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CO KDO ZASEJE, TO TAKÉ SKLIDÍ! – GN 12,10,10-13,4
Abram sestupuje do Egypta
10

I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na
zemi těžce doléhal hlad. 11Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: "Vím
dobře, že jsi žena krásného vzhledu. 12Až tě spatří Egypťané, řeknou si: ‚To je jeho
žena.‘ Mne zabijí a tebe si ponechají živou. 13Říkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi
kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu." 14Když pak Abram vešel
do Egypta, spatřili Egypťané tu ženu, jak velice je krásná. 15Spatřila ji také faraónova
knížata a vychválila ji faraónovi. Byla proto vzata do domu faraóna 16a ten kvůli ní
prokázal Abramovi mnoho dobrého, takže měl brav a skot a osly i otroky a otrokyně i
oslice a velbloudy. 17Ale faraóna a jeho dům ranil Hospodin velikými ranami kvůli
Abramově ženě Sáraji. 18Farao
rao tedy Abrama předvolal a řekl: "Jak ses to ke mně
zachoval? Proč jsi mi nepověděl, že to je tvá žena? 19Proč jsi říkal: »To je má sestra«?
Vždyť já jsem si ji vzal za ženu. Tady ji máš, vezmi si ji a jdi!" 20A farao o něm vydal
svým lidem příkaz. Vyhostili
Vyhost jej i jeho ženu se vším, co měl. 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. 3Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bét-elu,
Bét
na místo mezi Bét-elem
m a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, 4k místu, kde předtím postavil
oltář; tam vzýval Abram Hospodinovo jméno.

Shrnutí:

Zkoušky se nevyhýýbají
bají nikomu a nevyhnuly se ani Abramovi.
Abra
Byl
přítelem Božím,, byl požehnaný nad jiné, dostal zaslíbení jako nikdo
jiný a přesto v jeho životě vidíme celou řadu bojů, těžkostí a zkoušek.

1.

ÚVOD DO SITUACE (12,10)

Život může být těžký. Někdy se na nás nepřátelé valí jako povodeň. Ale
v takových chvílích nastává čas prověřovat svou víru a žít to, o čem
zpíváme. (Amy Carmichael – Svíce v temnotě)
Biblické odkazy:
 Ž 50:23; Gn 12:2-3;
3; 2 Pa 32:31; 1 Kr 8:39; Jk 2:23;

2.

ABRAM SPOLÉHÁ NA TĚLESNÉ VĚCI (12,11-13)
• Špatné rozhodnutí bez pokání vede k pádu

A. Abram se spolehl na Egypt
B. Abram hledal záchranu ve své ženě
C. Spirála hříchu
Biblické odkazy:
 1 Te 4:11-12; Ž 118:8; Jk 1:14-16;

3.

ABRAM HROMADÍ SVÉ HŘÍCHY (12,14-16)
• Jeden kompromis vede k dalším

A. Zradil vlastní ženu
B. Podvedl faraona
C. Zapřel svého Boha

Biblické odkazy:
 Ef 5:28; 2 Tm 3:13; 2 Tm 2:13;

4.

KAŽDÝ SKLÍZÍ, CO ZASEL (12,18-20)
• Bůh je věrný a zachová svou věrnost

A. Farao
B. Sáraj
C. Abram

Biblické odkazy:
 Jk 4:17; Gn 17:16; Mt 5:20; 1 K 6:9; Gal 5:21;
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5.

ABRAM SE VRACÍ K BOHU (13,1-4)
• Víra musí být prověřená zkouškami

Abram se vrací, odkud vyšel a znovu uctívá Pána a vzývá Jeho jméno,
vrací se na cestu víry a následování Boha.

Biblické odkazy:


Př 10:2; 1 Pt 1:7;

APLIKACE
A. Hledání Boží vůle – zcela jistě není tam, kde:
a. jsme nuceni k polopravdám nebo lžím
b. spoléháme na vnější věci víc než na Boha
c. děláme podvody, abychom získali nějaké výhody
B. Pokání
a. Kdykoliv zhřešíme, musíme činit pokání
b. Neodkládej pokání na jindy
c. Nečekej, až tě vyženou z Egypta – tvůj hřích bude odhalen, ale
vyznej ho Pánu a čiň pokání
C. Uctívání
a. Nevzdaluj se od Božího oltáře

Biblické odkazy:
 1 J 1:9; Fp 1:6
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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 (Gn 13,5-18).
Další oznámení:
V neděli 13. 11. 2011 je světový den modliteb za pronásledovanou církev
K modlitbám:
Příbuzní a přátelé pastora Ilmurada Nurlijeva (uvězněn od srpna 2010) zažili
koncem srpna zklamání, když prezident nezahrnul pastora do každoročně
vyhlašované všeobecné amnestie. Pastor Ilmurad byl zatčen ve svém domě ve
městě Mary v jihovýchodním Turkmenistánu 27. srpna 2010 a obviněn z
vymáhání peněz od tří osob. Jeho manželka Mája a další členové společenství
obvinění důrazně popírají.
Rodinný přítel zmínil, že je Mája „nesmírně zklamaná“, že její manžel nebyl
propuštěn a že „pořád jenom sedí doma a pláče“. Příbuzní i přátelé byli
nicméně povzbuzeni zjištěním, že pastor konečně dostal léky na cukrovku,
vůbec poprvé od svého zatčení. Mája může svého muže ve vyhrazených
hodinách navštěvovat.
Modlete se i nadále za Ilmuradovo propuštění. Vyprošujte útěchu Máje po
celou dobu manželova uvěznění. Modlete se, aby se všichni uprostřed utrpení
spoléhali na sílu od Pána a ne na svou vlastní (2 K 1,8–9). Modlete se, aby
mnoho obyvatel Turkmenistánu přišlo k víře v Ježíše Krista.

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne
Ježíše Krista.
Filipským 1:6
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