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ABRAHAMOVO POTOMSTVO (Gn 17) 

Abrahamova smlouva ve Staré a v Nové smlouvě 
 

Budeme mluvit o smlouvě s Abrahamem. Zopakujeme si, co bylo jádrem 

této smlouvy s Abrahamem a potom se podíváme na to, jak souvisí 

nejprve se Starou smlouvou uzavřenou s Izraelem skrze Mojžíše a potom s 

Novou, zpečetěnou krví Ježíše Krista. 

 
 

Další texty Písma – Galatským 3,6–9, ČEP: 
6Pohleďte na Abrahama: ‚uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ 

7Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. 8Protože se v Písmu 

předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už 

Abraham zaslíbení: ‚V tobě dojdou požehnání všechny národy.‘ 9A tak lidé víry 

docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. 
 

Římanům 9,3–8, ČEP: 
3Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z 

něhož pocházím. 4Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, 

jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, 5jejich jsou praotcové, z nich rodem 

pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen. 6Ne že by 

slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, 7ani nejsou 

všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž ‚z Izáka bude 

povoláno tvé potomstvo‘, to jest: 8dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za 
potomky se považují děti zaslíbené. 

 
 
 
 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč je důležité rozlišovat mezi Starou a Novou smlouvou? 

2. Co všechno vyplývá z toho, že křesťané nejsou lidem Staré smlouvy? 

3. Jaká zaslíbení pro nás vyplývají z Nové smlouvy? 
 

 

 

 



 

 

I. PILÍŘE ABRAHAMOVY SMLOUVY 

 Proč se Bůh rozhodl, že bude používat smlouvu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Gn 12,3; Ř 4,16–18; Žd 6,18; Jer 31,31–35; Ez 36,24–28 
 

II. ABRAHAMOVA SMLOUVA VE STARÉ SMLOUVĚ 

 Komu byla určena Stará smlouva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Gn 15,16; Ř 9,9; Gn 18,10.14; Ex 19,5–6; Ga 3,16; Mt 1,1; Ga 3,19; Iz 53,9–11;  
 



 

 

III. ABRAHAMOVA SMLOUVA V NOVÉ SMLOUVĚ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ex 17; Sd 17,6; 21,25; Sd 2,11–13; Ř 9,6–8; Ga 3,7–9.29; J 14,16.23; Žd 2,14;; 1Pt 2,9–

10; Gn 17,7–8; Ž 11,10;   
 

  

 

 
   BONY, BOUT, DOGA, EURO, 

EVANGELIK, EVOLUTION, EXOT, 

FARA, FOTKA, GRIL, ILJA, 

KANCIONÁL, KINO, KONTROLOVAT, 

KOUPELNA, KÝLA, LIKR, LOGO, 

MOPY, MYSL, NIOB, OBAL, OHIO, 

OPAL, OVIS, PASIVA, PILOT, PLOT, 

PRISIL, PROTILEHLOST, ROLE, 

RÝŽE, SILK, SLIAČ, SLON, SMRK, 

SVÍTIPLYN, UČIVO, ÚHRADA, VÍTR, 

VLHKOST, VNUK 

Osmisměrka 

Tajenka 2K 5,17 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

Laos: Křesťanští teenageři zůstávají pevní navzdory tlaku rodiny 

Od chvíle, kdy sedmnáctiletá Ton a patnáctiletá Tan přijaly Krista, jsou kvůli 

svému rozhodnutí obtěžovány matkou a staršími sourozenci. Matka a zbytek rodiny 

na dívky agresivně tlačí, aby odjely do Vientiane, kde se budou živit prostitucí a 

peníze posílat zpět rodině. Dívky se tomuto nátlaku pevně postavily, protože vědí, 

že se nemohou podřídit těmto špatným plánům své rodiny. Dívky se také odmítají 

provdat za nevěřící, přestože se rodina opakovaně pokouší takové svazky 

zprostředkovat. Ton požádala o modlitby, aby ona a její sestra dokázaly být pro svou 

matku dobrými dcerami. 

 

 

Závěrečná píseň: Díky za tvůj kříž 

Díky za tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses nám vydal cele do rukou, ó, Pane 

náš, ó, Pane náš. Naše skutky zlé tys nám odpustil,  přikryl krví svou, na vše zapomněl.  

Děkuji, děkuji! 
 

Ref.: Pane, mám tě rád, vážně, mám tě rád, stále poznávám, že ty miluješ nás.  

Hlubokou radostí těšíš srdce mé, ale největší je to, že mohu znát tvou radost znát.   
 

Pro mé nemoci trpěls, Pane náš. Abys vzal náš strach, lásku vyléváš, ó, Pane náš, 

ó, Pane náš. Skončil úkol tvůj, tvé je vítězství. Teď nám dáváš růst, z vody živé pít.  

Děkuji, děkuji. 

 
 
 

Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí 

nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město. 

Židům 11,16      


