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Připomeňme si i text z Gn 32, 25-33 

 Áronské požehání a jeho doslovný překlad:  
“Žehná tobě Hospodin a soustředí se na tebe (střeží tě). 
Rozsvěcuje (svítí, usmívá se) Hospodin tvář svou nad tebou a omilostňuje tě 
(projevuje ti přízeň). 
Nese Hospodin tvář svou k tobě a klade na tebe pokoj.” 

 My jako věřící lid jsme potomci Abrahama a dědici požehnání, jak píše 1Pt 3,9: “...žehnejte; 
vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.” Jsme povoláni k tomu, 
abychom tento životodárný proud požehnání nejen přijali a nechal se jím nést, ale abychom 
se stali požehnáním pro druhé a druhým žehnali. A to vše skrze krev našeho milovaného 
Pána Ježíše Krista. V tom všem mizí naše já, naše lidské sobecké já, a prostor dostává naše 
nová identita v Kristu.  
  
Praktická rada: Princip žehnání bychom měli jako křesťané praktikovat každý den, zvláště 
jako reakci na hněv, mrzutost a provokaci. Zvládneme-li tuto techniku, pomůže nám to 
překonat nepříjemné chvíle. JK v Kázání na hoře říká: “Milujte své nepřátele, žehnejte těm, 
kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a 
pronásledují,....”. (Mt 5,44) Když žehnáme, oblékáme si ochranný štít, který nás chrání před 
negativními emocemi, před hněvem, před ušpiněním, před hříchem! 
  
Jak v každodenním životě uplatňujete praktiky žehnání? 

 
Je žehnání praktickou součástí tvého manželství?   
S tím souvisí i zamyšlení:  

Kdy jste naposledy projevili laskavost své milované polovičce? Ne z povinnosti, ale jako 
dar žehnání? 
Jak často se za svého partnera modlíš? Na jakém základě? Je to kvůli sobě, aby pro tebe 

bylo vše snazší? Nebo se přimlouváš za jeho dobro a požehnání? 
  
Uvědomme si: Když někoho (partnera, dítě, podřízeného, kamaráda, rodiče,…) chválíme či 
oceňujeme, děkujeme tím i Bohu, vždyť přece Pán Bůh stvořil a miluje každého z nás. 
  
Požehnání je velmi široký pojem či výraz a skrývá v sobě mnoho pokladů, které budeme 
objevovat celý náš pozemský život. Požehnání je velkým darem od našeho Nebeského Otce, 
ale zároveň se stává také zbraní v rukou věřícího člověka. My jako potomci Abrahama, jako 
Boží lid, jako lid víry, si ho máme připomínat nebo lépe - máme v něm žít, máme se jím stát 
a máme ho udílet. 
 


