
BBBBIBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV PPPPRAHARAHARAHARAHA    

ABRAHAMOVO POŽEHNÁNÍ (Gn 22,15–24) 

Tím potomkem je Kristus! 
 

Pán Ježíš Kristus mluví s Abrahamem o jeho požehnání, o požehnání, 

které se týká Abrahama samotného, o požehnání, které se týká jeho 

potomka, v němž budou požehnány všechny pronárody země a nakonec 

tu je Boží požehnání, které dopadlo také na Abrahamovy příbuzné. 
 

Text Písma – Genesis 22,15–24, ČEP: 
15Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: 16„Přisáhl jsem při sobě, 

je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna, 
17jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako 

písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel 18a ve tvém 
potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého 

hlasu.“ 19Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, 
neboť tam Abraham sídlil. 20Po těchto událostech bylo Abrahamovi oznámeno: „Hle, 
také Milka porodila tvému bratru Náchorovi syny: 21prvorozeného Úsa a jeho bratra 

Búza, též Kemúela, otce Aramova, 22Keseda a Chazóa, Pildáše, Jidláfa a Betúela. 
23Betúel pak zplodil Rebeku.“ Těch osm porodila Milka Abrahamovu bratru Náchorovi. 

24Jeho ženina jménem Reúma také porodila, a to Tabecha a Gachama, Tachaše a 
Maaku. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jak Bůh žehná svým dětem, nám? 

2. V kterých věcech můžeme počítat s Božím požehnáním? 

3. Jak se Boží požehnání projevuje v našich rodinách? 
 

HOSPODINŮV POSEL 

 S kým se tu setkáváme v postavě Hospodinova anděla? 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Žd 11,17–19; Gn 21,17–18 



 

 

 

I. POŽEHNANÝ ABRAHAM 

 Co z Abrahamova požehnání můžeme vztáhnout na sebe?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

   Mt 3,17; Ex 20,19; Ž 119,160; Žd 6,13–20;  
 

II. POŽEHNANÝ POTOMEK 

 Jak Bůh žehná národům skrze Abrahamova potomka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

   Ga 6,7–8; Mt 1,1 



 

 

 

III. POŽEHNANÍ PŘÍBUZNÍ 

 Proč Bůh žehná kvůli svým dětem i jejich příbuzným? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Gn 11,29; 1K 7,39 
 

  

 

 
   ARAT, ATAK, BARD, BRATRSTVO, 

BULHARSKO, CIVILISTA, ESKONT, 

HATĚ, CHLEBY, CHOLE, JARMUZ, 

JARO, KAČER, KARB, KARI, KATI, 

KVÉR, LEGO, LEVHARTI, MISKA, 

MOLL, MORES, ODSTRČIT, OTÍRATI, 

POVĚSTI, RAIS, SATAN, SETÍ, SLET, 

SMRT, SOUŠ, SRNA, STRŽ, TERIÉR, 

UJÍT, ÚROKY, UROSTLÝ, ÚSTŘIŽEK, 

ÚVOD, VERŠTAT, VESTA, VIZE, 

VLNY, ZŘENÍ 

Osmisměrka 

Tajenka Ga 3,9 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

 

 

 

Benin: Při příležitosti Národního dne voodoo byla zničena budova církve 

Benin je považován za rodiště voodoo. Okultní praktiky, včetně uctívání 

model, obětování zvířat a nošení speciálních talismanů, které mají odhánět zlo, 

jsou zde velmi rozšířené. Voodoo se v Beninu praktikuje natolik běžně, že se zde 

10. ledna slaví Národní den voodoo. Letos v jednom malém městě v centru země 

skupina voodooistů vypálila místní modlitebnu, když místní křesťané odmítli 

během oslav uctít vesnické modly. Pastor církve prosí o modlitby, aby lidé v 

městečku byli osvobozeni z otroctví voodoo, aby byla modlitebna znovu 

postavena a aby byl sbor posílen bez ohledu na pronásledování. 

 

 

 

 

Písně:  

Půjdeš-li pouští (41), Nádherný (33), Mou cestu v rukou máš (31) 

Hoden je Beránek (15) 

Tvoje jméno vyznávám (49) 

Ježíši, můj Pane (23) 

 
 

 

 

Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní 

pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‚V tobě dojdou požehnání 

všechny národy.‘ 

Galatským 3,8     


