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ABRAHAMOVA SMLOUVA (GN 15,1 ؘ–21) 

Bůh zaslíbil Abrahamovi svět za dědictví 
 

Kdybychom zůstali jenom v Genesis 15, museli bychom mluvit jenom o 

zaslíbení potomstva, zaslíbení země, a o Abrahamově smrti. Ale Nový 

zákon nás vede dál až k nám samotným, o nichž jakoby tato smlouva 

vůbec nemluvila a my se dnes podíváme na dvě obecnější charakteristiky 

této smlouvy a potom na dva způsoby, jak se tato smlouva naplnila. 
 

Text Písma – Genesis 15,1–21, ČEP: 
1Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se 

neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“ 2Abram však řekl: 

„Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům 

bude mít damašský Elíezer.“ 3Abram dále řekl: „Ach, nedopřáls mi potomka. To má 

být mým dědicem správce mého domu?“ 4Hospodin však prohlásil: „Ten tvým 
dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna.“ 5Vyvedl ho ven 

a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu 

bude s tvým potomstvem.“ 6Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako 

spravedlnost.  7A řekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, 

abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ 8Abram odvětil: „Panovníku Hospodine, podle 

čeho poznám, že ji obdržím?“ 9I řekl mu: „Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou 

kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě.“ 10Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil 

a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však nepůlil. 11Tu se na ta mrtvá těla slétli 

dravci a Abram je odháněl. 12Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama 

mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. 13Tu Hospodin Abramovi 
řekl: „Věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude 

jejich; budou tam otročit a budou tam pokořováni po čtyři sta let. 14Avšak proti 

pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým jměním. 15Ty 

vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. 16Sem se vrátí teprve 

čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovy nepravosti.“ 17Když pak 

slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi 

rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. 18V ten den uzavřel Hospodin s Abramem 

smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece 

Eufratu, 19zemi Kénijců, Kenazejců a Kadmónců, 20Chetejců, Perizejců a Refájců, 
21Emorejců, Kenaanců, Girgašejců a Jebúsejců.“ 

 



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč musíme Starý zákon vykládat Novým? 

2. Co můžeme říci o každé smlouvě mezi Bohem a člověkem v Bibli? 

3. Kam nás má nakonec každá smlouva v Písmu dovést? 
 

I. BOŽÍ SMLOUVA MILOSTI 

 Jak se projevuje Boží milost k člověku? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 9; 2S 7; Gn 17; Ex 19,5; 2K 5,19; Lk 22,20;  
 

II. BOŽÍ JEDNOSTRANNÁ SMLOUVA  

 Jak se projevuje Boží svrchovanost v jednání s člověkem? 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Jer 31,31–34; Ez 36,26–28; Gn 12,2–3;  
 

III. BOŽÍ ČASNÁ SMLOUVA 

 Jak se fyzicky naplnila smlouva s Abrahamem? 

 

 



 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ex 6,8; Dt 30,5; Jo 24,28; 1Kr 5,1; 2S 8,3; 2Kr 14,25; Sk 13,19; Dt 8,19–20; Joz 23,15 
 

IV. BOŽÍ VĚČNÁ SMLOUVA 

 Kde máme hledat duchovní naplnění smlouvy 

s Abrahamem? 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ga 3,29; Ř 9,6–8; Ř 4,13; Ř 2,28–29; Fp 3,3; Ga 3,6–8; Ga 4,28; Ef 1,3.17–19; Zj 22,20 
 

  

 

 
   ARCHA, BAGR, BEAT, BRAŠNA, 

DEGENEROVAT, DĚTI, DRÁT, EPOS, 

ÉTERY, GROG, HRANA, CHATY, 

CHRIE, CHRUPAVKA, IDOL, 

INVALIDA, KINO, KONĚ, KRUŠINA, 

LÉKÁRNY, NÁPLET, NEURITIDA, 

NÝTY, OLŠE, OTEP, PÁVI, PÉŘOVKA, 

PIANISTÉ, PIANO, PLEN, PLYŠÁK, 

POVEL, ROŠT, RÝČE, RÝGL, SAUNA, 

SEDY, SEKERA, SOKOVÉ, TOKAT, 

TVRZ, UNIE, URNY, YZOP 

Osmisměrka 

Tajenka Ga 3,29 

 

_________________________ 
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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.  

V neděli 25. 9. budeme mít pracovní sborové shromáždění.  

 

 

Mosambik: Islámští bojovníci sťali křesťana 

Křesťanský vesničan byl sťat poté, co islamističtí bojovníci 17. června přepadli 

křesťanskou vesnici v Membě v provincii Nampula na severu Mosambiku. 

Podle zpráv se jednalo o nájezd teroristů napojených na Islámský stát (IS - 

známý také jako ISIS, ISIL nebo Daeš) a byl to první takový islamistický nájezd v 

posledních letech v provincii Nampula. 

Barnabas Fund uvádí, že IS se rovněž přihlásil k odpovědnosti za „stětí 

několika křesťanů“ při útocích v Nangade v provincii Cabo Delgado severně od 

Nampuly. 

Militantní organizace napojená na Islámský stát Ahlu Sunna Wa-Jama začala 

získávat kontrolu nad některými územími v roce 2017. 

Koncem roku 2021 začaly mosambické, rwandské a jihoafrické síly islamisty 

vytlačovat zpět, ale nyní se zdá, že se islamistické povstání rozšiřuje. 

 

 

 

Závěrečná píseň: Půjdeš-li pouští 

Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím. Půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud.   

Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou.  

:Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli, já  jsem s tebou.   

Ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli, já jsem s tebou. 

 

 

Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“  

Amen, přijď, Pane Ježíši! 

Zjevení Janovo 22,20    


