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Bůh op

1I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve 

dveřích stanu. 2Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, 

vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k

nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.

zasedněte pod strom. 5Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom 

půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka." Odvětili: "Učiň, jak říkáš."

rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: "Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav 

podpopelné chleby." 7Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal 

mládenci, aby je rychle připravil.

předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem.

žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve stanu."

určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna." Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu.
11Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský.

a řekla si: "Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj
13Tu Hospodin Abrahamovi řekl: "Pročpak se Sára směje a říká: »Což mohu opravdu 

rodit, když už jsem tak stará?«

obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna."

jsem se", protože se bála. On však řekl: "Ale ano, smála ses."

Shrnutí:   

Cílem života učedníka je zralost. Právě to se můžeme učit od 

Abrahama. Abraham má za sebou 24 let Boží školy, 

hotovým učedníkem 

velkého stupně duchovní zralosti
 

ÚVOD 
 

Abraham procházel Boží učednickou školou již 24 let a dosud neviděl 

skoro nic z toho, co mu Bůh zaslíbil. 
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Bůh opět navštěvuje Abrahama 
 

I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve 

Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, 

tanu vstříc, sklonil se k zemi 3a řekl: "Panovníku, jestliže jsem u tebe 

nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. 4Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a 

Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom 

řece nepominete svého služebníka." Odvětili: "Učiň, jak říkáš."

rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: "Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav 

Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal 

y je rychle připravil. 8Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a 

předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. 9Pak se ho otázali: "Kde je tvá 

žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve stanu." 10I řekl jeden z nich: "Po obvyklé době se k tobě

určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna." Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu.

Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský.

a řekla si: "Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj

Tu Hospodin Abrahamovi řekl: "Pročpak se Sára směje a říká: »Což mohu opravdu 

rodit, když už jsem tak stará?« 14Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po 

obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." 15Sára však zapí

jsem se", protože se bála. On však řekl: "Ale ano, smála ses."
 

Cílem života učedníka je zralost. Právě to se můžeme učit od 

Abrahama. Abraham má za sebou 24 let Boží školy, 

hotovým učedníkem – stále se má co učit. Přesto

velkého stupně duchovní zralosti – je skutečně přítelem Božím!

Abraham procházel Boží učednickou školou již 24 let a dosud neviděl 

toho, co mu Bůh zaslíbil.  
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I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve 

Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, 

a řekl: "Panovníku, jestliže jsem u tebe 

Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a 

Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom 

řece nepominete svého služebníka." Odvětili: "Učiň, jak říkáš." 6Abraham 

rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: "Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav 

Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal 

Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a 

Pak se ho otázali: "Kde je tvá 

I řekl jeden z nich: "Po obvyklé době se k tobě 

určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna." Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. 

Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský. 12Zasmála se v duchu 

a řekla si: "Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec." 

Tu Hospodin Abrahamovi řekl: "Pročpak se Sára směje a říká: »Což mohu opravdu 

Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po 

Sára však zapírala: "Nesmála 

jsem se", protože se bála. On však řekl: "Ale ano, smála ses." 

Cílem života učedníka je zralost. Právě to se můžeme učit od 

Abrahama. Abraham má za sebou 24 let Boží školy, ale ještě není 

Přesto už také dosáhl 

je skutečně přítelem Božím!  

Abraham procházel Boží učednickou školou již 24 let a dosud neviděl 
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Biblické odkazy:  

�  2 Tm 2,8; Ef 2,8-10; 1 Te 1,8; 1 Te 4,9-10;  
 

1. DUCHOVNÍ ZRALOST (V. 1-8) 

• Abraham slouží Pánu 
 

A. Abraham zná Boha (v. 1-3) 

a. Abraham vyhlíží 

 

b. Abraham jde vstříc 

 

c. Abraham uctívá 

 

B. Abraham slouží svému Bohu (v. 4-8) 

a. Pokorná nabídka služby 

 

b. Abraham slouží tím nejlepším ze svého domu 

 

 

 

 

 

 

 

 Biblické odkazy:  

�  Ž 13,2-4.6; Ko 3,1; Ef 1,17-19; Ž 130,6; 1 Te 1,3; Jk 4,7; Gn 17,3; 1 Te 1,9;Lk 7,41-47; Sk 

4,34-35; Fp 4,15-16.18; Ř 12,1; Dt 16,16; 
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2. BOŽÍ MILOST A POŽEHNÁNÍ (V. 9-15) 

• Bůh odpovídá na pokornou službu a uctívání 
 

A. Bůh znovu potvrzuje svá zaslíbení  

 

 

B. Co člověk zaseje, to také sklidí 

 

 

C. Bůh má vždy poslední slovo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Gn 17,21; Žd 13,5-6; Žd 11,11; Ž 130,3-5 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

1. ledna 2012 © BSK 

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 18,16-33)  
 

21. 1. 2012 se koná v Brně Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy 

četby. Na konferenci se můžete přihlásit na stránkách 

www.reformace.cz nebo u Jardy.  

 

 

 

K modlitbám: 

Modlete se za nemocné a za ty, kteří nechodí pravidelně do sboru – aby je 

Bůh pozdvihl, přitahoval je k sobě a ukazoval jim, jak veliké a 

slavné je naše dědictví v Jeho svatém lidu (Ef 1,18). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, 

Panovníku? Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Skládám 

naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho 

slovo.  

Žalm 130:3-5   


