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Boží svrchovanost a lidská zodpovědnost

Genesis 17:1  Když bylo Abramovi

jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!
 

Shrnutí:   

Bůh je naprosto svrchovaný a vedle toho nám Boží slovo jasně 

ukazuje, že člověk je plně zodpovědný Bohu. Zodpovědností člověka 

je poslouchat Boha a podřizovat se Mu. Správné porozumění Boží 

svrchovanosti je základem opravdové poslušnosti. 
 

ÚVOD 

• Stále stejné pokušení: Budete jako Bůh!
 

Satanská past – malý Bůh a velký člověk. 
 

Satan chtěl být jako Bůh, ovládla ho pýcha a tak padl. A člověka svedl 

stejným způsobem a dělá to dodnes. 
 

Nejvyšším cílem pro člověka je oslavovat Boha a navěky v Něm nalézat 

potěšení (Spurgeonův katechismus).

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Gn 3,5; Gn 11,4; Ez 28,2; Ez 28,14
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Boží svrchovanost a lidská zodpovědnost
 

Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já 

jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!

Bůh je naprosto svrchovaný a vedle toho nám Boží slovo jasně 

ukazuje, že člověk je plně zodpovědný Bohu. Zodpovědností člověka 

je poslouchat Boha a podřizovat se Mu. Správné porozumění Boží 

svrchovanosti je základem opravdové poslušnosti. 

Stále stejné pokušení: Budete jako Bůh!

malý Bůh a velký člověk.  

Satan chtěl být jako Bůh, ovládla ho pýcha a tak padl. A člověka svedl 

stejným způsobem a dělá to dodnes.  

Nejvyšším cílem pro člověka je oslavovat Boha a navěky v Něm nalézat 

(Spurgeonův katechismus). 

Gn 3,5; Gn 11,4; Ez 28,2; Ez 28,14-17; Iz 14,12-14; Gn 1,1; Ef 1,9
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Boží svrchovanost a lidská zodpovědnost 

devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já 

jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! 

Bůh je naprosto svrchovaný a vedle toho nám Boží slovo jasně 

ukazuje, že člověk je plně zodpovědný Bohu. Zodpovědností člověka 

je poslouchat Boha a podřizovat se Mu. Správné porozumění Boží 

svrchovanosti je základem opravdové poslušnosti.  

Stále stejné pokušení: Budete jako Bůh! 

Satan chtěl být jako Bůh, ovládla ho pýcha a tak padl. A člověka svedl 

Nejvyšším cílem pro člověka je oslavovat Boha a navěky v Něm nalézat 

14; Gn 1,1; Ef 1,9-12 
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KONTEXT 

• Dvacet čtyři let čekání 
 

Abram se učil chodit s Bohem krok za krokem a my musíme udělat 

totéž.  

Třináct let Božího mlčení mělo posloužit k tomu, aby byly zjevné 

důsledky tělesného jednání a aby se prokázala neschopnost Abrama a 

Sáry zplodit potomka jinak než nadpřirozeným Božím zásahem. 

 

 

 

 

 Biblické odkazy:  

�  Gn 15,4.18;  
 

1. BOŽÍ SVRCHOVANOST (V. 1A) 

• Já jsem Bůh všemohoucí 
 

A. Iniciativní Bůh 

• Bůh hledá člověka, ale člověk nehledá Boha  

B. Zjevující se Bůh 

• Bůh se dává poznat člověku 

C. Všemohoucí Bůh (El Šaddaj) 

• Bůh naplní to, co slíbil 

 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Gn 3,8; Ř 1,21-22; Ř 3,10-11; Žd 13,5; Gn 12,7; Gn 17,23; J 15,5; Fp 4,13; Ž 29,4-9 
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2. LIDSKÁ ZODPOVĚDNOST (V. 1B) 

• Choď přede mnou a buď bezúhonný 
 

A. Choď před mou tváří 

• Buď věrný a služ Bohu z celého srdce 

B. Buď bezúhonný 

• Dokonalý jako obětní beránek 

o Tento požadavek nás žene do náruče Ježíše Krista 

 

 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Ř 6,13; Př 16,4; J 6,68-69; Př 24,16; Gn 6,9; Mt 5,48; Ko 2,10; Fp 3,12; Žd 11,13;  
 

APLIKACE A ZÁVĚR 
 

A. Musíme si připomínat velkého Boha, kterého máme a Jeho 

svrchovanost.  

B. Boží svrchovanost předchází lidskou zodpovědnost, ale neruší ji. 

Lidská zodpovědnost vyrůstá ze správného pochopení Boží 

svrchovanosti.  

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Jk 1,18; J 1,13; Fp 2,12-13; Jk 2,26 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 9
30

 – společné shromáždění (Gn 17,1-27).  
 

K modlitbám: 

Pastor Jusef Nadarchání si stále zachovává neotřesenou víru a lásku ke 

Kristu, navzdory svému uvěznění v íránském Lakanu, kterému 

předcházelo obvinění z odpadlictví a odsouzení k trestu smrti. 

Představitelé íránských státních orgánů sice popírají, že by byl pastor 

trestán za odpadlictví, četné důkazy však svědčí o opaku. 

Soud v Gilanu čeká na reakci na své dva dopisy adresované íránskému 

nejvyššímu vůdci, ajatolláhovi Chameneímu. Podle informací Jusefova 

právního zástupce bude soud čekat měsíc. Pokud žádnou odpověď 

neobdrží, přibližně v polovině prosince vynese rozsudek.  

Podle člena Jusefovy denominace, který si nepřál být jmenován, se 

pastorův zdravotní stav zhoršil. Pastor je také vystaven fyzickému i 

psychickému týrání.  

Modlete se, aby pastor Jusef navzdory uvěznění zůstal zdravý a silný. 

Modlete se, aby celosvětová pozornost upřená na jeho proces vedla ke 

zvýšení nátlaku na íránské vedoucí představitele, aby přestali křesťany 

pronásledovat a věznit. Modlete se, aby Jusuf i všichni jeho příbuzní 

zakusili pokoj převyšující veškeré porozumění, když procházejí těmito 

zkouškami (Filipským 4,7). 
 

S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, 

který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. 

Filipským 2,12-13 


