BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
NÁRODY ZEMĚ (GN 11,1–9)
Pýcha a pokoření lidstva
V našem dnešním textu uvidíme pyšnou jednotu lidí, kteří chtěli
vystoupat do nebe, pokorné Boží sestoupení, které mělo prozkoumat toto
lidské dílo a nakonec milosrdný soud.
Text Písma – Genesis 11,1–9 ČEP:
Celá země byla jednotná v řeči i v činech. 2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru
pláň a usadili se tam. 3Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“
Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. 4Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž,
jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ 5I
sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. 6Hospodin totiž
řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak
nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. 7Nuže, sestoupíme a zmateme jim
tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ 8I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili
od budování města. 9Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin
zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

Otázky ke kázání:
1. Jak se lidé snaží budovat své vlastní cesty k Bohu?
2. Proč se o evangelium rozbíjí lidská pýcha?
3. Jaký bude ten poslední Boží soud?

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI ZMATENÍ JAZYKŮ
 Proč jsou tak důležité také časové souvislosti?

Biblické odkazy:


I.

PYŠNÁ JEDNOTA (V. 1–4)

 Proč lidská jednota nikdy nemůže dosáhnout nebe?

Biblické odkazy:
 Gn 2,8; Gn 3,5; Ga 1,8–9; Ef 4,2–6; Ž 2,1–3; 2Pt 1,4;

II. POKORNÉ BOŽÍ SESTOUPENÍ (V. 5–7)
 Kdy Bůh sestoupil na zem v úplné poníženosti?

Biblické odkazy:
 Gn 18,20–21; Ž 144,5nn; Ž 12,6; Zj 13,7; Zj 17,14;

III. MILOSRDNÝ SOUD (V. 8–9)
 V čem je tento soud milosrdný?

Biblické odkazy:
 Da 4,27; Nu 16; Zj 14,18; Jk 1,16
Osmisměrka
ALTERNÁTOR, AMFITEÁTRY,
ARTUŠ, ATOL, ATOM, AURA,
BRIOLETA, EXOT, CHOTI,
CHVOSTNATKA, KERAMO, KLID,
KŮRY, LIAT, LIST, MÍLE, MYSL,
NISA, ODÉR, OCHROMIT,
ORANGUTAN, PATRO, REMA, RTUŤ,
RYCHLOLIS, SAMOROST, SICHA,
SLUJE, SMOLKA, SUNY, SVAL, ŠKOT,
TAJE, TĚLA, TESTAMENT, TKÁT,
TRUMPETISTKY, URNA, VŠEUM,
ZAIŘAN

Tajenka 2Te 2,8
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium on-line.
Modlitby Za naší zem a Ukrajinu: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.
V pátek 15. 4. od 930 bude velkopáteční shromáždění v divadle Kámen.

Indonésie: YouTube evangelista uvězněn a zbit
25. srpna 2021 úřady zadržely YouTube evangelistu Muhammada Kaceho za
to, že se během svého veřejného hlásání evangelia neuctivě vyjadřoval o islámu.
Ve vězení byl Muhammad týrán, bylo mu vyhrožováno a byl ponižován. Úřady
nedávno Muhammada přemístily do nové věznice, která je daleko od jeho
domova, což omezuje možnosti jeho manželky se s ním vídat. Hlas mučedníků
pomáhá jeho ženě Watmě pronajmout si dům v blízkosti věznice a nakoupit
bezpečné potraviny, které mu může nosit do vězeňské cely. Obává se, že by se její
manžel mohl otrávit, kdyby jedl vězeňské jídlo. Modlete se za Muhammadovo
zdraví a bezpečí během jeho pobytu ve vězení a modlete se za Watmu, která musí
zvládnout život bez manžela a zároveň se o něj snaží pečovat, zatímco je za
mřížemi. Modlete se, aby v důsledku Muhammadova uvěznění více muslimů
slyšelo evangelium.

Závěrečná píseň: Rád Tě mám, ó Pane
Rád Tě mám, ó Pane, velmi rád Tě mám,
svou lásku Tobě vyznávám, jsi mi nejdražší.
Před Tebou stojím, srdce mám plné uzdravení, teď chci Ti říct,
že Tě mám rád, po Tobě toužím, jsi život můj, mé spasení, Ježíši.

Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a
Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.
Zjevení Janovo 17,14
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