BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ABRAHAMOVY SPORY (GN 12,9–14,16)
Bůh vysvobozuje ze všech nesnází
Dnes se podíváme na Abrahamovy spory. Abraham sestoupil do Egypta a
zapřel svou ženu, aby si zachránil život, ale Bůh to tak nenechal a
zachránil Abrahama. Dále uvidíme spor mezi Abrahamem a jeho
synovcem Lotem a oddělení Lota od Abrahama. A nakonec spor mezi
králi, do něhož se vkládá také Abraham, protože unesli Lota.
Text Písma – Genesis 12,9–14,16, výběr, ČEP:

12 10I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host,
neboť na zemi těžce doléhal hlad. … 131I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a
se vším, co měl, do Negebu; byl s ním i Lot. 2Abram byl velice zámožný, měl stáda,
stříbro i zlato. … 8Tu řekl Abram Lotovi: „Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a
mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. 9Zdalipak není před tebou celá
země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty
napravo, já se dám nalevo.“ … 14Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin
Abramovi: „Rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na
východ i na západ, 5neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému
potomstvu až navěky.“ … 18Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při
božišti Mamre, které je u Chebrónu. I tam vybudoval Hospodinu oltář. … 141V
oněch dnech šineárský král Amráfel, elasarský král Arjók, élamský král
Kedorlaómer a král pronárodů Tideál 2vedli válku proti Bérovi, králi sodomskému,
Biršovi, králi gomorskému, Šineábovi, králi ademskému, Šemeberovi, králi
sebójskému, a králi z Bely, což je Sóar. … 14Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl
zajat, vytrhl se svými třemi sty osmnácti zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a
sledoval útočníky až k Danu. …16Všechno jmění přinesl zpět a nazpět přivedl též
svého bratra Lota s jeho jměním, i ženy a lid.
Otázky ke kázání:
1. Proč by se křesťan neměl obracet zpátky ke světu?
2. Jak může křesťan působit pokoj uprostřed sporů mezi bratry?
3. Proč je důležité, aby křesťané bojovali za spravedlnost a právo?

I.

BŮH OCHRAŇUJE

 Jak se Abraham zachoval ke své ženě i k Bohu?

Bůh nás nikdy ________________ .

Biblické odkazy:
 Gn 17,17; Gn 20,12; Mt 10,33; Jk 4,4;

II. BŮH ODDĚLUJE
 Proč je někdy moudré nechat bratra, aby se oddělil?

Bůh začal k Abrahamovi promlouvat až tehdy, když se Lot _________.

Biblické odkazy:
 Ž 1,1; Gn 46,27; Pa 21,5–6; Zj 7,9;

III. BŮH POSILUJE
 Proč Bůh dává sílu také k tělesnému vítězství?

Abraham odvážně bojoval za svého __________________ .

Biblické odkazy:
 Zj 21,7–8; Jk 3,17; Žd 12,14; Žd 7,25
Osmisměrka
ACHÁT, AMUR, CHRPA, KÁPO,
KATALOG, KIMONO, KORÝŠ,
LEKNÍN, LÉZT, MELA, MROŽ, MÝTÍ,
MZDA, OKOL, OMAM, PEPŘ, PLEC,
POETA, POVOLAT, PROGESTERON,
PTÁK, PÝCHA, RAMPY, RVÁČ,
SALSA, SAMOSPRÁVA, SETR, SPÁRY,
SPÍČ, STRK, STŘÍVKO, ŠITÁ,
ŠVABACH, TOMOGRAF, TRKAČ,
TŘES, TŘÍMAT, TUPÉ, UPOZORNIT,
VAZIVO, VZOREC, ZRNA, ŽALÝ

Tajenka Lk 11,42
_________________________

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

Nepál: Křesťanka z vyšší kasty byla bita za to, že navštívila vesničany z
nízké kasty
Sedmnáctiletá křesťanka Shanti, která žila se svou hinduistickou tetou a
bratrancem z vysoké kasty, byla nadšená z toho, že mohla vést ostatní k hlubšímu
setkání s Kristem. Vedla skupiny mládeže a ženské skupiny a pravidelně
navštěvovala věřící v jejich domovech. Během těchto návštěv trávila čas s
dalitskými věřícími, kteří pocházejí z nejnižší hinduistické kasty. Poté, co se o
jejích návštěvách u „nedotknutelných“ koncem roku 2021 dozvěděl její bratranec,
který je ve vesnici uznávaný jako učitel, opakovaně ji bil a nakonec ji donutil
odejít z domu. Shantiina teta se jí nikdy nezastala. Shantiin pastor nechal bydlet
v budově sboru. Modlete se, aby Shanti nadále rostla ve víře a aby mohla
pokračovat ve vedení malých skupinek a zároveň si našla bydlení. Modlete se, aby
Shantiin bratranec a teta činili pokání za to, jak s ní zacházeli, a poznali Krista.

Závěrečná píseň: Chvalte Hospodina, všichni národové
Chvalte Hospodina, všichni národové, velebte ho všichni lidé.
Neboť je rozšířená nad námi milost jeho, a pravda jeho navěky. Haleluja.
Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.
Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a
všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá
smrt.
Zjevení Janovo 21,7–8
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