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ABRAHAMOVY PŘÍMLUVY (Gn 18,16–33) 

Bůh se důvěrně sblížil s Abrahamem 
 

Dnes se tedy podíváme na to, jak se zjevuje Boží spravedlnost, dále si 

ukážeme Boží milosrdenství a Abrahamovu odvahu, s níž přistupuje k 

Bohu a přimlouvá se za hříšníky a nakonec uvidíme Boží věrnost. 
 

Další texty Písma – Genesis 18,16–33, ČEP: 
16Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. 17Tu 

Hospodin řekl: „Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? 18Abraham se jistě stane 

velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země. 
19Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po 

něm: ‚Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať 
Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil‘.“ 20Hospodin dále pravil: „Křik ze Sodomy 

a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, 21že už musím sestoupit a podívat se. 

Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; 

zjistím si, jak tomu je.“ 22Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát 

před Hospodinem. 23I přistoupil Abraham a řekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem i 

spravedlivého? 24Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a 

nepromineš tomu místu, přestože je v něm padesát spravedlivých? 25Přece bys neudělal 

něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl 

spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná 
podle práva?“ 26Hospodin odvětil: „Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát 

spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu.“ 27Abraham pokračoval: „Dovoluji si 

k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel: 28Možná, že bude do těch padesáti 

spravedlivých pět chybět. Zahladíš pro těch pět celé město?“ Odvětil: „Nezahladím, 

najdu-li jich tam čtyřicet pět.“ 29On však k němu mluvil ještě dále: „Možná, že se jich 

tam najde čtyřicet.“ Pravil: „Neudělám to kvůli těm čtyřiceti.“ 30I řekl: „Ať se Panovník 

nerozhněvá, když budu mluvit dále: Možná, že se jich tam najde třicet.“ Pravil: 

„Neučiním to, najdu-li jich tam třicet.“ 31Řekl pak: „Hle, dovoluji si promluvit k 

Panovníkovi znovu: Možná, že se jich tam najde dvacet.“ Pravil: „Nezahladím je kvůli 

těm dvaceti.“ 32Nato řekl: „Ať se Panovník nerozhněvá, promluvím-li ještě jednou: 
Možná, že se jich tam najde deset.“ Pravil: „Nezahladím je ani kvůli těm deseti.“ 

33Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému 

místu. 
 
 



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jak můžeme porozumět událostem kolem nás z Božího pohledu? 

2. Jak Boží milosrdenství vítězí nad soudem? 

3. Proč je pro nás důležitá právě Boží věrnost? 
 

I. BOŽÍ SPRAVEDLNOST 

 Proč se potřebujeme učit rozpoznávat Boží spravedlnost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Am 3,7; Ř 1,18 
 

II. BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ 

 V dnes můžeme vidět projevy Božího milosrdenství? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Lk 18,5; 1Pt 1,17; Lk 17,32; 2S 14,14;  



 

 

 

III. BOŽÍ VĚRNOST 

 Kde se nejvíce spoléháte na Boží věrnost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Jon 4,2; Ex 32,11–14; 2Pa 34,11; 2Kr 22,19–20; Ř 8,34; Lk 23,34.47 
 

  

 

 
   AFTY, AKVAMARÍN, ASÁK, 

BOROVIČKA, DRAHOUŠEK, 

DRÁTENÍCI, EDUARD, EMANY, 

ESTRUS, FANT, HOUSLISTKA, 

KACHEL, KLAS, KROS, KUKA, KÝTA, 

LASO, LAUREÁT, LESY, NAIVA, 

ODVOZ, OKNO, OPAVA, OSADA, 

OSEL, OSLE, OŠETŘOVATEL, OTEC, 

PAKT, PORT, PRSO, ROJE, ŘEVY, 

SETY, SPRCHA, SVRCH, THALAMUS, 

TRAFIKA, VOSK, ŽIROVNICE, 

ŽLOUTENKA 

Osmisměrka 

Tajenka 2Tm 2,13 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

Evangelista těžce zraněn při útoku 

Rev. Adamu Ardo byl 17. března 2018 na evangelizační akci, když do domu, kde 

pobýval, vnikla skupina mladých muslimů a napadla jeho a jeho muslimského 

přítele. Útočníci Amadu zbili holemi a mačetami. Zmlátili také jeho přítele, protože 

se stýkal s křesťanem. Jeho přítel nebyl vážně zraněn a rychle odvezl Adamua do 

nemocnice. Po několika měsících a četných operacích Amadu kupodivu přežil, ale 

ztratil schopnost používat pravou ruku a vyvinula se u něj vada řeči. Jeho muslimský 

přítel byl šokován tím, jak se jeho souvěrci chovali k jeho příteli, a prohlásil: „Když 

se takhle chovají, už nechci být muslimem.“ Rev. Adamu od útoku nemůže pracovat, 

aby uživil svou ženu a pět dětí. 

 

 

Závěrečná píseň: Mou cestu v rukou máš  

Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Neselže láska Tvá, jdu s důvěrou. Ať se 

třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou. Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí. 

Ref.: Každý den novou milost z Tvých dlaní smím si brát. Jako strom ve Tvém 

chrámu v pevných zdech Tvé věrné lásky úkryt mám. 

Když cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou. 

I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou, vím, že zase postavíš mě 

pevně na své skále.     

 
 

Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna 

pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech 

svých skutcích. 

Žalm 145,13      


