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Małe studium biblijne
Błogosławieństwo 

i Przekleństwo
Błogosławieństwo dla pracy Noego 

i nadużycie darów Bożych
1 Mż 9, 18-29
Noe wraz z rodziną opuścił arkę, okazał 

Bogu wdzięczność i dziękczynienie za ratunek 
- zbawienie. Pan Bóg zaś znów okazał swoją 
dobroć i zawarł przymierze z Noem. Po otrzy-
maniu od Boga poleceń i wskazań  (9,1-17) Noe 
zajął się rolnictwem. Jak czytamy, pierwszy za-
sadził winnicę i tym dołączył do grona tych, 
którzy wywarli wpływ na cywilizację i dali 
początek nowym umiejętnościom ludzkości  
(1 Mż 4,17-22). Noe założył winnicę, czyli nie 
korzystał z dziko rosnących krzewów rozmna-
żających się przez rozsiewanie. On założył, czy-
li zasadził winnicę, co świadczy o tym, że uczy-
nił ją sobie poddaną. Wyhodował winorośl 
rozmnażającą się przez sadzenie szczepek oraz 
dającą szlachetne, dobre owoce. Noe odniósł 
sukces w swej hodowli, gdyż winorośl nale-
ży do najtrudniejszych upraw wymagających 
w dodatku dużego nakładu pracy. Podstawo-
wym produktem z owoców winorośli, oprócz 
ich konsumpcji, jest wino. 

Osiągnięcie dobrego zbioru, a w jego efek-
cie i dobrego wina, jest niewątpliwie znakiem 
Bożego Błogosławieństwa. Noe musiał mieć 
spore osiągnięcia w hodowli winorośli i umie-
jętnie przekazać je następnym pokoleniom,  
skoro wg wielu współczesnych badaczy z oko-
licy gór Ararat wywodzi się umiejętność pro-
dukcji wina. Ponadto naukowcy podają, iż pod 
koniec trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem 
teren Kanaanu uchodził już za zagłębie wi-
niarskie na Starożytnym Bliskim Wschodzie.

Ze słów zapisanych w 5 Mż 28,39; Hiob 
24,11 wynika, że sadzenie winnicy i niespoży-
wania z nich wina jako owocu pracy i trudu 
jest symbolem niepowodzenia. Noemu Bóg 
błogosławił, toteż odniósł powodzenie i spo-
żywał owoc swojej pracy. Uczynił to jednak 
nieostrożnie i spił się, bo jak wyjaśniają Ojco-

wie Kościoła (m.in. Orygenes, Hieronim), nie 
znał jeszcze działania wina i jego „ścinającej  
z nóg” mocy. Efektem nieostrożnego spożywa-
nia  i nadużycia dobrego trunku było zatra-
cenie trzeźwości myślenia, działania, moralno-
ści. Stan, w jakim się znalazł, został wyrażony 
słowami: „leżał odkryty w namiocie swoim.” 
Ta „nagość” oznacza bezradność, nierozsądne 
postępowanie, a w jego wyniku wstyd, po-
niżenie, powód do śmiechu i kpin ze strony 
otoczenia. Trzeba podkreślić, że pijany Noe nie 
przebywał w „miejscu publicznym”, na łonie 
natury czy na ulicy. Przebywał w namiocie,  
w swoim „domu”. Także i tam pijany był „ob-
nażony”, sam siebie poniżył, zhańbił i wysta-
wił na śmieszność.  

Grzech Chama
Do namiotu ojca wszedł syn Noego Cham 

i „zobaczył nagość ojca swego”. Ta symbolika  
oznacza nie tylko oglądanie kogoś nago, ale 
także  akt seksualny. Na takie znaczenie tego 
faktu zwraca nam uwagę rozumienie „nago-

Fragment arrasu „Pijaństwo Noego”, 
zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu
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ści” podane w III Mojżeszowej 18,6-18; 20,17-
20. Badacze tego problemu nie są jednomyślni  
i wysuwają różne hipotezy. Jedni mówią  
o lubieżnym czynie wobec ojca, inni zaś mówią  
o czynie wobec matki, którego owocem miał-
by być syn Chama – Kanaan.

Tak czy inaczej, Cham, czy „tylko” naśmie-
wał się z pijanego ojca, czy też dopuścił się 
aktu seksualnego, w każdym razie okazał brak 
szacunku wobec ojca. W dodatku o swoim czy-
nie bądź spostrzeżeniach opowiedział „poza 
namiotem” swoim braciom, czym upublicznił 
wydarzenie i jeszcze bardziej upokorzył swego 
ojca. Być może Cham spodziewał się, że Sem 
i Jafet pójdą jego śladem i również zniewa-
żą ojca. Postępek Chama ukazuje i potwierdza 
słowa z 1 Mż 8,21, że „myśli serca ludzkiego są 
złe od  młodości jego”. Trzeba także zaznaczyć, 
że od imienia Cham, a zwłaszcza od jego czynu, 
pochodzi pejoratywne określenie oznaczające 
osobę nieprzestrzegającą norm przyzwoitości, 
bezczelną, ordynarną. To od jego imienia, jego 
czynu, wzięło nazwę określenie „chamskie za-
chowanie”. Czyn Chama na wieki skaził jego 
imię i pamięć o nim.

Właściwe postępowanie
Bracia względem ojca zachowali się zupeł-

nie inaczej niż Cham, nie postąpili „po cham-
sku”. Czytamy: ”wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, 
nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem,  
i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ obli-
cza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca 
swego” (9,23). Sem i Jafet zachowali się właści-
wie, okazali ojcu szacunek i miłość. Zadbali  
o jego honor i dobre imię. Wkrótce, nie oczeku-
jąc tego, zostali nagrodzeni błogosławieństwem.

Kara i nagroda
Noe w końcu odzyskał świadomość, wy-

trzeźwiał, „obudził się po upiciu się winem”. 
Nie wiemy, czy miał kaca, czy bolała go gło-
wa. Z tekstu wiersza 24 wnioskujemy, że „ur-
wał mu się film”, stracił świadomość i nie wie-
dział, co się działo w czasie jego alkoholowego 
upojenia. Lukę uzupełniły relacje otoczenia  
i wtedy pojawił się dodatkowo moralny kac. 
Nie wiemy, czy Noe, jego otoczenie, wycią-
gnęli wnioski z nadużycia alkoholu, jakim jest 
wino. W każdym razie ogarnął go duch proro-
czy i ocenił postępowanie wszystkich synów 

Noe odurzony winem
La Bible de Maciejowsky
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wobec siebie, ojca. Wypowiedział, zapisane 
w wierszach 25-27, słowa błogosławieństwa  
i przekleństwa, które będą się spełniać przez 
następne pokolenia. 

Najpierw przekleństwem - złorzeczeniem 
(nie mylić z używaniem wulgarnych słów) 
ukarał grzeszne zachowanie Chama. Ciekawe 
i zastanawiające jest to, że obiektem złorzecze-
nia nie był bezpośrednio Cham, lecz jego syn 
Kanaan. Czytamy bowiem w w.25 : „Niech 
będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniż-
szym sługą braci swoich!” Są naukowcy, któ-
rzy wyjaśniają tę sprawę, twierdząc, że Kana-
an był synem obcowania płciowego Chama 
ze swoją matką. Inni z kolei uważają, że kara 
wymierzona dzieciom jest boleśniejsza.

Słowa przekleństwa wypowiedzianego 
przez człowieka nie mają same z siebie mocy 
sprawczej. Są raczej życzeniem lub prośbą skie-
rowaną do Boga. Gdy wypowiada je głowa 
rodu, zwłaszcza jako ostatnią wolę, to mają 
one dla jego potomków charakter zobowiąza-
nia. Bóg wysłuchał prośby – życzenia Noego. 
Grzeszny czyn Chama został ukarany. Skutki 
grzechu i kary ciążyły nie tylko na samym Ka-
naanie, ale i na wszystkich następnych jego 
potomkach. W przyszłości stali się, jako ducho-
wi spadkobiercy Chama, synonimem upadku 
religijnego i  moralnego, którego szczyt osią-
gnęli w prostytucji sakralnej. Właśnie z po-
wodu tego upadku ludowi izraelskiemu zaka-
zywano przyjmowania ich obyczajów, religii 
i zawierania związków małżeńskich. Autor, 
znając późniejszą historię Izraela, w ten sposób 
uzasadnił położenie Kananejczyków i uzasad-
nił prawo narodu wybranego do przejęcia ich 
dziedzictwa.

W stosunku do przekleństwa całkowicie 
przeciwstawnym określeniem jest błogosła-
wieństwo. Jest ono wyrażeniem wdzięczności 
Bogu za okazaną łaskę. Noe mówiąc „błogosła-
wiony niech będzie Pan, Bóg Sema …” wyraził 
Bogu wdzięczność za okazaną przez Niego Ła-
skę, pomoc i ratunek, jaką  okazał Mu poprzez 
Sema, zakrywającego grzech, „nagość” Noego. 
Błogosławieństwo jest wiarą w Bożą moc  
i dobro, jest także życzeniem, aby Bóg obda-
rzył łaską, powodzeniem, pomyślnością. Noe 
był wdzięczny Semowi i Jafetowi za ich czyn 
i z tej wdzięczności prosił Boga o pomyślność 

dla nich: „Błogosławiony niech będzie Pan, 
Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego! 
Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką  
i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan 
niech będzie sługą ich” (9,26-27). Pan Bóg wy-
słuchał prośby Noego, możemy powiedzieć, 
jego ostatniej woli, gdyż po słowach przekleń-
stwa i błogosławieństwa mamy wzmiankę  
o jego śmierci. Z grupy wielu ludów, potom-
ków pierworodnego Sema, powołał Hebraj-
czyków jako swój lud wybrany. Jafet zaś „za-
mieszkał w namiotach Sema”, czyli on i jego 
potomkowie z semitami współżyli w pokoju 
i mieli współudział w szczęściu, gdyż posiedli 
Boga.

Sługami Semitów i Jafetytów, jak wcześniej 
poznaliśmy, byli potomkowie Chama. Słudzy, 
wykonując nawet najniższe posługi, uczestni-
czyli w jakiś sposób w sukcesach swoich pa-
nów. Jako „słudzy” zetknęli się z religią swoich 
panów i ich Bogiem. Mieli możliwość przeko-
nania się o Jego potędze, miłosierdziu, dobroci. 
Mimo wszystko nie zostali oni całkowicie wy-
kluczeni z uczestnictwa w skarbach objawienia.

Wydarzenia opisane nam w 1 Mż 9,18-29 
w sposób poboczny, marginalny poruszają 
pewną sprawę. Wcześniej napisałem, że nie 
wiemy, czy Noe i jego otoczenie wyciągnę-
li wnioski z nadużycia wina. Niestety, wraz  
z umiejętnością produkcji wina na następne 
pokolenia przeszło nadużywanie alkoholu. 
Niektórzy sami siebie poniżają, obnażają,  ob-
rażają Boga, stwarzają najbliższym problemy. 
Ten przykry incydent Noego zobowiązuje każ-
dego z nas do nienadużywania dobrych darów 
Bożych, w tym także alkoholu.

Główną jednak myślą tekstu jest to, że Bóg 
okazuje swoją łaskę, pomoc, ratunek tym, 
którzy są Mu posłuszni i postępują zgodnie 
z Jego wolą. Tym, którzy miłują bliźniego  
i jemu pomagają. Takich obdarza swoim bło-
gosławieństwem jak Noego, Sema, Jafeta. Tych 
zaś, którzy nie postępują zgodnie z Bożą wolą, 
naśladują Chama, nie okazują 
bliźniemu miłości czyli grzeszą, 
obdarza jego skutkiem, czyli 
przekleństwem.

ks. Andrzej Mendrok


