BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
OD POŽEHNÁNÍ K POŽEHNÁNÍ (GN 11,10–12,5)
Povolání a požehnání Abrahamovo
Bůh používá jednotlivce. Bůh povolává jednotlivce – povolal Abrahama.
Bůh žehná lidem skrze jednotlivce – požehnání Abrahamovo se naplňuje
na Pánu Ježíši Kristu a nakonec také na nás.
Text Písma – Genesis 11,10–12,5 ČEP:
10Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po

potopě. 11Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery. 12Arpakšád pak žil
třicet pět let a zplodil Šelacha. 13Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil
syny a dcery. 14Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera. 15Po zplození Hebera žil Šelach
čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery. 16Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega. 17Po
zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery. 18Ve věku třiceti let
zplodil Peleg Reúa. 19Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery. 20Ve
věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga. 21Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a
zplodil syny a dcery. 22Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora. 23Po zplození Náchora žil
Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery. 24Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha.
25Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery. 26Ve věku
sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana. 27Toto je rodopis Terachův:
Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota. 28Háran umřel před svým
otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru. 29Abram a Náchor si vzali ženy: Žena
Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky.
30Sáraj však byla neplodná, neměla dítě. 31I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota,
syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru.
Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam. 32Dnů Terachových bylo dvě
stě pět let, když v Cháranu umřel. 121I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze
svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 2Učiním tě velkým národem,
požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 3Požehnám těm, kdo žehnají
tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ 4A Abram se
vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět
let, když odešel z Cháranu. 5Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším
jměním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské a
přišli tam.

Otázky ke kázání:
1. Jak Bůh jedná s každým člověkem, který přichází na svět?
2. Jakým způsobem Bůh povolává lidi k víře?
3. Proč Bůh žehná lidem a skrze ně?

I.

BŮH POUŽÍVÁ JEDNOTLIVCE (V. 11,10–27)

 Proč Bohu záleží na každém jednotlivci?

Biblické odkazy:
 Gn 17,5; Žd 9,27;

II. BŮH POVOLÁVÁ JEDNOTLIVCE
 Proč musíme mít osobní povolání od Boha?

Biblické odkazy:
 Ř 9,6–8; Sk 7,2–4; Gn 20,12; 2Pt 2,7; J 14,6; J 14,15;

III. BŮH ŽEHNÁ SKRZE JEDNOTLIVCE
 Jak Bůh vylévá své požehnání skrze jednotlivce?

Biblické odkazy:
 Gn 11,4; Žd 11,16; Gn 18,1–5.17; 2S 7,9.13; Zj 7,9–10; Ga 3,9; Zj 20,10
Osmisměrka
ANARCHIE, COULY, ČLEN,
EKONOM, ETAPA, FANT, CHUTĚ,
IDIOT, KARCINOFOBIE, KAZETA,
KEFA, KLIMAKTÉRIUM, KMETI,
KOBRY, KOMBAJN, KONSUL, KYTY,
LAMA, LILA, MELY, MENU, MYSL,
NIOB, OCHRNUTÍ, PLOD, RÁNY,
ROLE, ROZMĚR, RYBKY, SIRKA,
STEH, ŠKOT, TLAK, TRAVINY,
TRUBADÚR, ÚKAZ, VALUTY, VĚNO,
VOLBA, VROD, VRTY,
VYZDVIHNOUT, ZVĚST

Tajenka 1Pt 3,9
_________________________

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.

Indie: Maskovaní ozbrojenci zabili pastora doma před očima rodiny
Když 17. března navečer trávil pastor Yallam Shankar čas se svou rodinou,
přišlo k jeho domu pět maskovaných mužů a volali jeho jméno. Když vyšel z
domu, muži ho střelili do hrudi a podřízli mu hrdlo. O několik minut později
zemřel a jeho žena a jeden ze synů byli svědky jeho vraždy. Byl zabit v době, kdy
se v pastorově vesnici slavil hinduistický svátek Holika Dahan, který oslavuje
vítězství dobra nad zlem. Pastor Yallam po sobě zanechal manželku, dva syny a
vnučky. Modlete se, aby je při truchlení nad jeho ztrátou posilovalo Boží slovo a
Boží přítomnost. Modlete se, aby byli schopni i nadále získávat příjmy z malého
pozemku, na kterém pastor hospodařil. Modlete se za spravedlnost a za to, aby
se o pastorově věrnosti Kristu vědělo v celé vesnici.

Závěrečná píseň: Půjdeš-li pouští
Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím, půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou.
Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli já jsem s tebou, ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli
já jdu s tebou.

Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům,
které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.
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