BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

JÍT VÍROU – GN 11,101,10-12,9
Abraham věřil, proto uposlechl, když byl povolán
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Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil
Lota.¸28Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru.
29
Abram 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 dvěě 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
žeh
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. 6Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti Móre; tehdy
v té zemi byli Kenaanci. 7I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: "Tuto zemi dám tvému
potomstvu." Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal. 8Odtud
táhl dál na horu, která je východně od Bét-elu,
Bét elu, a postavil svůj stan mezi Bét-elem
Bét
na
západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval
Hospodinovo
podinovo jméno. 9Pak se vydal na další cestu směrem k Negebu.

Shrnutí:

Abram byl mužem víry.
víry Tím je příkladem pro každého
ždého z nás. Nový
zákon ho dokonce nazývá otcem všech věřících (Ga 3,7) a všechny
věřící nazývá pravými potomky Abrahama (Ga 3,29). Co to bylo za
muže, kterého Bůh nazval svým přítelem (Jk 2,23)?

1.

POZADÍ (11,10-32)
(11,10
• Bůh připravuje scénu

Rodokmen potomků Šéma – Abram byl desátý od Noema.
Noe

Z pohanské rodiny z Uru Kaldejského. Jeho manželka Sáraj byla jeho
nevlastní sestrou.
Do smrti svého otce žili v Cháranu (dnešní jižní Turecko)

Biblické odkazy:
 Ga 3,7; Ga 3,29; Jk 2,23; Gn 20,12; Ex 6,20; Joz 24,2; Sk 7,2-3;

2.

POVOLÁNÍ (12,1)
• Bůh povolává
1. Boží povolání a sliby jsou neodvolatelné (Ř 11,29)
2. Boží povolání není laciné – bude nás stát všechno
3. Boží povolání vyžaduje víru

Biblické odkazy:
 Sk 7,4; Ř 8,29-30; Lk 9,62; Mk 1,17-18; Lk 5,27-28; Žd 11,8

3.

POŽEHNÁNÍ (12,2-3)
• Bůh dává zaslíbení a požehnání
Základem biblické víry je zaslíbení, Boží slib.
1. Učiním tě velikým národem
2. Požehnám tě
3. Veliké učiním tvé jméno
4. Staň se požehnáním
5. Požehnám těm, kdo žehnají tobě
6. Prokleji ty, kdo ti zlořečí
7. Budeš požehnáním pro všechny národy
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Aby požehnání vstoupilo do života, musí víra vykročit a stát se vírou,
která jedná.

Biblické odkazy:
 Gn 11,4; Žd 11,16; 2 S 7,9.13; Zj 7,9-10

4.

POSLUŠNOST (12,4-6)
• Bůh vede k poslušnosti

Poslušnost víry je přirozeným důsledkem víry, ovocem víry. Kde je
skutečná víra v Krista, tam bude také poslušnost. Kde není poslušnost,
tam se vší pravděpodobností nenajdeme ani víru.

Biblické odkazy:
 Žd 11,8-10; Mt 7,16; J 14,23-24;

5.

POKORNÉ UCTÍVÁNÍ (12,7-9)
• Bůh dává vděčné srdce

Srdce naplněné vírou přetéká chválou a vděčností.

Biblické odkazy:
 Ř 10,13; Lk10,27
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky,
poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)
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Neděle 9 – společné shromáždění s Biblickým sborem křesťanů Kladno
(Gn 12,10-13,4). Po shromáždění bude společný oběd.
Další oznámení:
Došlo ke změně bankovního účtu. Nové číslo účtu je:
2000150665/2010 (Fio banka)

K modlitbám:
Přestože v Kazachstánu legálně žije již patnáct let, oženil se s kazašskou
občankou a má s ní dvouletou dceru, v polovině srpna byla ruskému občanovi
Leonidu Panovi zamítnuta žádost o prodloužení povolení k pobytu, protože bez
nároku na odměnu káže ve svém protestantském společenství. Pracovníci
místního policejního útvaru pro vnitřní záležitosti již dříve zamítli jeho žádost,
aby se mohl stát vedoucím sboru. Zástupce tajné policie (KNB) v rozhovoru
pro Forum 18 popřel, že by se KNB nějakým způsobem na vyhoštění podílela.
Jinému baptistickému křesťanovi byla vyměřena pokuta ve výši téměř
pětinásobku minimální mzdy za pořádání neregistrované bohoslužby. Vládní
restrikce pravděpodobně ještě zesílí v souvislosti s novelizací zákona o
náboženství, kterou by měl parlament projednávat letos na podzim.
Modlete se, aby Leonid mohl zůstat pohromadě s rodinou. Modlete se, aby
Bůh dával své církvi v Kazachstánu růst v počtu i ve věrnosti, navzdory
současným omezením a hrozbám dalších úprav zákonů. Modlete se za vedoucí
představitele Kazachstánu.

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou
povoláni podle jeho rozhodnutí. (Římanům 8:28)
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