BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

VYJDĚTE Z MÍSTA ZKÁZY! – GN 19,1-26
Lot je vyvlečen ze Sodomy
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I přišli ti dva poslové večer do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně. Když je spatřil,
povstal jim vstříc, sklonil se tváří k zemi 2a řekl: "Snažně prosím, moji páni, uchylte se do
domu svého služebníka. Přenocujte, umyjte si nohy a za časného jitra půjdete svou cestou."
Odvětili: "Nikoli, přenocujeme na tomto prostranství." … 12Tu řekli ti muži Lotovi: "Máš-li
"Máš
zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě
městě patří k tobě, vyveď je z
13
tohoto místa. My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem
tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." 14Lot tedy vyšel a promluvil ke
svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: "Vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž
Hospodin chystá tomuto městu zkázu." Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval. 15Když
vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: "Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys
pro nepravost města nezahynul." 16Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho
ženu a obě dcery - to shovívavost Hospodinova byla s ním -,, vyvedli ho a dovolili mu
odpočinout až za městem. … 23Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Sóaru.
24
Hospodin začal chrlit na Sodomu
Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.
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Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.
26
Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.

Shrnutí:

Dodnes je Sodoma výstrahou, dodnes k nám
m promlouvá příběh Lota,
který byl vychvácen z tohoto bezbožného města. I my se z něj dnes
chceme učit a přijmout varování Božího slova, a nechat se povzbudit
velikostí Boží milosti, která se obrací k nám hříšníkům.

ÚVOD
Budeme-li sami k sobě upřímní, tak musíme říct, že v církvi Ježíše Krista
převažují ‚Lotové‘ nad ‚Abrahamy‘.
Biblické odkazy:
 Ju 7; Zj 11,8; 2 Pt 2,7-8;
2,7

1.

POHOSTINNOST VERSUS PŘEVRÁCENOST (V. 1-9)
• Boží slovo nás vede k rozlišování

A. Rozlišování v každodenním životě
Lot se nastěhoval do Sodomy a zabydlel se v ní
B. Rozlišování duchovních věcí
Na rozdíl od svého strýce Lot vůbec nerozpoznal, koho má před
sebou.
C. Rozlišování spravedlnosti
Lot jedná podle spravedlnosti světa místo podle spravedlnosti Boží

Biblické odkazy:
 Gn 13?13; Žd 13,2; 2 Te 2,9-10; 2, Tm 4,4;

2.

SLOVA VERSUS SKUTKY (V. 10-16)
• Dobrá zpráva a její závažnost

A. Andělé přinášejí evangelium
Také andělé se mohou stát nositeli dobré zprávy.
B. Lot se stává evangelistou
Lot se snaží přesvědčit své zetě o závažnosti zprávy, kterou jim
předává – ale pokud za zprávou nestojí celý život, tak je málo účinná.
Evangelium samo o sobě je také bláznovskou zvěstí, proto by nás
nemělo překvapovat, když se nám budou lidé vysmívat.
C. Váhavý věřící
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Biblické odkazy:
 Ř 1,16; 1 Te 1,10; Ga 1,4; Zj 19,11-15; Zj 14,6-7; Iz 53,1; 1 K 1,19-21;

3.

ZÁCHRANA VERSUS ZKÁZA (V. 17-26)
• Účinky zprávy evangelia

A. Lot a jeho dcery jsou zachráněni
B. Sodoma, Gomora a Lotova žena jsou zničeny

Biblické odkazy:
 Ř 1,18

4.

APLIKACE

A. Spojení
B. Spolehnutí se
C. Separace
a. Oddělení se od všeho světského a hříšného
b. Oddělení se od falešného náboženství
c. Oddělení se od bratra v hříchu nebo v neposlušnosti

Biblické odkazy:
 Ez 16,49-50; Mt 10,15; Lk 17,32.28; 1 Pt 4,17; 1 J 2,15-17; 2 Tm 3,5; Ju 23;
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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 1,4-9 – Pavel Borovanský)
21. 1. 2012 se koná v Brně Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy
četby. Na konferenci se můžete přihlásit na stránkách
www.reformace.cz nebo u Jardy.

K modlitbám:
Modlete se za nemocné a za ty, kteří nechodí pravidelně do sboru – aby je
Bůh pozdvihl, přitahoval je k sobě a ukazoval jim, jak veliké a
slavné je naše dědictví v Jeho svatém lidu (Ef 1,18).
Modlete se za pronásledovanou církev ve světě.

A tak, moji milí, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.
Filipským 2:12
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