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� Základní verš 
„A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto v�ku.“ (Mt 28:20b) 
 

   Otec trávil se svojí desetiletou dcerou prázdniny u mo�e. Jednoho dne se rozhodli, že si zaplavou. I když 
byli oba dobrými plavci, v ur�ité vzdálenosti od b�ehu se od sebe vzdálili a otec si uv�domil, že je proud 
odnesl daleko na mo�e. Proto zavolal na dceru: „Maruško, jdu na b�eh pro pomoc. Jestli se unavíš, oto� se 
na záda. Tak vydržíš plavat celý den. Já se pro tebe vrátím.“ 
   Za n�jakou dobu už plav�íci a lidé na lo�kách brázdili mo�e a hledali hol�i�ku. Stovky lidí na b�ehu, kte�í 
se o tom dozv�d�li, úzkostliv� �ekali, jak to skon�í. Našli ji až po �ty�ech hodinách, daleko od b�ehu. Spo-
kojen� plavala na zádech a v�bec se nebála. Jásot a slzy radosti p�ivítaly zachránce, když se na b�eh vrátili 
se vzácným nákladem. Maruška všechno prožívala s klidem. Zdálo se, že úpln� nechápe, co se kolem ní 
d�je. �ekla: „Tatínek mi �ekl, že na zádech vydržím plavat dlouho a že pro m� p�ijde. A tak jsem pomalu 
plavala a splývala, protože jsem v�d�la, že p�ijde.“ (Richards, H. M. S. „When Jesus Comes Back“, Voice 
of Prophecy News, b�ezen 1949, s. 5) 
   Moc slibu je úžasná! V tomto týdnu se zam��íme na zaslíbení, která dal B�h Abrahamovi a která sahají až 
do konce �asu. 
 

� Osnova lekce: 
V této lekci se budeme v�novat �ty�em zásadním zaslíbením, jež pro Abrahama plynula ze smlouvy, 
kterou s ním uzav�el B�h: 
• „Budu vždy tvým štítem!“ (ned�le) 
• „Z tvého rodu vzejde Mesiáš!“ (pond�lí, úterý) 
• „Národ z tvých potomk� bude sv�tu požehnáním!“ (st�eda) 
• „Velké u�iním tvé jméno!“ (�tvrtek) 
 

NE 25. dubna – Já jsem tv�j štít! 
Gn 15:1-3  „1Po t�chto událostech se stalo k Abramovi ve vid�ní slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, 

Abrame, já jsem tv�j štít, tvá p�ehojná odm�na.“ 2Abram však �ekl: „Panovníku Hospodine, co mi chceš 

dát? Jsem stále bezd�tný. Nárok na m�j d�m bude mít damašský Elíezer.“ 3Abram dále �ekl: „Ach, nedo-

p�áls mi potomka. To má být mým d�dicem správce mého domu?““  
Dt 33:29  „Blaze tob�, Izraeli! Kdo je ti roven, lide vysvobozený Hospodinem? On je štítem tvé pomoci a me�em tvé 

velebnosti. P�ed tebou selže síla tvých nep�átel, pošlapeš jejich posvátná návrší!“ 
Ž 144:2  „Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, m�j nedobytný hrad, m�j vysvoboditel, m�j štít, k n�muž se utíkám, on 

mi m�j lid podma�uje.“ 
 

PO 26. dubna – Zaslíbení Mesiáše I. 
Gn 28:14  „Tvého potomstva bude jako prachu zem�. Rozm�žeš se na západ i na východ, na sever i na 

jih. V tob� a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny �eledi zem�.“ 

Ga 3:29  „Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a d�dicové 

toho, co B�h zaslíbil.“ 
Gn 12:3  „Požehnám t�m, kdo žehnají tob�, prokleji ty, kdo ti zlo�e�í. V tob� dojdou požehnání veškeré �eledi zem�.“ 
Gn 18:18  „Abraham se jist� stane velikým a zdatným národem a budou v n�m požehnány všechny pronárody zem�.“ 
Gn 22:18  „Ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody zem�, protože jsi uposlechl mého hlasu.“ 
Ga 3:8.9.27-29  „8Protože se v Písmu p�edvídá, že B�h na základ� víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham 

zaslíbení: ‚V tob� dojdou požehnání všechny národy.‘ 9A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s v��ícím Abrahamem. 

… 27Nebo� vy všichni, kte�í jste byli pok�t�ni v Krista, také jste Krista oblékli. 28Není už rozdíl mezi židem a pohanem, 

otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 29Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo 

a d�dicové toho, co B�h zaslíbil.“ 
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   P�e�ti si Žd 11,9.10.13–16. Tyto verše nám ukazují, že Abraham, spolu s dalšími v�rnými patriarchy, 
považoval Kanaán za symbol, p�edzv�st kone�ného domova vykoupeného Božího lidu. Jako Abrahamovi 
potomci ve ví�e si také musíme uv�domovat, že „zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme m�sto, které 
p�ijde“ (Žd 13,14). Jistota budoucího života s Kristem nám pomáhá pevn� stát v tomto sou�asném sv�t� 
zm�n a zániku. 
Žd 11:9.10.13-16  „9V��il, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které 

platilo totéž zaslíbení, 10a upínal nad�ji k m�stu s pevnými základy, jehož stavitelem a tv�rcem je sám B�h. … 13Ve ví�e 

zem�eli ti všichni, i když se spln�ní slib� nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi 

jen cizinci a p�ist�hovalci. 14Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 15Kdyby m�li na mysli zemi, z níž vykro�ili, 

m�li možnost se tam vrátit. 16Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám B�h se nestydí nazývat se jejich 

Bohem. Vždy� jim p�ipravil své m�sto.“ 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Jak mohou Boží zaslíbení ohledn� budoucnosti ovlivnit víru �lov�ka už dnes? (2K 4,17.18; Mt 5,5) 
2K 4:17.18  „17Toto krátké a lehké soužení p�sobí p�enesmírnou váhu v��né slávy 18nám, kte�í nehledíme k viditelnému, 

nýbrž k neviditelnému. Viditelné je do�asné, neviditelné však v��né.“ 
Mt 5:5  „Blaze tichým, nebo� oni dostanou zemi za d�dictví.“ 
 

2. „Pravá velikost je výsledkem poslušnosti Božích p�ikázání a spolupráce na Božím zám�ru.“ (1BC 293) 

Co v této souvislosti znamená poslušnost a co spolupráce?? 
 

Shrnutí 
 

Zaslíbení. Jak velký význam mají pro v��ícího �lov�ka! Naplní se? Víra odpovídá ANO. Boží smlouvy 

jsou v��né. I když Noe, Abraham a Mojžíš zem�eli, Boží zaslíbení se stále napl�ují. Jestliže se rozhodne-

me otev�ít mu svoje srdce, jeho zaslíbení o spasení platí i pro nás. 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

� 
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ÚT 27. dubna – Zaslíbení Mesiáše II. 
1K 1:30  „Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, 

posv�cením a vykoupením.“ 

1K 2:9  „Ale jak je psáno: „Co oko nevid�lo a ucho neslyšelo, co ani �lov�ku na mysl nep�išlo, p�ipravil 

B�h t�m, kdo ho milují.““ 
 

ST 28. dubna – Veliký a zdatný národ 
Gn 18:18  „Abraham se jist� stane velikým a zdatným národem a budou v n�m požehnány všechny pro-

národy zem�.“ 

Dt 4:6-8  „6Bedliv� je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost p�ed zraky lidských pokolení. Když 

uslyší všechna tato na�ízení, �eknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!“ 7Což se najde 

jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš B�h, kdykoli k n�mu 

voláme? 8A má jiný veliký národ na�ízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes 

p�edkládám?“ 
Iz 60:1-3  „1Povsta�, rozjasni se, protože ti vzešlo sv�tlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. 2Hle, temnota p�ikrývá 

zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. 3K tvému sv�tlu p�ijdou pronáro-

dy a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.“ 
1Pt 2:9  „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn�žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky 

toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv�tla.“ 
 

�T 29. dubna – Velké u�iním tvé jméno! 
Gn11:4  „Nato �ekli: „Nuže, vybudujme si m�sto a v�ž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si u�iníme jméno a 

nebudeme rozptýleni po celé zemi.““ 

Gn 12:2  „U�iním t� velkým národem, požehnám t�, velké u�iním tvé jméno. Sta� se požehnáním!“ 
1K 4:9  „Skoro se mi zdá, že nás apoštoly B�h ur�il na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se divadlem sv�tu, 

and�l�m i lidem.“ 
 

PÁ 30. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 12. kapitolu „Abraham�v p�íklad“ (PP 132–144; NUD 56–62) a 13. kapitolu „Nejt�žší zkouška“ 

(PP 145–155; NUD 63–68) v knize Na úsvitu d�jin. 

B�h slíbil Abrahamovi nový domov. (Gn 12,1) 
   „První podmínkou spln�ní tohoto slibu však byla zkouška víry. B�h od n�j vyžadoval ob��… K jeho 
zemi, k p�íbuzným a k domovu ho poutala silná pouta. On však neváhal uposlechnout Boží volání. Nepolo-
žil žádnou otázku ve vztahu k zaslíbené zemi. Neptal se, zda je tam úrodná p�da �i zdravé podnebí. Za 
nejš�astn�jší místo na zemi pokládal místo, kde ho cht�l mít B�h. (PP 126; NUD 52) 
   Když Abraham vešel do Kanaánu, zjevil se mu B�h a jasn� mu �ekl, že zemi, ve které pobývá, dostanou 
jeho potomci (Gn 12,7). B�h mu toto zaslíbení zopakoval ješt� n�kolikrát (Gn 13,14.15; 15,18; 17,8; 35,12). 
Až po p�ibližn� �ty�ech stech letech se toto zaslíbení naplnilo. B�h oznámil Mojžíšovi, že vyvede Izraelce    
z Egypta a povede je do zem� oplývající mlékem a medem, a toto zaslíbení zopakoval i Jozuovi (Joz 1,3). 
Toto zaslíbení se naplnilo, i když ne zcela, také v dob� krále Davida (2S 8,1–14). 
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