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ABRAHAMOVA ZBOŽNOST (GN 12,1–8) 

Boží povolání vede k uctívání 
 

Dneska projdeme prvních osm veršů dvanácté kapitoly. Na příběhu 

povolání Abrahama uvidíme jeho zbožnost. Bůh ho povolal, Bůh mu 

požehnal, Bůh mu dal zaslíbení a nakonec Bůh přijal Abrahamovo 

uctívání. 
 

Text Písma – Genesis 12,1–8, ČEP: 
1I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého 
otce do země, kterou ti ukážu. 2Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké 

učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 3Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji 

ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ 4A Abram se 

vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 

sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu. 5Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna 

svého bratra, se vším jměním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a 

ubírali se do země kenaanské a přišli tam. 6Abram prošel zemí až k místu Šekemu, 

až k božišti Móre; tehdy v té zemi byli Kenaanci. 7I ukázal se Abramovi Hospodin a 

řekl: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ Proto tam Abram vybudoval oltář 

Hospodinu, který se mu ukázal. 8Odtud táhl dál na horu, která je východně od Bét-
elu, a postavil svůj stan mezi Bét-elem na západě a Ajem na východě. Také tam 

vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Kdy se člověk může vzpírat Božímu povolání? 

2. Jaká požehnání jste přijali, když jste vykročili za Pánem? 

3. Jaké oběti máme Bohu přinášet dneska? 
 

BOŽÍ SLOVO 

 Proč je důležité rozumět, jak nám Bůh dal své Slovo? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 50,26; Žd 11,10; Žd 1,2; 



 

 

 

I. BŮH POVOLÁVÁ 

 Proč musíme rozlišit vnitřní a vnější povolání? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

    Joz 24,2-3; Gn 15,7; Gn 11,27; Ř 8,28-30; Mt 22,14;  
 

II. BŮH ŽEHNÁ 

 Jaká požehnání jsou ve zprávě evangelia? 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Žd 6,4-6; 1S 16,14; Mt 13,18-23; Ř 9,4-7; Ga 3,7; Žd 2,16; Ř 1,19-20 
 

III. BŮH ZASLIBUJE 

 Jaké sliby nám Bůh dal pro tento život? 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 J 10,10; Ř 4,13; Mt 28,18; 1Kr 5,1; 2Pa 9,26; Ga 3,29; Mt 5,5;  



 

 

IV. BŮH PŘIJÍMÁ 

 Jak máme uctívat Boha?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 J 8,56; J 14,23; Ef 2,10; Jk 2,18.19.26; Žd 11,8; 1Tm 3,16 
 

  

 

 
   ALKANY, APAČ, BROD, BROK, 

FIKCE, GRIF, HROT, CHUDOBKA, 

IMPERÁTOR, INSPEKTOR, KARB, 

KRYSY, LAMPIČKA, LEICH, LOUH, 

LÝKO, MAFIE, MEGAPASCAL, 

MOTIV, NÁVLEK, OKÁČ, OKOP, 

OPAL, OTKY, OTLAK, PLŽI, PORŠ, 

PORTHOS, POSLI, PRACH, 

REVAKCINACE, ROUP, SETI, SMRŽ, 

STŘIK, ŠERIF, ŠMÍR, TROPY, 

VCHÁZETI, ŽENA, ŽIAR 

Osmisměrka 

Tajenka Ř 12,1 

 

_________________________ 
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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.  

 

 

 

Srí Lanka: Křesťan ubit k smrti ve svém domě 

Poté, co se Kalithas stal významným a aktivním vedoucím své církve, dostával 

výhrůžky od hinduistických extremistů ve své komunitě. Varovali ho, že pokud 

bude ve svém odvážném svědectví ve vesnici pokračovat, bude čelit vážným 

následkům. Dne 16. prosince 2021 přišli k jeho domu čtyři muži a začali kopat do 

jeho vrat. Kalithas se k nim rozběhl a ptal se, proč ničí jeho majetek. Muži mu 

chrstli do obličeje alkohol a začali ho bít. Když padl na zem, tři muži ho drželi, 

zatímco čtvrtý ho udeřil železnou tyčí do hlavy. Poté, co muži utekli, vesničané 

odvezli Kalithase do nemocnice. Kalitas zůstal v kómatu, dokud 20. prosince 

nezemřel. Modlete se, aby čtyři muži, kteří ho zabili, byli postaveni před soud a 

také poznali Ježíše. Modlete se za Kalithasovu rodinu a modlete se, aby také 

vesničané, kteří se dozvědí jeho příběh, vložili svou důvěru v Krista. 

 

 

 

 

Závěrečná píseň: Vzývám a slavím tvé jméno 

Vzývám a slavím tvé jméno za tvou velkou lásku, již darovals nám.  

Tys slíbil, že se zase k nám vrátíš, přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou.  
 

 

 

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn 

Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat 

do slávy. 

1. Timoteovi 3,16    


