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ABRAHAMOVA DŮVĚRA (Gn 22,4–8) 

Abraham jde ve víře obětovat svého jediného syna 
 

Dnes se zaměříme na Abrahamovu víru, důvěru, spolehnutí se na Boha ve 

všem, co Bůh dělá. Nejprve se podíváme na skrytost Abrahamovy víry, 

dále na spolehnutí se víry nebo důvěru víry, a nakonec se podíváme na 

naději víry. 
 

Text Písma – Genesis 22,1–19, ČEP: 
1Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten 

odvětil: „Tu jsem.“ 2A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, 

odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti 

povím!“ 3Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a 

svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh 

pověděl. 4Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, 5řekl 

služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a 

pak se k vám vrátíme.“ 6Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna 

Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. 7Tu Izák svého otce Abrahama 

oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je 

zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“ 8Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si 
vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál. 9Když přišli na místo, o němž 

mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna 

Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. 10I vztáhl Abraham ruku po 

obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. 11Vtom na něho z nebe volá 

Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ 12A posel řekl: 

„Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, 

neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“ 13Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je 

beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou 

oběť místo svého syna. 14Tomu místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí“. Dosud se tu 
říká: „Na hoře Hospodinově se uvidí.“ 15Hospodinův posel zavolal pak z nebe na 

Abrahama podruhé: 16„Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil 

a neodepřel jsi mi svého jediného syna, 17jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně 

rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží 

bránu svých nepřátel 18a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody 

země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“ 19Abraham se pak vrátil k služebníkům. 

Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. 



 

 

 

Otázky ke kázání:  

1. V čem má být víra skrytá a v čem naopak viditelná? 

2. Na co přesně se máme jako křesťané spoléhat? 

3. V jakém slova smyslu je naše naděje naprosto jistá? 
 

I. SKRYTOST VÍRY 

 Proč se neobejdeme bez skrytých zkušeností víry? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 2Pa 3,1; Mt 6,1–18; 1Kr 19,12 
 

II. DŮVĚRA VÍRY 

 Proč je naprostá důvěra nezbytnou součástí víry? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Žd 11,17–19; Gn 21,12–13; Ř 1,16–17 
 



 

 

III. NADĚJE VÍRY 

 Jak je naše naděje zakotvená v nebesích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 J 8,56; Žd 11,1; Žd 6,17–20; Ž 115,3; J 3,16; J 11,48–52;  
 

  

 

 
   BATIK, ČLUN, DRAK, ELIPSA, EURO, 

FAUL, FLOUTEK, FLOX, 

HLAVOSTOJKA, CHLEBY, IRSKO, 

JARO, JISKRA, JITRO, KAFR, KLAD, 

KMIT, KOFEIN, KONCOVKA, KUFR, 

KÚRY, KÝBL, LANA, LIBA, LOSI, 

NICOTNOST, NISA, ODIV, OVIS, 

PILOTY, ROMO, SAKA, STAR, STRH, 

SULC, SUTINY, TRAKTORISTA, 

TRUS, TVOR, ÚHYB, ÚJMA, ÚVAZ, 

VKUS, VODA, VRTALKA 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 11,6 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

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

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen. Po shromáždění budeme mít 

pracovní setkání sboru. Pokud je to jen trochu možné, buďte přítomní! 

 

 

Benin: Křesťanka žádá o modlitbu kvůli podezření z prokletí 

Izegbe je bývalá muslimka, která byla vážně nemocná. Několik přátel jí řeklo, 

že Ježíš by mohl její nemoc uzdravit, a tak se setkala s pastorem, který jí zvěstoval 

evangelium. „Islám mi nikdy nepřinesl žádné uspokojení,“ řekla. „Ale křesťanství 

mi dalo vnitřní pokoj.“ Izegbe začala pravidelně navštěvovat církev, stala se 

následovnicí Krista a postupně byla ze své nemoci uzdravena. Navzdory jejímu 

uzdravení byl její muslimský manžel rozladěn jejím rozhodnutím následovat 

Krista a vyhodil ji i s jejími dvěma dětmi z domu. Od té doby se jí na většině těla 

objevila silná vyrážka a v posledních třech měsících musela být hospitalizována. 

Lékaři neznají příčinu vyrážky. Věří, že na ni někteří muslimové a vyznavači 

voodoo uvalili kletbu, protože voodoo je v Beninu hojně praktikováno, a to i 

mnoha muslimy. Podle pracovníků v terénu je také možné, že ji někdo kvůli její 

víře otrávil. 

 

Písně:  

Jsi slávy král (24), Všichni žízniví (53), Lid, který chodí v temnotách (29) 

Blíž tobě, Bože můj (6) 

Vzývám jméno Ježíš (55) 

Živý je pán (59) 
 
 

Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat 

o … kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, 

dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno 

Židům 11,32–33     


