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ABRAHAMOVO SELHÁNÍ (Gn 20,1–18) 

Požehnání z milosti 
 

Dnes se podíváme se na abímelekovo jednání a sen, který následoval. 

Uvidíme bázeň, kterou je naplněn po setkání s Bohem, a poté si všimneme 

jeho uzdravení, které přišlo po modlitbách Abrahama.   
 

Další texty Písma – Genesis 20,1–18, ČEP: 
1Abraham táhl odtud do krajiny negebské a usadil se mezi Kádešem a Šúrem; 

pobýval jako host v Geraru. 2O své ženě Sáře Abraham řekl: „To je má sestra.“ 

Abímelek, král gerarský, poslal pro Sáru a vzal si ji. 3Té noci však přišel k 

abímelekovi ve snu Bůh a řekl mu: „Kvůli ženě, kterou sis vzal, zemřeš; vždyť je 

provdaná.“ 4Proto se k ní abímelek nepřiblížil a řekl: „Panovníku, což vybiješ 
pronárod, i když je spravedlivý? 5Což mi on sám neřekl: ‚To je má sestra‘ ? Ano, i 

ona řekla: ‚To je můj bratr‘. Učinil jsem to v bezúhonnosti srdce a s čistýma 

rukama.“ 6A Bůh mu ve snu odvětil: „I já vím, že jsi to učinil v bezúhonnosti srdce 

a sám jsem ti zabránil, aby ses proti mně neprohřešil; proto jsem ti nedovolil 

dotknout se jí. 7Teď však ženu toho muže navrať, neboť je to prorok. Bude se za 

tebe modlit a zůstaneš naživu.  Nevrátíš-li ji, věz, že určitě zemřeš se všemi, kteří 

jsou tvoji.“ 8Za časného jitra svolal abímelek všechny své služebníky a všechno jim 

vypověděl; a ty muže pojala velká bázeň. 9Abímelek tedy zavolal Abrahama a řekl 

mu: „Jak ses to k nám zachoval? Čím jsem se proti tobě prohřešil, že jsi na mne a 
na mé království uvedl takový hřích? Dopustil ses u mne něčeho, co se přece 

nedělá.“ 10Dále se abímelek Abrahama otázal: „Co tě k tomu mělo, že jsi udělal 

takovou věc?“ 11Abraham odvětil: „Řekl jsem si, že na tomto místě určitě není 

bázeň Boží a že mě kvůli mé ženě zabijí. 12Ona také vskutku je má sestra; je to 

dcera mého otce, ale ne dcera mé matky; stala se mou ženou. 13Když mě bohové po 

odchodu z otcova domu nechali bloudit, řekl jsem jí: ‚Prokazuj mi toto 

milosrdenství: na každém místě, kam přijdeme, říkej o mně, že jsem tvůj bratr‘.“ 
14Abímelek tedy vzal brav a skot, otroky a služebnice a dal je Abrahamovi a 

navrátil mu jeho ženu Sáru. 15Abímelek také řekl: „Hle, má země je před tebou; 

usaď se, kde uznáš za dobré.“ 16Sáře pak řekl: „Hle, tvému bratru jsem dal tisíc 
šekelů stříbra; to bude pro tebe na zadostiučinění v očích všech, kteří jsou s tebou. 

Tím vším budeš obhájena.“ 17I modlil se Abraham k Bohu a Bůh uzdravil 

abímeleka i jeho ženu a jeho otrokyně, takže rodily. 18Hospodin totiž kvůli 

Abrahamově ženě Sáře uzavřel v abímelekově domě každé lůno. 
 



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jak je možné, že se i dlouholetý věřící dopustí hříchu? 

2. Co všechno způsobuje hřích v životě člověka?  

3. Jak se projevuje Boží věrnost v životě Božího dítěte? 
 

I. ABÍMELEKŮV SEN (V. 1–7) 

 Proč je tak důležité být pravdivý v lásce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Př 14,12; 16,25; Ž 19,13;  
 

II. ABÍMELEKOVA BÁZEŇ (V. 8–13) 

 Jak se můžeme naučit bázni před Bohem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Př 3,7; Kaz 12,13; Ř 11,20; Dt 10,20; Sk 5,11; Sk 19,17; Gn 12,3; Mt 14,25–31 



 

 

 

III. ABÍMELEKOVO UZDRAVENÍ (V. 14–18) 

 Proč Bůh chtěl, aby se Abraham modlil za abímeleka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ef 2,10; Tt 2,14; 1J 2,1–2 
 

  

 

 
   BOJE, CAEN, ČERVENEC, DRES, 

DŽÍP, EPOPEA, ETÁŽ, HLUK, KIKS, 

KLIKVA, KLOBOUK, KMEN, KOLO, 

KOSTRY, LAUR, LÉTO, LÉZE, LIPA, 

MALBA, NEMOVITOST, NIVA, 

OČISTA, OPIS, OŘECH, OSEL, 

PENETRACE, PRCHA, PRŮLIV, 

ROBA, SAZE, SPORT, STŘAPEC, 

ŠPIONKY, ŠTEP, TĚLO, TĚŽKOSTI, 

TCHOŘ, ULTRAZVUK, VELMOC, 

VOSK, ZVĚŘ, ŽERTY 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 4,3 

 

_________________________ 
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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.  

 

 

 

 

 

 

Nepál: Křesťanka držená doma příbuznými, kteří se staví proti 

křesťanství 

Sita je 65letá žena a jediná věřící ve své rodině. Byla aktivní členkou církve, 

ale před třemi lety se její syn oženil se ženou, která se agresivně staví proti 

křesťanství. Snacha poštvala rodinu proti Sitě. Od té doby jí rodina zakázala 

navštěvovat církev. Občas se jí podaří uniknout na skupinku pro ženy. Pracovníci 

v terénu jí dali Bibli ve zvukové podobě, aby mohla poslouchat Boží slovo, když 

je sama doma.  

 

 

 

Závěrečná píseň: Dobrořeč, duše má, Hospodinu 

Dobrořeč, duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. 

A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, on ti všechny tvé nepravosti promíjí, 

ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním.  

 

 

 

 
 

Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u 

Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše 

hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 
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1. Janův 2,1–2      


