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Bůh opakuje svá zaslíbení Abrahamovi

Genesis 17:1  Když bylo Abramovi

jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!

 

Shrnutí:   

Dvacet čtyři let jsou Abram se Sárají

více je stále jasnější, že se žádným přirozeným způsobem nedočkají 

vlastního potomka. Pokud se jim nějaké dítě narodí, tak to nebude 

dílo lidské, věc těla, ale cele dílo Boží, dílo Boží milosti a moci. 
 

ÚVOD 

• Bůh je stále stejný
 

Bůh nás vede k tomu, abychom si stále připomínali evangelium, 

zaslíbení, staré pravdy o Bohu, … 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 17,21; 2 Pt 1,12; 2 Tm 1,13; 1 J 2,7; 1 K
 

1. PŘIPOMENUTÍ 

• Bůh ratifikuje smlouvu s Abramem
 

A. Setkání s Božím Synem (v. 1)

a. Bůh všemohoucí

b. Boží příkaz 

B. Bůh, který dává zaslíbení (v. 2

a. Abramova reakce

b. Boží zaslíbení (v. 4
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Bůh opakuje svá zaslíbení Abrahamovi
 

Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já 

jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!

… 

Dvacet čtyři let jsou Abram se Sárají v zaslíbené zemi a čím dál tím 

více je stále jasnější, že se žádným přirozeným způsobem nedočkají 

vlastního potomka. Pokud se jim nějaké dítě narodí, tak to nebude 

dílo lidské, věc těla, ale cele dílo Boží, dílo Boží milosti a moci. 

Bůh je stále stejný 

tomu, abychom si stále připomínali evangelium, 

zaslíbení, staré pravdy o Bohu, …  

Sk 17,21; 2 Pt 1,12; 2 Tm 1,13; 1 J 2,7; 1 K 15,1;  

ŘIPOMENUTÍ BOŽÍCH ZASLÍBENÍ (V. 1-8)

Bůh ratifikuje smlouvu s Abramem

Božím Synem (v. 1) 

Bůh všemohoucí 

 

Bůh, který dává zaslíbení (v. 2-8) 

Abramova reakce (v. 2-3) 

Boží zaslíbení (v. 4-8) 
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Bůh opakuje svá zaslíbení Abrahamovi 

devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já 

jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! 

zaslíbené zemi a čím dál tím 

více je stále jasnější, že se žádným přirozeným způsobem nedočkají 

vlastního potomka. Pokud se jim nějaké dítě narodí, tak to nebude 

dílo lidské, věc těla, ale cele dílo Boží, dílo Boží milosti a moci.   

tomu, abychom si stále připomínali evangelium, 

8) 

Bůh ratifikuje smlouvu s Abramem 
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i. Potomstvo (v. 4) 

ii. Jméno (v. 5) 

iii. Králové (v. 6) 

iv. Bůh potomků (v. 7) 

v. Země (v. 8) 

 

 

 Biblické odkazy:  

�  J 1,18; 1 Tm 6,16; J 14,8-9; Lk 5,8; Ex 34,8; Joz 5,14; Zj 1,17; Ko 3,16; Gal 3,29; 
 

2. ZNAMENÍ SMLOUVY (V. 9-14) 

• Obřízka - křest 
 

A. Závazek smlouvy (v. 9) 

B. Znamení smlouvy (v. 10-13) 

a. Obřízka a křest 

• Obojí je znamení – samo o sobě nic neznamená 

• Ani jedno nezachraňuje 

• Obojí je příkazem 

b. Rozdíly 

• Křest je znakem poslušnosti křesťana, obřízka znakem 

poslušnosti rodičů 

• Obřízka – pro muže, křest – pro všechny, kdo uvěřili 

• Obřízka – osmého dne, křest – po uvěření 

• Obřízka – intimní, osobní, křest – veřejný, na svědectví 

c. Obřízka křesťanů 

• Obřízka srdce, provedená nikoliv lidskýma rukama, ale 

Duchem svatým 

C. Porušení smlouvy (v. 14) 
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• Kdo smlouvu porušuje, ukazuje, že ve skutečnosti nikdy 

v žádné smlouvě nebyl.  

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Dt 6,6-7; J 3,3; Tt 3,5; Mk 16,16; Sk 2,38; Sk 8,27-39; Ko 2,11-12; Ř 2,28-29; 
 

3. ZASLÍBENÍ A NEVĚRA (V. 15-22) 

• Zaslíbení Boží patří i dalším lidem 
 

A. Zaslíbení pro Sáru (v. 15-16)  

B. Nevěra Abrahama (v. 17-18) 

C. Požehnání (v. 19-21) 

• Bůh žehná i přes zjevnou nevěru Abrahama – ukazuje to na 

Boží velikost a Boží milost 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Mt 12,20; Ef 1,3; Ko 1,11 
 

4. BOLESTIVÁ POSLUŠNOST (V. 23-27) 

• Ne jen posluchači, ale činitelé! 
 

A. Když Bůh mluví, tak je třeba jednat 

B. Boha musíme poslouchat, i když to bolí nebo když se nám do 

cesty staví překážky.  

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Jk 1,22; J 14,23 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

4. prosince 2011 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 9
30
 – společné shromáždění (2 Pt 1,2n – Pavel Borovanský).  

 

25. 12. nebude společné shromáždění. 

21. 1. 2012 se koná v Brně Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy 

četby. Na konferenci se můžete přihlásit na stránkách 

www.reformace.cz nebo u Jardy.  

 

 

 

K modlitbám: 

Modlete se za nemocné a za ty, kteří nechodí pravidelně do sboru – aby je 

Bůh pozdvihl, přitahoval je k sobě a ukazoval jim, jak veliké a 

slavné je naše dědictví v Jeho svatém lidu (Ef 1,18). 

Jardovo kázání v Kladně příští neděli.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho 

přikázání. 

1 Janův 2:3   


