
Neděle 15   .10.2oo6,    CBČM                                           Boží požehnání...                                                                                 Pavel Trefný   
Gn 12,14   I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své  země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 
Učiním tě  velkým národem, požehnám tě,  velké  učiním tvé   jméno.  Staň  se  požehnáním!  Požehnám těm, kdo žehnají   tobě, 
prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země." A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. 
Gn 15,17   po bitvě devíti králů...   Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, 
Abrame,   já   jsem tvůj  štít,   tvá  přehojná  odměna."  Abram však  řekl:  "Panovníku Hospodine,  co  mi  chceš  dát?  Jsem stále 
bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer." Abram dále řekl: "Ach, nedopřáls mi potomka. To má být mým 
dědicem správce mého domu?" Hospodin však prohlásil: "Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde 
z tvého lůna." Vyvedl ho ven a pravil: "Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážešli je spočítat." A dodal: "Tak tomu bude s tvým 
potomstvem." Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu: "Já jsem Hospodin, já jsem tě 
vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi."
Gn 22,1518   po „obětování“ Izáka... Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: "Přisáhl jsem při sobě, je 
výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně 
rozmnožím jako nebeské  hvězdy a  jako písek na mořském břehu.  Tvé  potomstvo obdrží  bránu svých nepřátel  a     ve tvém    
potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu." 

? Stojíte o Boží požehnání? Chtěli byste prožít šťastný život?   (  KT – to je předmět, který se v žádné škole neučí!  Jak 
být požehnaný, jak se stát v životě šťastným, a přitom je to jedna z nejdůležitějších věcí v životě.) 

? Jak byste definovali požehnání? Co to je?    Slovník spisovného jazyka českého, Academia, Praha 1989:
Požehnání:  přízeň  Boží  (podle křesťanských náb.představ),  zdar,  štěstí  z  ní  plynoucí;  poněkud zastarale a knižně  příznivá  

okolnost, prospěch, zdar, štěstí vůbec. 
Požehnaný: poněkud zastarale a knižně provázený zdarem, štěstím, blahodárný (původně v náboženských představách z přízně  

Boží); hojný, bohatý, oplývající hojností.
Požehnati: náb. (původně o Bohu, zejm. V křesťanských náb.představách) = obdařit někoho svou přízní, a tím mu dopřát zdar,  

štěstí; ze své přízně obdařit někoho hojností něčeho.
Zdá se (podle slovníku) jakoby dnešní člověk nevěděl, co to je Boží požehnání, jakoby o něj přestal stát, přestal usilovat. Co je to 
tedy Boží požehnání? Ve SZ je opravdu chápáno jako Boží přízeň,  která se projevuje především hojností  – na dětech, úrodě, 
majetku...   krásně   je   to   popsáno  v  Dt  28,112:      „Jestliže   budeš   opravdově   poslouchat   Hospodina,   svého  Boha,  a   bedlivě  
dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. A spočinou na  
tobě všechna tato požehnání,  když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na  
poli. Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu. Požehnaný  
bude tvůj koš a tvá díže. Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. Hospodin dá, že tvoji nepřátelé,  
kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou  
utíkat. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti  
bude žehnat v zemi, kterou ti dává.  Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl,  když budeš na příkazy Hospodina, svého  
Boha, dbát a chodit po jeho cestách. Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát.  
Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin  
tvým otcům, že ti ji dá. Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci  
tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat.“ 

? Jak tedy získat požehnání? Chcemeli prožít šťastný a požehnaný život, musíme do Boží školy. Jedině Boží přikázání, Boží 
rady a moudrost nás povedou tou nejlepší cestou v životě. Chcemeli užít života naplno, dostat ze života ve všech oblastech co 
nejvíce, povede se nám to jedině tehdy, pokud se budeme řídit Božím zákonem, Biblí a ne podle sebe nebo okolí. Stejně jako pro 
Izrael platí i pro nás Mojžíšova slova: „Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal  
na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat... Předložil jsem  
ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ. Dt 30,16a.19b  Boží požehnání má svoje podmínky a je možné o něj 
přijít.   Je  zajímavé   kolikrát   je  v  Bibli   i  materiální  požehnání   svázáno  se   štědrostí.  Kdo dal   ze   svého chleba  nuznému bude  
požehnán.  Př   22,9   Dávej štědře a nebuď skoupý, když máš něco dát, neboť kvůli tomu ti Hospodin, tvůj Bůh požehná ve všem co  
děláš. Dt 15,10  Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost. Pr 19,17 Přinášejte do mých skladů  
úplné desátky a pak to se mnou zkuste, nevyleji na vás snad požehnání?  Mal  3,10   Co se týče materiálního požehnání, určitě ho 
nemáme nedostatek i když by s tím možná mnozí nesouhlasili, ale záleží na tom, s kým se srovnáváme. 

   Kdyby se celá populace planety Země smrskla na vesnici se o stu obyvatel, kde by však zůstal zachován poměr všech lidských 
odlišností  jak by potom tahle maličkatá, různorodá vesnička vypadala? Podle lékaře Philipa M. Hartera z USA takto:
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  6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek 80 by žilo v domě, který by neodpovídal standardu
50 by trpělo podvýživou   1 by měl vysokoškolské vzdělání
  1 by vlastnil počítač 70 by neumělo číst

Žijeteli tedy v pěkném bytě, máte dost jídla a umíte číst, jste členem velmi úzké skupiny. Umíteli číst a vlastníte počítač, jste 
členem elity.  Pokud  se vzbudíte   toto   ráno a  budete  více zdraví,  než  nemocní,   jste  šťastnější,  než  celý  milion   lidí,  který 
nepřežije tento týden. Pokud jste nikdy nebyl v bitvě, nezažil osamělost uvěznění, utrpení mučení, nebo sevření hladu, jste na 
tom lépe než 500 miliónů lidí tohoto světa. Pokud můžete chodit svobodně do kostela, aniž byste se museli obávat ponížení, 
zatčení, mučení nebo smrti, jste šťastnější než miliarda lidí, kteří nemají to štěstí. Pokud máte jídlo v lednici, oblečení na sobě,  
střechu nad hlavou a kde spát jste bohatší než 75% lidí na této planetě.  Máteli peníze v bance, ve své peněžence a střádáte 
si do kasičky jste mezi 8% nejbohatších lidí světa.

Materiálně tedy vůči většině lidí na tomto světě žijeme v nadbytku. Je to Boží milost a výsada, ale současně i závazek. 
Víme však, že život člověka není zajištěn tím co má, přímo naopak materiální požehnání se mu může stát léčkou, pokud 
začne více než na Hospodina spoléhat na něj. Jak také víme, dostatek ještě nemusí znamenat Boží přízeň. 
V NZ už tuto přímou úměru bohatý=požehnaný nenacházíme. Ježíš dokonce říká: Jak těžko vejde bohatý do Božího království. Mt 

19,23  Snáze projde velbloud uchem jehly,  než  aby bohatý  člověk vešel do Božího království.  Lk   18,25   Z jeho úst také  slyšíme, že 
požehnaní,  neboli  šťastní,  blahoslavení   jsou ti,  kdo jsou chudí  v duchu, kdo pláčou,  kdo jsou tiší,  kdo hladovějí  a žízní  po 
spravedlnosti, kdo jsou milosrdní, kdo mají čisté srdce, kdo působí pokoj, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, kdo jsou 
tupeni a pronásledováni... Mt 5,311 Jak to tedy je? Neprotiřečí si tady SZ a NZ? Pojďme se podívat na požehnání Abrahamovo:

1) Mohl si Abraham Boží požehnání nějak zasloužit? Mohl pro to něco udělat? Bůh si ho vybral! Bůh se rozhodl, že mu 
požehná! Nebylo to Abramovo rozhodnutí, že dosáhne Božího požehnání! 

2) Mohl Abraham o Boží požehnání přijít? Věřím, že ano! Na jednu stranu to bylo plně Boží rozhodnutí, ale když Bůh s 
námi  jedná,  neobchází  naší   svobodnou vůli.  Záleží  mu na  našem svobodném ANO.  Věřím, že kdyby Abram Boží 
nabídku odmítl, povolal by si Bůh někoho jiného. Abraham mohl přijít o slíbené požehnání, ale čteme o něm, že Bohu 
uvěřil a poslechl ho. Udělal to, co po něm Bůh žádal.

3) Jaké bylo to jeho požehnání? Ze slíbeného potomstva, kterého bude více než hvězd na obloze spatřil po mnoha a mnoha 
letech pouze jediného syna. Slíbenou zemí mohl pouze procházet jako host a místo pohodlného života ve svém rodném

     městě ho Bůh zavolal k celoživotnímu putování a trmácení se, i starostem o živobytí... Stáli byste vy o takovéto požehnání?
4) A přece jeho požehnání mělo ještě jiný rozměr.  Stal se přítelem Božím! Sám Hospodin o něm prohlásil, že se s ním 

důvěrně sblížil. Bůh mu odhaluje své plány, svoje srdce a vtahuje Abrahama do svého díla spásy na této zemi. Dokonce 
se Bůh nechá od té doby nazývat jeho jménem a jménem jeho dětí  jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Bůh ho také 
pozval k tomu, aby se stal požehnáním! A protože Abraham poslechl Boha, stojí na počátku Božích dějin spásy, a z jeho 
pokolení se narodil Ježíš, v němž docházejí požehnání všechny národy. 

Největším požehnáním, které se nám může dostat, je to, pokud smíme být smířeni s Bohem. Pokud jsou naše viny 
a hříchy vůči Bohu a vůči druhým lidem odpuštěny, smazány! Největším požehnáním je smět být Božím přítelem tak, 
jako jím byl Abraham! Smět patřit do Boží rodiny je výsada, které se žádné materiální požehnání nevyrovná! 
K čemu nás Bůh  jako své děti  povolal? Věřím, že stejně jako Abrahama k tomu, abychom ho mohli osobně poznat, 
abychom se stali jemu podobnými a abychom se stali požehnáním pro druhé! Je to mnohem více než jen být požehnán. 
(  1K 12 =Boží dary a požehnání  X  13 kpt. – ukážu vám ještě vzácnější cestu = láska = poznat Boha a být jím proměněn!  my 
milujeme protože Bůh napřed miloval nás!).  Život, který je požehnáním pro druhé, není vždy jednoduchý. Viděli jsme to na 
Abrahamovi, ale jsou mnozí další – Mistr Jan Hus, misionáři, kteří uposlechli Boží hlas a šli sloužit do nějaké země a 
než  se obrátil  první  člověk zemřeli  nebo byli mučeni. Mělo to smysl? Chcemeli  být  požehnáním, má  pro nás Ježíš 
jednoduchou rovnici:  Jestliže pšeničné  zrno nepadne do země  a nezemře,  zůstane samo. Zemřeli  však, vydá  mnohý  
užitek. Jan 12,24 Z toho jak žijeme dnes, může mít požehnání mnoho generací po nás, které ani nespatříme. (  král Jehú a 4 
generace po něm na trůnu;    Dobson a jeho pradědeček) 

Abychom mohli být a byli požehnáním, je třeba, abychom věděli a připomínali si to, jak moc nám Bůh požehnal. Co 
vše v Kristu máme, jak jsme bohatí. Jedině ze života pramenícího z vděčnosti vzejde Bohu chvála, se narodí něco dobrého. 
Proto říká žalmista své duši: Nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, on ti všechny tvé nepravosti odpouští. Ž 103,2b.3a 

Stojíš více o Boží požehnání nebo o to být požehnáním? Stojíš více o požehnaný spokojený život nebo o Boží blízkost o 
poznání Pána, o to, aby tě přetvořil k obrazu svému? Kéž vám Bůh bohatě požehná a učiní vás požehnáním. Amen.


