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BŮH ŽEHNÁ LIDEM I SVĚTU (GN 9,1–7) 

Požehnání pro zachování života 
 

V našem textu se podíváme na Boží požehnání, které se týká 1. šíření 

života, 2. zachování života a 3. ochrany života. O život jde od začátku až 

do konce a i samotný text je uvozen požehnáním života. 
 

Text Písma – Genesis 9,1–17 ČEP: 
1Bůh Noemovi a jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. 
2Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské 
ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do 

rukou. 3Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i 
toto všechno. 4Jen maso oživené krví nesmíte jíst. 5A krev, která vás oživuje, budu 

vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu 
volat k odpovědnosti každého jeho bratra. 6Kdo prolije krev člověka, toho krev bude 

člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. 7Vy pak se ploďte a 
množte, hemžete se na zemi a množte se na ní.“ 8Bůh řekl Noemu a jeho synům: 9„Hle, já 
ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem 10i s každým živým tvorem, který je s 

vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli 
z archy, včetně zemské zvěře. 11Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno 

všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“ 12Dále 
Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který 
je s vámi, pro pokolení všech věků: 13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením 
smlouvy mezi mnou a zemí. 14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, 

15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již 
nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. 16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na 
ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je 

na zemi.“ 17Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou 
a veškerým tvorstvem, které je na zemi.“ 

 

Otázky ke kázání:  

1. Co dalšího vyplývá z Božího požehnání k šíření života? 

2. Proč si máme připomínat, že život je zachován skrze smrt? 

3. Proč Bůh žádá život za život? 
 

BOŽÍ SLOVO JE ŽIVÉ 

 Jak vysvětlíte, že Boží slovo promlouvá v každé době? 

 
 

Biblické odkazy:  

  Žd 4,12 



 

 

I. BOŽÍ POŽEHNÁNÍ K ŠÍŘENÍ ŽIVOTA 

 Proč bylo nutné zopakovat lidem toto požehnání? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 1,24; 1Tm 4,1nn; Jb 13,15; Jb 2,9–10; Př 10,22 
 

II. BOŽÍ POŽEHNÁNÍ K ZACHOVÁNÍ ŽIVOTA 

 Proč už nemusíme rozlišovat čisté a nečisté pokrmy? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Gn 1,28; Žd 12,29; Př 12,10; Mk 7,19; 1Tm 4,4; Ex 8,10; 2Kr 17,25; 



 

 

III. BOŽÍ POŽEHNÁNÍ K OCHRANĚ ŽIVOTA 

 Jaké by mohly být biblické argumenty proti trestu 

smrti? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 2K 13,1; Ř 13; 1K 3,16–17 
 

  

 

 
   ÁCHAT, BĚLOUŠ, CTÍT, DŘEŇ, 

EBON, ELÁN, ELEKTRIKY, ETAPA, 

FISTULE, HOLD, CHUTĚ, KELNER, 

KVANTITA, LIFT, LIST, LOOK, LSTI, 

NÁPICH, OBŘAD, OBSLUHA, OHIO, 

OSLE, OSUD, PASY, PLUIE, POTOPY, 

PŘESTAVBA, PUSŤ, RÁNA, 

REZERVACE, SKOT, SMEŤ, STACH, 

STISKNUTÍ, SUKNO, SUPL, ŠLÉPĚJ, 

TÁTA, TUŠE, UZEL, VESLAŘ, 

VŘETENO, ZINKY 

Osmisměrka 

Tajenka Mt 5,22 

 

_________________________ 
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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.  
 

 

 

 

 

Nigérie: Při útoku bylo zabito 11 křesťanů a další byli zraněni 

Militantní fulští muslimové 30. ledna zaútočili na vesnici ve státě Kaduna na 

jihu Nigérie, zabili 11 křesťanů a zapálili většinu domů ve vesnici. „Pastevci téměř 

celou vesnici vypálili,“ uvedl jeden z přeživších. Při útoku bylo zraněno také 

několik dalších vesničanů. Modlete se za křesťany v této komunitě, kteří truchlí 

nad ztrátou svých blízkých. Modlete se také za to, aby dokázali útočníkům 

odpustit a sdílet s nimi Kristovu lásku. 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná píseň: Dobrořeč, duše má, Hospodinu 

Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. (2x) 
 

A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, on ti všechny tvé nepravosti promíjí. 

Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. 
 

 

 

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 

Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou 

krev, zůstává ve mně a já v něm. 

Janovo evangelium 6,54–56    


