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PROKLETÍ KENAANA (GN 9,18–29) 

Nezvaný host, který přežil na palubě archy 
 

Dneska před sebou máme zvláštní příběh. O čem je? To bude prvním 

bodem dnešního kázání. Dále se podíváme na to, proč tady vůbec tento 

příběh máme a nakonec si ukážeme, jak nás tento příběh vede k Pánu 

Ježíši Kristu, který je hlavním tématem celého příběhu Bible. 
 

Text Písma – Genesis 9,18–29 ČEP: 
18Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet; Chám je otec Kenaanův. 19Tito 

tři jsou synové Noeho; podle nich se rozdělila celá země. 20I začal Noe obdělávat půdu a 
vysadil vinici. 21Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. 22Chám, otec 

Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. 23Ale 
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. 24Když Noe procitl z opojení a 
zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, 25řekl: „Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším 
otrokem svých bratří!“ 26Dále řekl: „Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan 

jejich otrokem! 27Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich 
otrokem!“ 28Po potopě žil Noe tři sta padesát let. 29Všech dnů Noeho bylo devět set padesát 

let, a umřel. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Kdo je v našem příběhu hříšníkem? 

2. Jak máme přistupovat k těm, kdo se provinili proti nám? 

3. Kde a jak ve Starém zákoně nacházíme evangelium? 
 

BŮH NÁM PŘIPOMÍNÁ NAŠI HŘÍŠNOST 

 Jak bychom mohli popsat společnost před potopou? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

   



 

 

I. CO SE TADY VLASTNĚ DĚJE? 

 Co je hlavním problémem tohoto textu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 4,7; 1K 6,10; Ga 5,21; Ž 104,15; Lk 21,34; Ef 5,18; Př 23,29–35; 31,4–7 
 

II. PROČ TADY MÁME TENTO PŘÍBĚH? 

 Proč Bůh nechal tento text zapsat? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ř 1,29–31; Ab 2,15–16; Dt 7,1; Gn 10,15–18; Dt 9,1; Dt 19,10–12;  



 

 

III. JAK NÁS TO VEDE K PÁNU JEŽÍŠI? 

 Kde je v tomto příběhu evangelium? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 J 5,39; Mt 22,45; Ga 4,4; 1Pt 2,2; Jk 1,21; Mt 1,5 
 

  

 

 
   ALTÁNEK, AUTOR, BAZALT, BUFET, 

CELY, CENA, DATLE, DEKA, DEPEŠE, 

DNES, ERBY, GLYCERIN, CHAOS, 

INAK, KAPKY, KOFEIN, KREJCAR, 

LIÁNY, MECSEK, METUZALEM, 

NAVRCH, OPATI, PLEC, 

POPULARITA, PSYCHOLOGIE, SPOT, 

STAŘENA, STATISTIKA, STATKÁŘ, 

ŠTYK, TABU, TAXA, TAXI, TIRÉ, 

TOALETA, URETAN, VRÁTNICE, 

VYSLANECTVÍ 

Osmisměrka 

Tajenka J 5,39 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby  Za naší zem a Ukrajinu: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  
 

 

 

Pákistán: Pastoři slouží v nebezpečných oblastech, oslovují izolované 

věřící 

Křesťané patří k nejnižším vrstvám pákistánské společnosti a mnozí z nich 

nemají přístup k možnostem učednictví, aby mohli růst ve víře. Tito bratři a 

sestry, kteří pracují dlouhé hodiny v uzavřených oblastech jako služebníci v 

bohatých domácnostech nebo dřou v cihelnách, mají jen omezený přístup k 

biblickému vyučování a křesťanskému společenství. Někteří pákistánští pastoři 

začali jezdit do těchto uzavřených oblastí, aby povzbuzovali a budovali Kristovo 

tělo. Přestože čelí opozici a riskují své životy, aby mohli v těchto oblastech sloužit, 

tito věrní Pánovi služebníci budují Boží království, přinášejí těmto izolovaným 

věřícím Bible a kážou jim Boží slovo. Modlete se za tyto pastory, aby byli 

povzbuzováni při službě v těchto obtížných podmínkách. Modlete se za jejich 

bezpečí, když cestují sloužit do nebezpečných oblastí Pákistánu. 

 

 

Závěrečná píseň: Můj Bůh je můj štít 

Můj Bůh je můj štít, je mou písní. Já vím, on mi odpoví a mocí svého jména 

vysvobodí. 
 

Chci žít ve stínu křídel tvých, spěchám do stínu křídel tvých, smím žít ve stínu 

křídel tvých. Teď smím jít v pokoji dál,  vím, že jsi mi blízko, Haleluja. 

 

 

 

Noé věřil, a … svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na 

spravedlnosti založené ve víře. 

Židům 11,7      


