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BOŽÍ POŽEHNÁNÍ (GN 9,1) 

Jste dědici požehnání 
 

Vysvětlíme si, co to je požehnání a podíváme se na to, co to znamená, 

když Bůh žehná. Všimneme si toho, že Bůh žehná fyzicky a potom si 

ukážeme, že Bůh žehná také duchovně, a to v Pánu Ježíši Kristu. 
 

Text Písma – Genesis 9,1–17 ČEP: 
1Bůh Noemu 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. Za jaká požehnání jste Bohu vděční? 

2. Jaká fyzická požehnání vidíte ve svém životě? 

3. Jak může křesťan vidět víc duchovního požehnání ve svém životě? 
 

NEDĚSTE SE! 

 Proč se nemusíme strachovat, když uslyšíme o válkách? 

 
 

Biblické odkazy:  

  Lk 21,9; Mk 13,7;  



 

 

I. BŮH ŽEHNÁ 

 Proč je důležité vědět, že všechno požehnání je od Boha? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Ž 103,1–4; 1Pt 3,9; Ef 4,29; Gn 49; Dt 33; Dt 27–28; Gn 27,27–29; Gn 32,25–30; Oz12,4–

5; Gb 1,22.28; Gn 2,3; Ř 2,4;  
 

II. BŮH ŽEHNÁ FYZICKY 

 Jak Bůh fyzicky žehná křesťanům? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Dt 28; Ez 36,27; Nu 6,24–27;  



 

 

III. BŮH ŽEHNÁ DUCHOVNĚ 

 Proč nelze fyzické požehnání přehodit na duchovní? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Ž 73; Lk 16; Žd 10,34; 1Tm 6,17–19; Fp 4,12; Ef 1,3; Kaz 5,14; Ef 1,18; 2Pt 1,3 
 

  

 

 
   ARIE, BEAT, CÉVA, ČINELY, DEPA, 

DLAB, DRBKA, DUODIODA, ELSA, 

ETAPY, ETÁŽ, FINANCE, 

INDEMNITA, IRMA, LETOROSTY, 

LYNČ, MARMELÁDA, OÁZA, OČKA, 

OHIO, PASTORACE, PÉRA, 

POMLOUVAČ, PTÁK, RDESNO, 

REVOLVERY, ROZMLUVA, RYBY, 

RYCHLOLIS, ŘEZAT, SPIRITISMUS, 

SRST, ŠOPA, TÁHLA, TANDEMISTA, 

TRAŤ, ÚMLUVY, VIZE, WOOD, 

ZKRESLENÍ, ŽVÁRO 

Osmisměrka 

Tajenka 2Pt 1,3 

 

_________________________ 
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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.  
 

 

 

 

 

Kuba: Úřady provedly razii v domě pastora 

Kubánské úřady vyvíjejí nátlak na známého pastora, aby umlčely jeho 

křesťanské svědectví. Pastor a jeho církev učinili rozhodná prohlášení na podporu 

biblických principů v opozici vůči politice kubánské vlády. Kvůli těmto 

prohlášením a vztahu církve k mnoha vládním orgánům a významným památkám 

udělaly kubánské úřady domovní prohlídku u pastora, aby ho donutily ke 

spolupráci. Modlete se za tohoto pastora, aby uprostřed útlaku ze strany 

komunistických úřadů zůstal pevný ve své poslušnosti Kristu. Modlete se také, 

aby jeho poslušnost sloužila jako svědectví těm, kteří Krista neznají. 

 

 

 

 

 

Závěrečná píseň: Vzývám a slavím tvé jméno 

Vzývám a slavím tvé jméno za tvou velkou lásku, jižs daroval nám. (2x) 
 

Tys slíbil, že se zas k nám vrátíš. Přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. (2x) 
 

 

 

 

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste 

byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.  

1. Petrův 3,9    


