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ABRAHAMŮV DESÁTEK (GN 14,17–24) 

Spolehnutí se na Pána 
 

Dnes si všimneme, jak Bůh Abrahama učí rozlišovat, dívat se očima víry, 

duchovně, Bůh ho vede k dávání a nakonec se podíváme na to, jak se 

Abraham odděluje od sodomského krále a nechce s ním mít nic 

společného.   
 

Text Písma – Genesis 14,17–24, ČEP: 

Když se vracel po vítězství nad Kedorlaómerem a nad králi, kteří stáli na jeho 
straně, vyšel mu vstříc král sodomský k dolině Šáve, což je Dolina královská. 18A 

šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího. 
19Požehnal mu: „Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i 

země. 20Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky.“ 

Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. 21Pak řekl Abramovi král Sodomy: „Dej mi 

lidi, a jmění si nech.“ 22Abram však sodomskému králi odvětil: „Pozdvihl jsem ruku 

k přísaze Hospodinu, Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, 23že z ničeho, 

co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkům, abys neřekl: ‚Já jsem učinil 

Abrama bohatým.‘ 24Sám nechci nic, jen to, co snědla družina, a podíl pro muže, 

kteří šli se mnou; Anér, Eškól a Mamre, ti ať vezmou svůj podíl.“ 
 

Otázky ke kázání:  

1. Na jakém základě se musíme učit rozlišovat? 

2. Proč nemůžeme desátky vztáhnout na křesťany? 

3. Proč křesťané nemohou mít duchovní společenství s každým?  
 

VŠECHNO ZAČÍNÁ U BOŽÍHO SLOVA 

 Proč se křesťané neobejdou bez Písma? 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   2Tm 3,16–17; J 5,39; Ž 119,160;  
 



 

 

I. BŮH UČÍ ROZLIŠOVAT 

 Proč je rozlišování naprosto nezbytné pro křesťany? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

    Ž 76,2–3; 2Pa 3,1; Ž 57,3; Mt 4,8–10 
 

II. BŮH UČÍ DÁVAT  

 V jakém smyslu je dávání uctíváním Boha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Joz 10,11;  Ř 12,1–2; 1Tm 5,3; Jk 1,27; 1K 9,14; 2K 9,7; Sk 20,35; J 3,16; 1J 4,10; Ef 4,8 



 

 

 

III. BŮH UČÍ ODDĚLOVAT SE 

 Od koho se mají Boží děti oddělit? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 2K 6,14; 1J 2,15 
 

  

 

 
   APAČ, ATOL, BAROŠ, BOTA, ČELO, 

ČIROST, ČÍŠE, DEGU, DISKAŘ, 

DUDO, ELIDA, EXIL, FREE, HADR, 

HLASIVKA, HOST, HOTOVOST, 

IONY, KDOKOLI, KLOT, 

KONDENZÁTOR, LASO, LENTILKA, 

MOCNINA, NAHÁ, NASVĚDČOVAT, 

NIKDO, ODIV, OHLAS, OVES, 

PŘEZKOUMÁNÍ, ŘÍPA, SLON, STÁJ, 

STON, TŮRA, TVRDOHLAVOST, 

VADA, VROD, WOOD, ZÁSOBA 

Osmisměrka 

Tajenka 2K 6,17 

 

_________________________ 
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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.  

 

 

 

Pákistán: Radikální hinduisté vypálili dům a zabili děti 

Sahid a jeho žena Memona mají šest dětí a žijí v malé hinduistické vesnici v 

Pákistánu. V dubnu 2022 hinduistický náboženský vůdce a jeden ze Sahidových 

příbuzných konfrontovali Sahida a Memonu kvůli jejich křesťanské víře. 

Náboženský vůdce se ptal, proč se manželé neúčastní hinduistických svátků ani 

hinduistických modliteb. Vůdce a Sahidův příbuzný manželům vyhrožovali, aby 

se vzdali své víry v Krista, ale Sahid a Memona zůstali ve své víře pevní. Přibližně 

o dva týdny později byl dům rodiny zapálen a dvě nejmladší děti byly zabity. 

Když manželé vše oznámili policii, úřady se snažily na Sahida a Memonu tlačit, 

aby tvrdili, že požár byl nešťastnou náhodou. Modlete se za tuto rodinu, která 

kvůli svému křesťanskému svědectví utrpěla velkou ztrátu, a modlete se, aby v 

zármutku zakusila útěchu Boží přítomnosti. 

 

 

 

Závěrečná píseň: Vzdáváme ti chválu 

Vzdáváme ti chválu, čest i slávu, k tobě zvedáme své ruce, vyvyšujem jméno tvé.  

 

Vždyť ty jsi Bůh, ty jsi náš veliký Bůh, ty jsi všemohoucí Bůh, všechno můžeš, 

ty jsi Bůh, jsi veliký, veliký a nádherný, není žádný jako ty, není žádný jako ty! 
 

 

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť 

vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, 

takové oběti se Bohu líbí. 

Židům 13,15–16    


