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BŮH UZAVÍRÁ SMLOUVU (GN 9,8–17) 

Smlouva s lidmi a se stvořením 
 

Dneska se podíváme trochu obecněji na smlouvy, potom projdeme touto 

konkrétní smlouvou s Noemem a nakonec si ukážeme, kam nás vede, kam 

ukazuje a co za ní můžeme vidět. 
 

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 říkají smlouvy o Bohu a jeho charakteru? 

2. Na co ukazuje smlouva s Noemem? 

3. Jak se někdo může stát součástí nové smlouvy? 
 

BŮH UZAVÍRÁ SMLOUVU 

 Proč je smlouva v Bibli tak důležitá? 

 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 6,17–18; Lk 22,20 1K 11,25;  



 

 

I. BOŽÍ SMLOUVA (SMLOUVY) 

 Proč se Bůh rozhodl používat smlouvy? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Joz 9; 1S 18,3; Gn 17,18–27; Gn 17,1–8; Gn 12,1–3; Ex 19,5–6; Ex 24,1–8; Dt 12,9; Ex 

16,23; Ex 31,15; Ex 35,2; Ex 34,28; Dt 4,13; Ex 31,12–17; Ex 20,2; Jer 31,31–32; Ž 147,19–

20; Dt 5,2–3; Ř 9,4–5; Ef 2,11–13; 1J 3,1; 1Pt 2,10; Iz 42; Iz 49  
 

II. BOŽÍ SMLOUVA S NOEMEM 

 Proč je důležitá smlouva s Noemem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Gn 8,21; Pl 2,4; Ž 18,5; Ž 144,6;  



 

 

III. BOŽÍ SMLOUVA S NÁMI 

 Co je obsahem „nové smlouvy“? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ko 2,16–17; Ř 2,28–29; Dt 10,16; Ex 19,5–6; Sd 2,7.10–13; Jer 31,31–34; Ez 36,26–27; 

Žd 6,17–20 
 

  

 

 
   ÁMOS, AUTOTHEPSA, BEATA, 

DIALOG, FRONTA, GESTO, HLUPÁK, 

HRON, IRMA, KNIHY, KOTOUČ, 

LÍPY, MARIONETY, METANÁ, 

NESHODA, OKNO, PAŽE, POETIKA, 

POVOZY, PROPAGACE, PSÍK, RAJZ, 

REVÍRY, SESTRA, SKOTOM, SMĚS, 

SMRT, SPOLUAUTOR, STÍN, TEPNA, 

UCTÍT, UPEVŇOVADLO, UPÍT, 

UREUS, UZDA, VLÁT, VRTAT, 

VZOREK, ZÁKRUTA 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 8,13 

 

_________________________ 
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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.  
 

 

 

 

Uvěznění křesťané onemocněli v souvislosti s podezřením na epidemii 

Covid-19 

Čtyři křesťané uvěznění pro svou víru v teheránské věznici Evin bojují s 

nemocí v důsledku možného vypuknutí nákazy Covid-19 v jejich oddělení. 

Šedesátiletý Násir Navard Gol-Tapeh, čtyřiačtyřicetiletý Júsef Nadarchání, 

čtyřicetiletý Saheb Fadaie a dvaatřicetiletý Moslem Rahímí si odpykávají tresty 

odnětí svobody v rozmezí od čtyř do deseti let za účast v domácích církvích a 

propagaci křesťanství v Íránu. Přestože ve věznici neprobíhají testy ani karanténa 

na přítomnost viru, čtyři vězni pociťují příznaky nákazy a je jim poskytována 

nedostatečná lékařská péče. Nová vlna nákazy virem v Íránu vedla k hromadnému 

propouštění vězňů, které však žádnému z křesťanských vězňů nebylo schváleno. 

Modlete se za tyto bratry, aby byli ze svých nemocí uzdraveni. Modlete se, aby 

jejich víra byla silná i během pobytu ve vězení a aby byli věrnými svědky Krista 

pro své spoluvězně. 

 

 

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) 

 

 

 

 

Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy. 

Židům 7,22      


