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Izák jde ve stopách svého otce 
 

Shrnutí:   

Izák rozhodně nebyl žádnou kopií svého otce. Přesto musel čelit 

podobným věcem, jakým čelil jeho otec. I my se musíme vyrovnat 

s podobnými pokušení a proto se můžeme učit od těch, kdo nás 

předešli ve víře.  
 

 

ÚVOD 

• Abraham, Izák a Jákob 
Mezi svým otcem Abrahamem a svým synem Jákobem Izák trochu 

zaniká, ustupuje do pozadí. Přestože žil déle než Abraham i Jákob, tak je 

mu věnováno nejméně místa z těchto tří praotců. 
 

Izák byl tichý muž, nevýrazný, který raději ustoupil, než aby se musel 

přít se svými nepřáteli. Celý život se držel na jednom místě. 
 

 
 

Biblické odkazy:  

� Žd 11,20; Gn 34,30;  
 

1. STEJNÁ POKUŠENÍ (V. 1-11) 

• Každá generace prochází týmiž pokušeními 
 

A. Pokušení utéct (v. 1-2) 
 

B. Boží smlouva s Izákem (v. 3-6)  

• Bůh uzavírá smlouvu milosti s Izákem – ne kvůli jeho skutkům, 

ale kvůli sobě, své milosti, kvůli Abrahamovi –> kvůli Kristu! 
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C. Pokušení lhát (v. 7-11) 

• Když je usvědčen z hříchu, tak ho vyznává a opouští – to je 

známka Bohem proměněného srdce.  
 
 

Biblické odkazy:  

� Jk 1,2-3; 1 Pt 5,8; J 14,23; Ef 1,3; 1 Tm 2,4; Ž 51,9; 1 J 1,9;  

2. STEJNÉ STUDNY (V. 12-25) 

• Izák jde po stopách svého otce 
 

A. Boží požehnání (v. 12-23) 

• Izák je poutníkem stejně jako my.  
 

B. Neboj se! (v. 24)  
 

C. Uctívání (v. 25) 

• Izákova zbožnost je stejná jako zbožnost jeho otce. 

 

Biblické odkazy:  

� Žd 11,13; 2 K 6,16;  
 

3. STEJNÁ SMLOUVA (V. 26-33) 

• Bůh působí pokoj s lidmi 
Izákovi nepřátelé vidí Boží přítomnost v jeho životě, a proto s ním 

uzavírají smlouvu (stejně jako jejich předkové s jeho otcem). 

Izák:  

1. Uctívá Boha 

2. Žije tak, že usiluje o pokoj s lidmi 

3. Je pevný ve svém charakteru 

• Především je to ale Bůh, kdo dává rozpoznání Pelištejcům o své 

přítomnosti v Izákově životě 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

4. STEJNÉ PROBLÉMY V RODINĚ (V. 34-35) 

• Netáhněte jho s nevěřícími 
 

Ezau svým postojem, svým jednáním i svými vztahy ukazuju, že i když 

usiloval o požehnání, tak jeho srdce bylo neproměněné, tvrdé a nikdy 

nebyl věřící.  

 
 

ZÁVĚR 
To je naše velká lekce od Izáka – dvě cesty: život v podle principů 

Božího slova, tedy podle Boží vůle, život podle pravdy zjevené v Písmu na 

straně jedné, nebo život zmítaný okolnostmi – neklidný, neuspokojivý, 

zmatený.  

 
 

 

 

 

 
 

   PROSO, OPAT, SAMOTY, 
KANA, DOVOZ, KANTÁTY, 

VALONI, BRAŠI, SVRCH, 

EZAU, ÚNOS, ÚSTA, ŠTÍR, 

ZLEPŠOVAT, ŠUTR, KRYTY, 

VLÁDA, POVRCH, APAČ, 

IZÁK, FARAON, ZEMĚ, PART, 

MINERÁLY 

Osmisměrka 
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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 930 – Shromáždění (Gn 27) 
 

 

 

 

 

 

Připravujeme: 

30. 6. – 7. 7. 2012 – Rodinný anglický kemp v Nečtinách  

11. 7. – 14. 7. 2012 – Konference biblického poradenství na Křivoklátě – 

Budování mezigeneračních vztahů v rodině a v církvi  

 

 

 

 

 

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme 

proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. 

Židům 12:28 


