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Ospravedlnění Abrama z

1Po těchto událostech se stalo k Abramovi

Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna." 

Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský 

Elíezer." 3Abram dále řekl: "Ach, nedopřáls mi po

správce mého domu?" 4

dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna." 

sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat." A dodal: "Tak tomu bud
6Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. 

Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi." 
8Abram odvětil: "Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že 

"Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě." 
10Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však 

nepůlil. 11Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram

k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. 
13Tu Hospodin Abramovi řekl: "Věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v 

zemi, která nebude jejich; budou tam otročit 
14Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým 

jměním. 15Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. 

vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není do
17Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi 

těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. 

Abramem smlouvu: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky 

veliké, řece Eufratu, 19zemi Kénijců, Kenazejců a Kadmónců, 

Refájců, 21

 

Shrnutí:   

Bůh sám opět Abrama ujišťuje o své přízni, ospravedlňuje ho

na základě víry
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spravedlnění Abrama z milosti skrze víru
 

Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, 

Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna." 2Abram však řekl: "Panovníku 

Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský 

Abram dále řekl: "Ach, nedopřáls mi potomka. To má být mým dědicem 
4Hospodin však prohlásil: "Ten tvým dědicem nebude. Tvým 

dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna." 5Vyvedl ho ven a pravil: "Pohleď na nebe a 

li je spočítat." A dodal: "Tak tomu bude s tvým potomstvem." 

Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. 

Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi." 

Abram odvětil: "Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím?" 

"Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě." 

Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však 

Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. 12

k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. 

Tu Hospodin Abramovi řekl: "Věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v 

zemi, která nebude jejich; budou tam otročit a budou tam pokořováni po čtyři sta let. 

Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým 

Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. 

vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovy nepravosti." 

Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi 

těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. 18V ten den uzavřel Hospodin s 

Abramem smlouvu: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky 

zemi Kénijců, Kenazejců a Kadmónců, 20Chetejců, Perizejců a 
21Emorejců, Kenaanců, Girgašejců a Jebúsejců."

Bůh sám opět Abrama ujišťuje o své přízni, ospravedlňuje ho

na základě víry a uzavírá s ním smlouvu stvrzenou krví.  
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milosti skrze víru 

ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, 

Abram však řekl: "Panovníku 

Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský 

tomka. To má být mým dědicem 

Hospodin však prohlásil: "Ten tvým dědicem nebude. Tvým 

Vyvedl ho ven a pravil: "Pohleď na nebe a 

e s tvým potomstvem." 

Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. 7A řekl mu: "Já jsem 

Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi." 

ji obdržím?" 9I řekl mu: 

"Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě." 

Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však 
12Když se slunce chýlilo 

k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. 

Tu Hospodin Abramovi řekl: "Věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v 

a budou tam pokořováni po čtyři sta let. 

Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým 

Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. 16Sem se 

vršena míra Emorejcovy nepravosti." 

Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi 

V ten den uzavřel Hospodin s 

Abramem smlouvu: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece 
20Chetejců, Perizejců a 

Emorejců, Kenaanců, Girgašejců a Jebúsejců." 

Bůh sám opět Abrama ujišťuje o své přízni, ospravedlňuje ho z milosti 

ním smlouvu stvrzenou krví.   
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1. BŮH OPĚT POTVRZUJE SVÁ ZASLÍBENÍ (V. 1-5) 

• Ujištění o Boží přízni a ochraně 
 

Spravedlnost a víra – klíčové pojmy v Božím slově 

1. Neboj se! – Bůh ujišťuje o své přízni 

 - Abram odmítl mít podíl s bezbožnými 

2. Zaslíbení potomka – Sáraj byla stále neplodná (Gn 11,30; 16,1) 

- Bůh jedná velmi trpělivě a laskavě se svým vyvoleným a 

nazývá Abrama svým přítelem  
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Žd 11,4-5.7; Ř 1,17 ; Gn 12,1; Gn 13,14; Gn 14,20; Jk 2,23; 2 Pa 20,7; Iz 41,8; Ž 147,4; 

J 15,15 
 

2. BŮH OSPRAVEDLŇUJE ABRAMA (V. 6) 

• Ospravedlnění z milosti skrze víru 
 

Verš 6. je jedním z nejdůležitějších prohlášení v celém Božím slově. 

 

Abram uvěřil Bohu a byl ospravedlněn – jeho víra byla ukotvena ve 

spravedlnosti Pána Ježíše Krista. 

  

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Ef 2,8-9; Žd 11,8; 2 Pt 1,1; Ř 1,16-17; J 6,29; Ř 10,9-10;  
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3. BŮH UZAVÍRÁ SMLOUVU KRVE (V. 7-21) 

• Bůh jedná s lidmi prostřednictvím smlouvy 
 

Smlouva s Noem a s celým stvořením – Gn 9,9-11 

A. Ujištění  

• Bůh je garantem smlouvy 

• Uzavírá smlouvu krve – nezrušitelná smlouva 

• Mrákoty (hluboký spánek), bázeň (strach), temnota – Boží 

přítomnost 

B. Ustanovení  

• Bůh sám uzavřel smlouvu. Abram jenom přihlížel. 

C. Utvrzení 

• Bůh tuto smlouvu také potvrdil.  

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Gn 9,9-11; Gn 14,20; 1 K 4,7; Gn 13,7; Gn 2,21; 1 S 26,12; Př 19,15; Dt 5,27; Iz 6; Zj 1,17; 

Mk 9,7; Ex 13,21; 2 K 1,20;  
 

4. ZÁVĚR 
 

1. Ospravedlnění z milosti skrze víru 

2. Smlouva krve – potvrzená krví Božího Syna 

3. Ujištění víry 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Ř 4,5; 2 Ko 5,18; Ko 1,14; Ž 121,3 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 
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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 16,1-16).  

 

 

Další oznámení: 

Příští neděli (13. 11. 2011) je světový den modliteb za pronásledovanou 

církev.  
 

K modlitbám: 

Trest odnětí svobody Behnama Iraniho, jedenačtyřicetiletého íránského 

církevního vedoucího, byl prodloužen o pět let. Rozhodnutí o pokračování 

původně ročního trestu uděleného za „šíření protistátní propagandy“ bylo 

vydáno 18. října, tři dny před jeho plánovaným propuštěním. Behnam byl 

zatčen v dubnu 2010 při razii ve svém bytě v Karaj, kde se přibližně deset 

mladých mužů čerstvě obrácených ke Kristu shromáždilo ke společnému 

obecenství a studiu Bible. Podle informací místních zdrojů existují obavy, 

že by mohl být obviněn z odpadlictví. 

Proste Boha, aby Behnama utěšoval a dodával mu sílu. Modlete se, aby 

nepřestal upírat svůj zrak na Ježíše, vytrval ve víře a nenechal se přemoci 

únavou nebo malomyslností (Židům 10,32–39; 12,1–3). Modlete se, aby ho 

Bůh ve vězení chránil a proste za jeho propuštění na svobodu.  

 

 
 

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm [v Kristu] 

řečeno `Ano´. A proto skrze něho zní i naše `Amen´ k slávě Boží. 

2 Korintským 1:20 


