa nakoniec 
prepadnú do priepasti.  



urobme si meno 
5 Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia, 6 a povedal: 
"Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov 
a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. 7 Poďme, 
zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!” 8 A 
takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. 9 Preto 
ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ 
rozohnal po celej zemi. 



urobme si meno 
5 Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia, 6 a povedal: 
"Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov 
a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. 7 Poďme, 
zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!” 8 A 
takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. 9 Preto 
ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ 
rozohnal po celej zemi. 
zostúpil Pán… – S veľkou iróniou hľadíme na vežu Božími očami. Túto vežu, 
ktorou chcel človek dosiahnuť nebo, Boh sotva vidí! Z výšky neba je 
bezvýznamná, takže Pán musí zostúpiť, aby ju uvidel.  … Je to výborný 
dramatický spôsob na vyjadrenie úbohosti najväčších ľudských ambícií v 
kontraste s veľkosťou opravdivého Boha.  

Podľa rabínov Tóra používa výraz „zostúpil“ vtedy, keď chce Boh preveriť 
skutky nízkych ľudí. Je v Biblii zvyčajne použité ako predzvesť Božieho 
súdu nad ľuďmi, či národmi. 

Midraš z toho odvodzuje poučenie pre sudcu, ktorý musí pred odsúdením 
obžalovaného najprv dôsledne preskúmať okolnosti prípadu. 



urobme si meno 
5 Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia, 6 a povedal: 
"Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov 
a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. 7 Poďme, 
zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!” 8 A 
takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. 9 Preto 
ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ 
rozohnal po celej zemi. 
aby videl mesto a vežu… – Tento projekt je snahou ľudskej rasy v priestore 
(usadiť sa na tom istom mieste) a v čase (natrvalo si utvoriť meno). Vrchol 
veže má siahať do neba, pričom tento opis môže byť superlatívom pre 
vysokánsku vežu. Hlavný chrám v Babylone sa volal Esagila, t. j. dom so 
zdvihnutou hlavou. … Príbeh odsudzuje snahu a želanie zhromaždiť národy 
na jednom mieste, čo môže byť v kontexte kap. 1-11 odmietnutím Božieho 
prikázania: naplňte zem (1,28; 9,1); usadenie tu ide proti Božiemu plánu. 
Projekt ľudí chce potlačiť kontraproduktívne segregujúce rozdiely a 
ponúknuť život v monolitickej a nerozdelenej spoločnosti. Príbeh tak 
odmieta prvotný „imperializmus na všetkých úrovniach", podriaďujúci 
rôznosť národov pod jedno impérium politickej a náboženskej povahy 
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5 Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia, 6 a povedal: 
"Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov 
a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. 7 Poďme, 
zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!” 8 A 
takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. 9 Preto 
ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ 
rozohnal po celej zemi. 
neodstúpia od ničoho, čo si zaumienia… – stavba veže, ako zlý počin, 
mohla byť predzvesťou iných prečinov proti Božím právam: nič, čo si 
zaumienia urobiť, nebude pre nich nemožné – nie v zmysle 
„všemohúcnosti“ človeka, ale v zmysle drzej smelosti človeka konať vo 
svoje slepej šialenosti voči všetkým zákonitostiam a kritériám zdravého 
rozumu a zmyslu sveta, stvorenstva i samotného človeka… 

Viď napríklad aj rôzne dnešné legislatívne a tzv. „ľudskoprávne“ trendy EÚ, 
USA a pod. ako dostatočnú ilustráciu. 
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tomto postavení zlyhal) Boh zveril starosť o národy anjelom. Jedine Izrael je 
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výlučným vlastníctvom a Jeho ľudom. 

Pre PÁNA by tu bolo veľmi vhodné pozvať anjelov napomôcť zmätenie 
národov… Prirodzene, že nepotreboval od anjelov radu, ani pomoc, ale 
podľa rabínskych komentárov chcel dať príklad nám, aby sme sa pred 
rozhodnutím radili s druhými a prizývali ich k úvahe. 

Cirkevní otcovia v tomto „poďme“ vidia ďalší náznak najsvätejšej Trojice. 
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Bábel… – dnešný ale aj dávny Babylon. 

Babylončania nazývali svoje mesto Bab-ilim, čiže „brána bohov“. Autor 
genezis využil zvukovú podobu a slovnou hračkou ho prepísal ako Bábel 
(uvedomme si, že v hebrejčine sa písali iba spoluhlásky, nie samohlásky), 
čiže zmätok, miesto pomiatnutia. 
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rozohnal po celej zemi. 
Bábel… – dnešný ale aj dávny Babylon. 

Babylončania nazývali svoje mesto Bab-ilim, čiže „brána bohov“. Autor 
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BOH OPÄŤ VYSTUPUJE AKO RODIČ, ktorý, ak treba, aj silou 
zabráni svojmu dieťaťu – ľudstvu – úplne upadnúť do 
katastrofy úplného odcudzenia sa.  

Zmätenie jazykov nie je trest, vôbec nie pomsta Boha, či akt 
strachu Boha pred človekom. Je to konanie Boha, ktorý stavia 
hrádzu ľudskej pýche, aby tak pripravil pokánie a návrat 
ľudstva k Bohu a tým pádom aj k životu. A na to žiadnu vežu 
netreba, Boh sám v Kristovi zostúpi, aby nás vzal k sebe.  

Problém nie je v „neochote Boha“, ale v pýche a „neochote 
človeka“, ktorí síce chce byť ako Boh – ale bez Boha a v 
opozícii voči Bohu, čo je ale samo v sebe nemožné… 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



filautia hriechu poznámka 

Ak prvotná vina prvých 
ľudí spočívala v 
postavení svojho JA 
namiesto Boha, tak tu by 
prvotná vina komunity 
spoločenstva znamenala 
dosadenie svojho MY 
namiesto Boha.  

FILAUTIA 
– čiže uctievanie seba. Takto Cirkevní 
otcovia nazývajú pýchu, v ktorej človek robí 
sám seba bohom, stredom svojho sveta, 
slúži sám sebe a podľa seba meria všetko 
ostatné vo svete aj vo svojom živote. 

NA PRVÝ POHĽAD TO VYZERÁ VEĽMI ZVODNE: 

• Čo je zlé na tom, ak sa človek strá o seba, ak hľadá svoje záujmy, svoje 
šťastie…? Prečo Boh odsudzuje túžbu človeka dosiahnuť svoje šťastie? 

• V SKUTOČNOSTI ale ide práve o šťastie človeka: človek je stvorený na to, 
aby sa zbožštil v jednote láskym s Bohom. Filautia spôsobuje, že človek už 
nevychádza zo seba v láske, ale uzatvára sa sám v sebe v akte pýchy, 
sebectva, filautie. Tým znemožňuje jednotu s Bohom – a sám seba 
odsudzuje do pekla samoty, osamelosti a nenaplnenosti… 



filautia hriechu poznámka 

Ak prvotná vina prvých 
ľudí spočívala v 
postavení svojho JA 
namiesto Boha, tak tu by 
prvotná vina komunity 
spoločenstva znamenala 
dosadenie svojho MY 
namiesto Boha.  

FILAUTIA 
– čiže uctievanie seba. Takto Cirkevní 
otcovia nazývajú pýchu, v ktorej človek robí 
sám seba bohom, stredom svojho sveta, 
slúži sám sebe a podľa seba meria všetko 
ostatné vo svete aj vo svojom živote. 

NA PRVÝ POHĽAD TO VYZERÁ VEĽMI ZVODNE: 

• Čo je zlé na tom, ak sa človek strá o seba, ak hľadá svoje záujmy, svoje 
šťastie…? Prečo Boh odsudzuje túžbu človeka dosiahnuť svoje šťastie? 

• V SKUTOČNOSTI ale ide práve o šťastie človeka: človek je stvorený na to, 
aby sa zbožštil v jednote láskym s Bohom. Filautia spôsobuje, že človek už 
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sebectva, filautie. Tým znemožňuje jednotu s Bohom – a sám seba 
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NA ZMÄTENIE JAZYKOV tak môžeme znova hľadieť ako na 
prirodzený dôsledok hriechu: 

• tam, kde zmizne opravdivý transcendentný cieľ a zmysel 
ľudstva a človeka (= Boh) 

• a kde ho vystrieda do seba upnutá filautia jednotlivca (ako 
jedinca, či ako národa, či triedy), 

• tam nutne dôjde ku konflitkom a rozdeleniam 

• a žiadna ôumelá transcendencia“ s podobe nejakej „veže“ 
(nech si už pod ňou predstavíme hocičo, bár aj „trvale 
udržateľný ekonomický rozvoj“ a pod.) to nezachráni…  

 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



… na dnes všetko! 

Citovaná a použitá literatúra: Komentár k starému zákonu – zv. 1, Genezis 


