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ABRAHAMOVA VÍRA (GN 15,1 ؘ–6) 

Bůh ospravedlňuje bezbožné 
 

Dnes uvidíme tři věci, které se týkají Abrahamovy víry: Bůh jeho víru 

povzbuzuje svým Slovem a tím, že se mu dává více poznat, Bůh dává růst 

ve víře tím, že předkládá k uvěření neuvěřitelné a nakonec uvidíme, jak 

Bůh upevňuje ve víře, když vyhlašuje Abrahamovo ospravedlnění. 
 

Text Písma – Genesis 15,1–6, 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. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč potřebujeme ve víře neustále povzbuzovat? 

2. Proč křesťan musí neustále růst ve víře? 

3. Proč musí být křesťan pevně zakotvený ve víře? 
 

PĚT REFORMAČNÍCH „SOLAS“ 

 Proč jsou tato „solas“ pro nás důležitá? 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

    
 



 

 

I. BŮH POVZBUZUJE VE VÍŘE 

 Jakými prostředky nás Bůh povzbuzuje ve víře? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

    Gn 16,16; Gn 17,5; Gn 12,2.7; Gn 13,15–16; Př 19,13; Př 10,1; Ž 127,3–4; Ž 128,3; Jk 

2,23; 2Pa 20,7; Iz 41,8;  
 

II. BŮH DÁVÁ RŮST VE VÍŘE 

 Jak Bůh používá věci zdánlivě nemožné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Ko 3,16; Ef 5,18–19; Fp 1,6; Ž 147,4; Žd 11,1; J 15,15 
 



 

 

III. BŮH UPEVŇUJE VE VÍŘE 

 Čím Bůh své děti upevňuje ve víře? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ef 2,8–9; Žd 11,8; 2Pt 1,1; Ř 1,16–17; J 6,29; Ř 10,9–10; J 7,17 
 

  

 

 
   ANABAPTISTA, CRAG, DATLE, 

DEMONTÁŽ, DÝKY, EPOCHY, 

FIRMA, HLUŠ, IDEA, KLONY, KRAJ, 

KRÁL, LALOK, LAOS, LETENKA, 

LOVY, MARŠÁL, MASA, MAST, 

MAŠLE, MSTA, MYSL, NEDOPALKY, 

OCAS, OCELORYT, ODCHYT, OKOŘ, 

OLŠE, OSKA, OTŘESY, POSEČKAT, 

PYSK, RECEPTY, SETI, SKOTSKO, 

SLÁVKA, SOJA, SOVA, ŠERO, ŠVÁBI, 

TABU, TROCHEJ, ÚKAZ, VLACH 

Osmisměrka 

Tajenka Ef 2,8 
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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.  

 

Haiti: Křesťanský misionář propuštěn 

Křesťanský misionář z Chile, kterého na Haiti unesl násilnický zločinecký 

gang, byl propuštěn. Dvaatřicetiletý Esteban Zambrano byl zajat po cestě do 

školy, kde vyučuje děti španělštinu a Bibli. Dva muži násilně zastavili jeho auto a 

propustili jeho dceru, která byla v té době s ním. 

Zambrano řekl: „Pak mě rychle odvezli na místo, kde jsem strávil 13 dní v 

zajetí. Byl jsem tam spolu s dalšími lidmi zavřený v kontrolní zóně tohoto gangu.“ 

Řekl, že to bylo Boží ‚slovo, pozornost a péče‘, které ho během utrpení 

pozvedly a povzbudily. 

Po několikadenním vyjednávání byl propuštěn. Na sociálních sítích hovořil o 

své vděčnosti Bohu. Řekl: „Chtěli jsme se podělit o naši vděčnost, především 

Bohu, protože jsme viděli jeho péči o nás, jeho péči o mě v době, kdy jsem byl 

unesen, takže především jemu děkujeme.“ 

Poděkoval také mnoha křesťanům, kteří se za něj modlili. Řekl: "Chtěl jsem 

vám poděkovat za váš zájem, za všechny modlitby. Postupně si uvědomuji 

veškerou podporu, která byla mé rodině poskytnuta v době, kdy jsem byl unesen.“ 

 

Závěrečná píseň: Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen 

Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš, slyší hlas můj každý den, ó Ježíš mne v 

mém pádu pozvedá, ó Ježíš, krásné jméno má.    

 Ježíš, chválu vzdává srdce mé, Ježíš, stále stejný, včera, dnes, ó Ježíš zemřel též za 

hříchy mé, ó Ježíš, nejkrásnější z jmen.    

Ježíš přijde brzy jako Král, Ježíš přines lásku na zem k nám, ó Ježíš, jemu chválu 

zazpívám, ó Ježíš, krásné jméno má. 

 

Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li 

sám za sebe. 

Jan 7,17    


