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BOŽÍ MILOST (GN 6,1–22) 

Bůh vytrhuje ze soudu 
 

Dnes si ukážeme trpělivost Boží milosti, když Bůh vyčkával se soudem, 

uvidíme Boží milost, která zachraňuje, a podíváme se na to, jak Boží 

milost proměňuje srdce, mysl a celý život člověka. 
 

Text Písma – Genesis 6,1–22 ČEP: 
1Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, 2jak půvabné 
jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 3Hospodin však řekl: „Můj 

duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto 
dvacet let.“ 4Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, 

vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. 5I 
viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i 
srdce je v každé chvíli jen zlý. 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 

7Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i 
nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“ 8Ale Noe našel u Hospodina milost. 9Toto je 

rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s 
Bohem. 10A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta. 11Země však byla před Bohem 

zkažená a plná násilí. 12Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo 
pokazilo na zemi svou cestu. 13I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším 

tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. 14Udělej si archu z 
goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. 15A uděláš ji 
takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. 16Archa bude 
mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, 

druhé i třetí patro. 17Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno 
tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. 18S tebou však učiním 

smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. 19A ze všeho, 
co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; 

samec a samice to budou. 20Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze 
všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při 

životě. 21Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za 
pokrm.“ 22Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč Bůh ve své milosti dlouho vyčkává? 

2. Co znamená spasení z milosti? 

3. Jaký je vztah Boží milosti a lidských dobrých skutků? 
 

 

 

 



 

 

BOŽÍ MILOST 

 Proč je důležité správně rozumět Boží milosti? 
 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,8–10; Sk 15,11; Ř 3,24; Tt 3,7; Tt 2,11–14; 1Pt 5,10; Ef 1,6–7; Ř 5,2; J 1,17 

I. BOŽÍ MILOST JE TRPĚLIVÁ 

 Kde je hranice Boží trpělivosti? 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  1Pt 3,20; 2Pt 2,5; Žd 11,7; Ž 119,160; Jk 1,21; 2Pt 3,9–10 
 

II. BOŽÍ MILOST ZACHRAŇUJE 

 Proč je důležité spasení z POUHÉ milosti? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 3,10–12; Ž 14,3; Tt 2,11; Tt 3,4–5; Ef 2,4–5; 



 

 

III. BOŽÍ MILOST PROMĚŇUJE 

 Jak se projeví zachraňující Boží milost na člověku? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Ř 1,16; Tt 2,12; Ef 2,10; Fp 2,12; Tt 1,15–16; Žd 11,1 
 

  

 

 
   AGFA, APLAUS, BANDASKA, DEKO, 

DIALEKTIKA, DODO, DRAK, FALD, 

FIBRA, FILATELISTA, FREE, CHIPS, 

IGLÚ, JENDA, KASY, KATI, 

KONTEJNER, KOTOULY, KUBA, 

LANA, LOGO, MEDAILÓN, MLHA, 

NEDOPLATEK, OLŠE, OTKY, OZEV, 

PELARGÓNIE, PODLOMEK, 

PROPAN, PSÍK, SLÍPKA, STOA, 

ŠINDEL, TABU, TLAPKY, TOFU, 

TUBA, UZEL, VOLEJBAL, VÝTAHY 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 13,9 

 

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

Čtvrtek 1900 Modlitby za naší zem: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná píseň: Milujeme, ač nevidíme 

Milujeme, ač nevidíme, věříme v Něj a jásáme,  

nevýslovnou radostí plnou slávy, v Něm docházíme cíle víry své. 
 

Zlatem a stříbrem On nezaplatil, pomíjivým nás nekoupil, 

povolal nás do světla svého, skrze Něj máme přístup do bran nebeských. 
 

Jsme obmyti krví Beránka na místě zvaném Golgota, otroky hříchu nemusíme déle být. 

Na kříži svůj život dokonal, třetího dne však z mrtvých vstal,  

otroky hříchu nemusíme déle být. 

 
 

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z 

vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 

Efezským 2,8–9    


