BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ABRAHAMŮV ŠTÍT (GN 15,1)
Já jsem tvůj štít a přehojná odměna
K Abrahamovi se stalo slovo Boží ve vidění. Bůh sám se mu dal poznat.
Ten Bůh, který ho vyvedl z Uru Kaldejského, ten Bůh nejvyšší, který mu
vydal jeho nepřátele do rukou. A tento Bůh ho nyní skrze své slovo
povzbuzuje a posiluje a nakonec se Abrahamovi představuje.
Text Písma – Genesis 15,1–6, ČEP:
1Po

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 Elíezer.“ 3Abram dále řekl: „Ach, nedopřáls mi potomka. To má
být mým dědicem správce mého domu?“ 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 sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak
tomu bude s tvým potomstvem.“ 6Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl
jako spravedlnost.
Otázky ke kázání:
1. Jak Bůh dnes promlouvá ke svým dětem?
2. Jakým způsobem nás Bůh posiluje?
3. Jak se máme stavět na Boží slovo?

BOŽÍ SLOVO
 Proč je pro křesťany Boží slovo tak zásadní?

Biblické odkazy:
 Sk 20,27; 1Te 2,13; 1Te 1,8, Sk 4,12;

I.

BŮH PROMLOUVÁ

 Proč k zapsanému Božímu slovu nemůžeme nic přidat?

Biblické odkazy:
 Gn 12,1; Gn 134; Gn 14,20; 2Tm 3,16–17; Ř 15,4; Ž 119,160; J 17,17

II. BŮH POSILUJE
 Proč se křesťané nemusí bát?

Biblické odkazy:
 Ž 130,4; Gn 15,2–3; 1Pt 5,7; Žd 13,5; Gn 26,24; Gn 46,3; Nu 21,34; Joz 8,1; Mt 10,31;
Iz 41,14

III. BŮH SE PŘEDSTAVUJE
 Proč potřebujeme vědět, kdo je Bůh?

Biblické odkazy:
 Ž 32,6; Lk 12,20; Př 18,11; Př 18,10; Ef 6,11–18; Ž 16,11
Osmisměrka
AMFITEÁTRY, AMOR, ÁRIETA, FIAT,
FLOX, FOTOGRAFOVAT,
CHEMOTERAPIE, CHLORAMIN,
INKOVÉ, KABINETY, KASINO,
KATEGORIE, KLIKOROH, KNOT,
KONDICIONÁL, KONFERENCE,
KOVO, LÓŽE, MALEBNOST, MÁNIE,
NAIVA, OMAM, OTKY, PITO,
POSTRK, RADNICE, SETNINA,
SCHODY, SÍPOT, SKON, SRNČÍ,
ŠLENGR, TEST, TVAR, TYČE,
ÚČETNICTVÍ, VOLANT, ŽÁNR

Tajenka Ž 37,4
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium on-line.
Modlitby Za naší zem a Ukrajinu: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Guinea: Křesťanský muž napaden muslimskou manželkou
Soulayman je fulský malíř, který uvěřil v Krista díky svědectví misionáře,
který si Soulaymana najal. Když jeho rodina odhalila jeho nově nabytou víru,
přinutila ho oženit se s muslimkou, aby se ho pokusila znovu obrátit na islám.
Když se Soulaymanovi narodil syn, rodina se ho snažila přinutit, aby na chlapci
vykonal islámský obřad. Poté, co Soulayman odmítl, poslala rodina jeho ženu, aby
ho napadla; pobodala ho nožem. Když se Soulayman po ošetření zranění vrátil z
nemocnice domů, rodina mu nedovolila vidět děti a znovu ho napadla. Soulayman
nakonec se svými dětmi utekl a obrátil se na místního misionáře, který mu pomohl
najít útočiště u místního pastora. Modlete se, aby Soulayman a jeho děti byli v
bezpečí, a modlete se, aby jeho rodina uvěřila v Krista.

Závěrečná píseň: Vzývám, a slavím tvé jméno
Vzývám, a slavím tvé jméno, za tvou velkou lásku, již darovals nám.
Tys slíbil, že se zase k nám vrátíš, přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou.

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Žalm 37,4
Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz
24. července 2022 © BCP

