
BBBBIBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV PPPPRAHARAHARAHARAHA    

ABRAHAMOVA ZKOUŠKA (Gn 22,1–3) 

Bůh odhaluje lidská srdce 
 

Bůh přichází do našich životů se zkouškami. Bůh nepotřebuje zkoušky na 

to, aby poznal naše srdce – on ho dobře zná. Ale skrze zkoušky nám 

umožňuje poznat naše vlastní srdce, poznat nás samotné. A upevňuje naši 

víru, aby nás posílil a ještě více ukotvil v Kristu.   
 

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. Proč potřebujeme, aby do našeho života přicházely zkoušky? 

2. K čemu Bůh používá zkoušky v našich životech? 

3. Co se můžeme naučit z vítězství a ze selhání? 
 

I. BŮH NÁS ZKOUŠÍ 

 Jakými způsoby nás Bůh zkouší? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Joz 24,2; Gn 11,31; Gn 12,4; Ef 4,28; Ř 1,29–31;  
 

II. BŮH SE NÁM DÁVÁ POZNAT 

 Jak se nám Bůh dává poznat ve zkouškách? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Jb 1,2–3.9–11; Gn 16,3; Gn 21,11; 
 



 

 

III. BŮH NÁM UKAZUJE NAŠE SRDCE 

 Co nás zkoušky učí o našem vlastním srdci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Jk 1,3–4 
 

  

 

 
   BULVÁR, DERMATOLOG, DŘEP, 

HIMÁLAJE, HOUŽEVNATEC, IŠKA, 

JOLA, KAOLÍN, KOMPLOT, KRAUL, 

LASA, LODĚ, MANIODEPRESE, 

MAZUT, MÁZY, MRAMOR, OSLE, 

PLÁT, PRSO, SATRAPA, 

SEIZMOGRAF, SETY, SOUTOK, 

STALAGMITY, TAMTAM, 

THEODORIK, TRNÍ, TRNY, TROLEJ, 

TRSY, URNY, ÚSMĚV, VETO, VIDMO, 

VLEZ, VŠEUM, ZDAR, ZJEV, ZOEA, 

ZVON 

Osmisměrka 

Tajenka 1K 10,13 

 

_________________________ 
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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.  

V neděli 5. března  budeme mít po shromáždění pracovní setkání sboru. 

Pokud je to jen trochu možné, buďte přítomní! 

 

 

 

Nepál: Teenager následuje Krista navzdory tlaku rodiny 

Patnáctiletý Himal Paudel vyrůstal v hinduistické rodině. Jeho teta se s ním 

podělila o evangelium a on v září 2022 uvěřil Kristu. Himalova rodina vyvíjela 

značný nátlak, aby mu zabránila navštěvovat církev, a jeho otec, který pracuje v 

zahraničí, mu opakovaně volal a vyhrožoval, že ho vydědí a vyhodí z domu. Když 

se jeho otec dozvěděl, že Himal neslaví ani hinduistický svátek Dašain, otec mu 

řekl: „Nejsi můj syn, ale jsi velký pes, kterého držím ve svém domě.“ Himal 

očekává další pronásledování ze strany rodiny a přátel, ale nadále navštěvuje 

církev a je odhodlán následovat Krista a čelit pronásledování kvůli své víře. 

 

 

 

Písně:  

Nyní pokloňme se před králem (35), Chvalte Hospodina z nebes (17), Bůh silný 

můj jsi ty (7) 

Bůh je síla má (8) 

Můj bůh je můj štít (31) 

Vzývám a slavím tvé jméno (55) 

 
 

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné 

zkoušky. 

Jakub 1,2     


