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ABRAHAMOVO NOVÉ JMÉNO (Gn 17,1 ؘ–8) 
Boží moc a Boží trpělivost 

 

Bůh připomíná Abrahamovi smlouvu, kterou s ním uzavřel před čtrnácti 

lety, mění Abramovo jméno na Abraham, tj. Otec národů, a zaslibuje, že 

bude zachovávat smlouvu a vytrvá jako Bůh Abrahamových potomků. 
 

Text Písma – Genesis 17,1–8, ČEP: 
1Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Já jsem Bůh 

všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! 2Mezi sebe a tebe kladu svou 
smlouvu; převelice tě rozmnožím.“ 3Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: 4„Já 

jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. 
5Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího 

davu pronárodů. 6Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe 
vzejdou. 7Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž 

smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. 8A tobě i tvému potomstvu 
dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi  kenaanskou. A budu 

jim Bohem.“ 9Bůh dále Abrahamovi řekl: „Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu 
zachovávat ve všech pokoleních. 10Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým 
potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského 

pohlaví, bude obřezán. 11Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy 
mezi mnou a vámi. 12Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, 

bude osmého dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli 
cizince, který není z tvého potomstva. 13Musí být obřezán každý zrozený v tvém domě i 

koupený za stříbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. 
14Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován; 

porušil mou smlouvu.“ 15Bůh také Abrahamovi řekl: „Svou ženu nebudeš už nazývat 
Sáraj, její jméno bude Sára (to je Kněžna). 16Požehnám ji a dám ti také z ní syna; 

požehnám ji a stane se matkou pronárodů a vzejdou z ní králové národů.“ 17Tu padl 
Abraham na tvář, usmál se a v duchu si řekl: „Což se může narodit syn stoletému? Cožpak 

bude Sára rodit v devadesáti?“ 18Proto Abraham Bohu řekl: „Kéž by Izmael žil v tvé 
blízkosti!“ 19Bůh však pravil: „A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je 

Smíšek). Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou. 20A 
pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě: Hle, požehnám mu a rozplodím a rozmnožím ho 

převelice; zplodí dvanáct knížat a učiním z něho veliký národ. 21Ale svoji smlouvu 
ustavím s Izákem, kterého ti porodí Sára příštího roku v tomto čase.“ 22Bůh skončil 

rozmluvu s Abrahamem a vystoupil od něho. 
 
 
 



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Co znamená bezúhonnost před Bohem? 

2. Jaký má v Písmu význam změna jména? 

3. Co znamená, že Bůh je Bohem smlouvy? 
 

I. BŮH PŘIPOMÍNÁ 

 Proč si potřebujeme stále připomínat základy evangelia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Gn 1,1; Ž 103,19; Ž 115,3 
 

II. BŮH MĚNÍ 

 Proč Bůh změnil Abrahamovi jméno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Lk 5,8; Ex 34,8; Jo 5,14; Zj 1,17; Ko 3,16; Ga 3,29;  



 

 

 

III. BŮH ZACHOVÁVÁ 

 Proč můžeme mít jistotu v Bohu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 J 15,5; Fp 4,13; Fp 3,12; Žd 11,13;  
 

  

 

 
   ASÁK, BUDOVA, DUDO, DUKLY, 

DUNY, ELDORÁDO, FARNOSTI, 

HNUS, HRUĎ, IONT, KAFILERIE, 

KRAVATY, LOSOS, NEÓN, NORA, 

OCAS, ODDAT, OLEJE, OPAL, OVĚSY, 

PATA, PLUK, PSYCHÓZA, PUNK, 

RETUŠ, RIZIKO, ROLE, ROZRUCH, 

SOUDCE, SUSPENZE, ŠŇŮRA, TEST, 

TUŠE, UNIE, UROSTLÝ, UZDY, 

VACHTAŘ, VALCÍŘ, VJEZD, VLEK, 

VÝČEP, ZRŮDA 

Osmisměrka 

Tajenka Ga 3,29 

 

_________________________ 
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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.  

V neděli 25. 9. budeme mít pracovní sborové shromáždění.  
 

 

 

Křesťané unesení islámskými extremisty 

Pravděpodobně islámští extremisté unesli v pondělí 25. července 2022 36 lidí z 

převážně křesťanské vesnice u města Kaduna na severu Nigérie. K únosům přímo z 

jednotlivých domů došlo poté, co bylo 28. června uneseno 16 lidí z nedaleké oblasti 

v okrese Chikun ve státě Kaduna. 

Jednotlivé únosy následovaly po únosu a zabití kněze Johna Marka Cheitnuma 

z katolické diecéze Kafanchan ve státě Kaduna. Ten byl unesen 15. července z fary 

katolického kostela Krista Krále a později zabit; jeho tělo bylo nalezeno 19. července. 

Církevní představitelé žádají o modlitby za propuštění zajatců a o útěchu pro ty, 

jejichž blízcí byli zabiti. 

 

 

 

 

 

Závěrečná píseň: Vzývám a slavím tvé jméno 

//: Vzývám a slavím tvé jméno za tvou velkou lásku, jíž darovals nám. :// 

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

 

 
 

Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již 

neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového 

Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. 

Zjevení Janovo 3,11    


