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Abram a Lot
Vložil/a sysel, Ne, 15/09/2013 - 19:36
Pomůcky: Tabule na malování, flanelograf
Kázání:
?tení: Gn 13,5-18

Píse?: S216
Text: Ef 6,13-18a
Haleluja. Já volám k Bohu, Hospodin m? spasí. Haleluja.
Ž 55,17

Já vám povím kousek pohádky. A schváln?, jestli uhodnete, jaká to pohádka je.
Pohádka je o princi a princezn?. Ten princ se vydal do sv?ta, hledat št?stí.
Cestou potkal kon? – a p?edstavte si to, ten k?? mluvil. A princi také radil.
Už víte? Ne? Tak dál. Princ na své cest? dojel až k hradu a u toho hradu
potkal princeznu. Moc se mu líbila. A tak vstoupil na hrad? do služby.
P?edstavte si to – jako zahradník. A dokonce jako n?mý zahradník.
Celou dobu, co si ten p?íb?h vyprávíme, zatímco se objeví princové, kte?í se
uchází o ruku princezny, zatímco pan král chystá svatbu, se d?je n?co
nedobrého. Poznáte, co to tu maluju? Ano, je to drak. Už víte, jakou pohádku
vyprávím? Je to pohádka o Bajajovi.
Jak ono to bylo? Když byla princezna miminko, král ji ze strachu slíbil zlému
drakovi. Myslel si, že se to n?jak vy?eší, než princezn? bude 18 let. A
princezna rostla, už nebyla miminko, už byla malá hol?i?ka, a už nebyla ani
malá hol?i?ka, ale velká sle?na. A král m?l starosti. Pozval prince, aby se
kv?li princezn? pustili do boje s drakem. Ale také doufal. P?edstavte si – v
té pohádce ?ekne král jednu v?tu: „Myslel jsem, že zapomn?l“, ?ekl král. Ale
ono to tak nefunguje...
Zkusíme to. Zkuste zav?ít o?i. Vidíte toho draka? Ne. A te? je otev?ete – a
ten drak tady je. On nezmizel. Ani tady ani v našem p?íb?hu. To, že si pan
král myslel, že t?eba drak zapomene, že t?eba zmizí, to skute?n? nepomohlo.
Ne, ne. Ono to tak s draky nefunguje. Že se prost? po?ká, až zmizí. Jak se
musí na draka?
Musí se objevit rytí?, který draka zabije. Je to snadné? Ne, ne, není. Bajaja
musel napnout všechny své síly, aby draka zabil. A byl u toho i ran?ný. Ono
je to jako v té písni?ce.

Píse?: S188 Vostnatej drát

Te? oto?íme tabuli a povíme si ješt? jeden p?íb?h. P?íb?h z Bible. Já vám
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trochu p?ipomenu, o ?em ten p?íb?h je, protože jste všichni neslyšeli, co
Romana vypráv?la v ned?lní škole minulou ned?li. O kom to vypráv?ní bylo? O
Abramovi. P?íb?h minulé ned?le byl o tom, jak Pán B?h zavolal na Abrama, aby
vzal svou ženu Sáru, svého synovce Lota a vyrazil z domova. Kam? To on
vlastn? nev?d?l. Jediné, co v?d?l, že ho Pán B?h povede a dovede ho do zem?,
kterou mu vybral a kterou mu dá.
Poslechl Abram? Ano, poslechl. Skute?n? vzal všechny své blízké a vyrazil na
cestu. A do té zem? došel. To je krása! P?íb?h o ví?e a odvaze. A taky to v
té zemi ur?it? vypadalo hezky. Co myslíte, že tam bylo? Stromy, tráva, voda,
domy. Abram se Sárou a Lotem tedy v dom? nebydleli. Oni bydleli ve stanech.
Protože se živili pastevectvím. Co d?lá pastevec? Pase ove?ky. A tak se
živili Abram i Lot. Pásli ove?ky. Chodili po krajin? a hledali pro ove?ky
pastvu a vodu. Tak tam p?kn? žili v té zaslíbené zemi.
Ale najednou se to n?jak zamotalo. Jako bychom v tom krásném p?íb?hu na n?co
zapomn?li. Jakoby to bylo jako v pohádce o Bajajovi. Najednou se objevil –
drak. On se tedy drak neobjevil, ale to, co se objevilo, je úpln? stejn?
nebezpe?né jako drak. Takový drak zloby a nenávisti. Lidé se za?ali hádat.
Nepom?že, když si ?ekneme, že to byla náhoda, že to ur?it? zvládnou. Že
takoví lidé p?ece nejsou, že se cht?jí dohodnout. Že prost? po?káme, necháme
to být a ono to n?jak dopadne. To by bylo jako s tím zavíráním o?í pana
krále. Drak tu po?ád je. I kdybychom zav?eli o?i. Když se jeden zlobí na
druhého, nesta?í d?lat jakoby nic a nechat to vyhnít. Jak jen to vy?ešit?
Vzpomenete si pro? oni se vlastn? hádali? Pamatujete si, jak jsem to ?etl z
Bible? No, protože najednou nebylo dost trávy a vody pro ove?ky ze stád
Abrama i Lota. A pastý?i t?ch stád cht?li pro své ove?ky to nejlepší a
vyhán?li ove?ky cizí. To prost? nemohlo dob?e dopadnout.
Kdyby ove?ky žily ze vzduchu, kdyby nic nepot?ebovali, tak je všechno v
po?ádku, pastý?i by se na sebe nezlobili. Ale ono to tak není. Co s tím? Když
se objeví drak, musí se p?ijet rytí?, aby takového draka zabil. Ale Abram moc
na rytí?e nevypadá... Zvládne to? Uvidíme. Pom?žeme mu písni?kou.

Píse?: S189 Moudrost mi, pane dávej

Kdo zabil draka v
mít? Brn?ní, me?.
budeme p?emýšlet.
Tady stojí Abram.

té pohádce? Bajaja. Tady si ho p?kn? nakreslíme. Co musel
A odvahu. Tak to tedy víme. Te? znovu oto?íme tabuli a
Co s drakem závisti, nenávisti, hádek? Jak toho porazit?
Jak ho vyzbrojíme?

A te? to bude t?žké. Já to ani neumím namalovat. Je to taková prapodivná
zbroj, o které mluví apoštol Pavel v textu, který jsme si ?etli. Opásáni
pravdou, pancí? spravedlnosti, štít víry, p?ilba spasení, me? Ducha. A obutí
k evangeliu pokoje. D?ti, tohle je tak t?žké, že porozum?ní tomuto textu,
jeho p?ijetí, trvá celý život.
Ale to, co už m?žeme rozpoznat my všichni, malí i velící, tady a te? je, jak
se takto vyzbrojený Abram zachoval. Jak vybojoval sv?j boj proti drakovi
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zloby a závisti a nenávisti.
„Lote, vyber si. Já p?jdu jinam. Ty si vyber, kam chceš jít, kde chceš žít.“

A Lot si vybral. Úrodnou p?du. A Abramovi zbyla zem?, kde musel za obživou
putovat. Nest?žoval si. V?d?l, že to nejd?ležit?jší je, aby s ním byl
Hospodin.
A nezklamal se. Pán B?h ho skute?n? neopustil. Postaral se o n?j. „Rozhlédni
se z místa, na n?mž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ,
nebo? celou tu zemi, kterou vidíš, dám tob? a tvému potomstvu až nav?ky. A
u?iním, že tvého potomstva bude jako prachu zem?.“ (Gen 13:14-16 CEP) Tak
velice slavn? vybojoval Abram sv?j boj s drakem lidské zloby. A my se to
smíme a máme u?it také. Pán B?h nám v tom pomáhej.
Amen.

Píse?: S346 Tvoje, Pane, Kriste dobrota
Modlitby a další liturgické texty: Pane Bože, moc Ti děkujeme, že tu smíme být spolu a s Tebou.
Děkujeme, že všechno, co je kolem nás, smíme přijímat jako Tvůj dar. Že se to smíme společně učit.
Že se smíme učit Ti děkovat za všechno, co dostáváme – za dnešní den, za setkání, děti za rodiče a
rodiče za děti, za přátele. Pane, přiznáváme, že máme hodně často pocit, že co si nezařídíme sami,
to nebude. Žes nás postavil do světa a teď záleží všechno jenom na nás. Jsme z toho nervózní,
nešťastní, zlobíme se, když věci nejdou, jak si představujeme. Zapomínáme, že jsi s námi. Moc Tě
prosíme, abys nám to dnes připomněl. Abys nám v dnešním biblickém příběhu ukázal, že jsi s
každým z nás, s každým, kdo Tě v tomto světě hledá, i s každým, kdo bloudí a má pocit, že je sám.
Prosíme, buď tu dnes s námi. Amen.
Autor: Jiří Ort
Biblický odkaz: Genesis 13,5–18
Biblický odkaz: Efezským 6,13–18
Odkaz na píseň: Nevím, Pane, co ti dát (SV216)
Odkaz na píseň: Vostnatej drát (SV188)
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