BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

DVA KRÁLOVÉ – DVA SVĚTY – GN 14,1-24
Odvážná i pokorná víra Abrama
Shrnutí:

Abram prokazuje silnou a odvážnou víru, která je ochotná podstoupit
zápas za svého bratra. Ale uvidíme také velmi pokornou víru Abrama,
když uctívá Hospodina a odmítá pokušení od svévolníků. Abram je
praotec víry a my jsme jeho potomci.

1.

ODVÁŽNÁ ZACHRAŇUJÍCÍ VÍRA (V. 1-16)
• Abram odvážně bojuje za svého bratra

A. Vyplenění Sodomy (v. 1-11)
1
• Šlo o „cestu králů“ – spojnici mezi Egyptem a Mezopotámií.
Mezopot
• Je zde první zmínka v Bibli o válce.
• Králové jednali strategicky – nejprve odřízli národy, které by
mohly vzbouřeným králům pomoci, a teprve potom se pustili
do vzbouřených měst.
• Sodoma a Gomora byly vypleněny.
vypleněny
B. Duchovní pozadí celé věci (v. 12)
• Celý mezinárodní konflikt měl být zkouškou pro Abrama a
voláním k pokání pro Lota
• Lot se dostal na scestí – už bydlel v Sodomě a i po svém
vysvobození v ní zůstal
C. Abram zachraňuje svého synovce Lota (v. 13-16)
13 16)
1. Abram užž je v Kanaánu známý.
2. Poprvé v Písmu je nazván Hebrejem.
3. Abram žil mezi obyvateli země.
zem

• Abram jedná s velkou odvahou a je ochoten hodně riskovat,
aby zachránil svého bratra.

Biblické odkazy:
 Ga 6,1; Gn 13,12; Jr 29,11; Žd 12,10; Jk 1,2; Žd 10,25; 1 J 1,9

2.

POKORNÁ UCTÍVAJÍCÍ VÍRA (V. 17-24)
• Každé vítězství znamená zároveň zkoušku

A. Melchísedech (v. 18)
• Je obrazem Krista ve Starém zákoně
1. Spojuje funkci krále a kněze
2. Byl knězem Nejvyššího Boha
3. Bůh si povolává, koho On sám chce. Melchísedech není
Kristus (viz Žd 6,19-7,1)
• Společně s Abramem uctívají Boha a mají společenství chleba a
vína.
B. Správná perspektiva vítězství (v. 19-20)
• Vede Abrama k tomu, že vítězství bylo od Pána.
• Abram uctívá Boha a dává desátek.
C. Pokušení světské slávy (v. 21-24)
• Abram se rozhoduje následovat Pána a nikoliv svět.
• Nechce mít společenství se světem, ale s Bohem.

Biblické odkazy:
 Ž 76,2-3; Ž 110,4; Zach 6,13; 2 Pa 3,1; Ž 47,3; Ž 57,3; Žd 6,19-7,1; Žd 7,6-7; Ř 12,1; 1
K 6,19-20; Ř 6,12-13;
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Abrahamovy cesty po Kanaánu
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Cesta čtyř králů z východu
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky,
poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)
30

Neděle 9 – společné shromáždění (2 Pt 1,1 – Pavel Borovanský).

Další oznámení:
V neděli 13. 11. 2011 je světový den modliteb za pronásledovanou církev
K modlitbám:
Křesťanští sirotci v indickém Západním Bengálsku byli přinuceni
finančně přispět na uctívání model, pokud chtějí i nadále navštěvovat
střední školu. Rev. Dr. Subimal Dutta, generální ředitel společnosti
Ambassadors Service Society, která provozuje dětský domov Gilgál,
obdržel výhrůžky kvůli svému nesouhlasu se sbírkami na uctívání model
ve státních školách a ve školách pobírajících státní podporu. Začátkem
září extrémisté vtrhli do areálu společnosti a Duttu varovali, aby do sedmi
dnů ukončil veškeré křesťanské aktivity, nebo činnost misie ukončí
násilím. Také jej nevybíravým způsobem upozornili, že pokud se obrátí na
policii nebo správní úředníky, bude jeho život v ohrožení.
Nakonec se podařilo dosáhnout dohody, že misie bude fungovat i
nadále. Dohoda však obsahovala požadavek, aby všichni studenti státní
střední školy finančně přispěli na uctívání model.

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku
přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak
je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru
od počátku až do cíle.
Židům 12:1-2
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