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ABRAHAMOVA OBŘÍZKA (Gn 17,9 ؘ–27) 

Trpělivý Bůh žádá krvavou oběť 
 

Bůh znovu prokazuje Abrahamovi velikou milost, která zavazuje k 

oddanosti Bohu, přemáhá naši malou víru, která často hraničí s nevěrou a 

posiluje nás v našich rozhodnutích i v našich činech. 
 

Text Písma – Genesis 17,9–27, ČEP: 
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. 23Abraham tedy vzal svého syna Izmaela a 
všechny zrozené ve svém domě i všechny koupené za stříbro, všechnu svou čeleď 

mužského pohlaví, a obřezal jejich neobřezané tělo hned toho dne, kdy k němu Bůh 
promluvil. 24Abrahamovi bylo devětadevadesát let, když jeho neobřezané tělo bylo 

obřezáno. 25Jeho synu Izmaelovi bylo třináct let, když bylo jeho neobřezané tělo obřezáno. 
26Abraham i jeho syn Izmael byli obřezáni v týž den. 27Také všechna jeho čeleď, ať doma 

zrození či za stříbro od cizince koupení, byli obřezáni spolu s ním. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč novozákonní křest není starozákonní obřízka? 

2. Jak se projevuje Boží laskavý humor v tomto textu? 

3. Jak se projevu láska k Bohu v životě křesťana? 
 



 

 

I. BOŽÍ ZAVAZUJÍCÍ MILOST (V. 9–14) 

 Čím Bůh zavázal Abrahama v této smlouvě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Mt 28,18–20; Dt 6,6–7; Fp 3,3 
 

II. BOŽÍ PŘEMÁHAJÍCÍ MILOST (V. 15–22) 

 V čem všem nás Bůh přemáhá svou milostí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Joz 24,2; Mt 12,20; Ef 1,3;  
 



 

 

III. BOŽÍ POSILUJÍCÍ MILOST (V. 23–27) 

 Proč nás i po znovuzrození musí Bůh posilovat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Sk 7,4; Jk 1,22; Mt 1,1; Ef 4,4–6; J 14,23 
 

  

 

 
   AMPUTACE, APARÁT, 

AUTOMECHANIK, BULY, DOLE, 

DROGERIE, EFEKT, ESEJ, EURO, 

HMAT, KEKS, KILA, KORZET, LESY, 

LEŠI, LETCI, MENUET, MILUŠE, 

MUDRC, MUCHOMŮRKA, 

NÁRAMKY, NÝŠE, OČKA, ODSYP, 

OŘEZ, OSLE, PADAT, PALA, PERA, 

PRAK, PRŮRAZ, PŘETLUMOČENÍ, 

ŘEZKA, SERAF, SILO, SRNY, ÚDER, 

ÚSPĚCH, VDECH, VILY, VNIK, 

YSATY, ŽROUT 

Osmisměrka 

Tajenka Ř 2,28 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium on-line. 

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

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

Osamělý křesťan už není sám 

Amar Mandal byl jediným křesťanem ve své vesnici v Nepálu. Přestože se mu 

rodina brání a komunita ho odmítá, je ve svém svědectví věrný a odvážný. "Pokud 

nebudu sdílet evangelium s obyvateli své vesnice, zůstanu navždy sám," řekl. 

"Neustále sdílím evangelium s ostatními vesničany, takže až lidé poznají Pána Ježíše, 

budu mít křesťanskou společnost." Jeho modlitby byly vyslyšeny: Čtyři lidé v jeho 

vesnici letos díky jeho svědectví uvěřili. Amar prosí o modlitby, aby tito noví věřící 

byli posilováni a dozrávali ve víře díky poslechu zvukových Biblí, které obdrželi, aby 

byli v komunitě odvážnými svědky. Prosí také o modlitby za svou manželku, která 

se potýká s duchovním útlakem a útoky. 

 

 

 

 

 

Závěrečná píseň: Jsme tvůj lid, jsme tvá nevěsta 

//: Jsme tvůj lid, jsme tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat. :// 

//: Ať láska tvá vždy mezi námi přebývá a pokoj svůj znovu vylej mezi nás. :// 

 

 

 

 
 

Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se 

Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci 

Filipským 3:3      


