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ABRAHAMOVA NÁVŠTĚVA (Gn 18,1–19) 

Učíme se chodit s Bohem podle Abrahama 
 

Bůh znovu navštěvuje Abrahama. 1. vidíme, že Abraham umí dobře 

rozlišovat – na první pohled rozpoznává, že do jeho domu přichází Bůh. 

2. Abraham (znovu) uctívá Boha, a 3. je tu hluboké společenství, vztah 

mezi Abrahamem a Bohem. 
 

Další texty Písma – Genesis 18,1–19, ČEP: 
1I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka 
ve dveřích stanu. 2Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je 

spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi 3a řekl: „Panovníku, 

jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. 4Dám přinést trochu 

vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. 5Rád bych vám podal sousto chleba, 

abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.“ 

Odvětili: „Učiň, jak říkáš.“ 6Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: „Rychle 

vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby.“ 7Sám se rozběhl 

k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. 
8Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco 

jedli, stál u nich pod stromem. 9Pak se ho otázali: „Kde je tvá žena Sára?“ 
Odpověděl: „Tady ve stanu.“ 10I řekl jeden z nich: „Po obvyklé době se k tobě určitě 

vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna.“ Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. 
11Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský. 12Zasmála se v 

duchu a řekla si: „Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj 

pán je stařec.“ 13Tu Hospodin Abrahamovi řekl: „Pročpak se Sára směje a říká: 

‚Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?‘ 14Je to snad pro Hospodina 

nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít 

syna.“  15Sára však zapírala: „Nesmála jsem se“, protože se bála. On však řekl: „Ale 

ano, smála ses.“ 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‘.“  
 

 



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jak se máme učit rozlišovat duchovní věci? 

2. Proč skutečné uctívání musí být vždycky v pravdě? 

3. Jak může křesťan růst ve svém vztahu s Bohem? 
 

I. ROZLIŠOVÁNÍ 

 Proč je rozlišování jedna z nejdůležitějších věcí v životě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Gn 19,1.16; J 14,6; 1J 1,1; 2Tm 3,16–17; Mt 25,24–25; Žd 11,8–9.17–18; J 7,17;  
 

II. UCTÍVÁNÍ 

 Proč patří uctívání k nové přirozenosti křesťana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Gn 14,20; Lk 14,16–24; Lk 9,25; Sk 20,36; Ef 3,14; Lk 19,2–10;  



 

 

 

III. SPOLEČENSTVÍ 

 Proč je tak důležité mít osobní vztah s Bohem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Žd 11,11; Lk 19,10; Mt 7,23; J 14,23;  
 

  

 

 
   AFTA, ALČA, ALKOHOLY, AZYL, 

BIBLE, ČÍNA, DRŮBKY, EBON, 

EUKALYPT, HNUS, HOLANĎAN, 

CHRIE, IGUANODON, KANALIZACE, 

KANIBALISMUS, KASY, KLIK, 

KOPCE, KORA, KRUH, KUPA, LILA, 

LIPA, LOUH, NIOB, ODLITKY, 

ODZNAK, OFIS, OHIO, PAKT, 

PAPYRUS, PAROH, PLÁNEK, 

POLODRAHOKAM, PYRÉ, SITUACE, 

SKLAD, SOCHAŘ, TALICH, 

USAZOVÁNÍ 

Osmisměrka 

Tajenka J 6,68 

 

_________________________ 
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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.  

 

 

 

Indie: Pastor po těžkém zbití poslán domů zemřít 

Pastor Rajan je chudý nádeník se třemi dětmi ve věku 2, 7 a 13 let. Je také 

pastorem čtyř domácích církví. Během bohoslužby v domě jeho otce k němu vtrhli 

místní členové hinduistických nacionalistických skupin a surově ho zbili. Nechali ho 

zatknout a zaplatili policii, aby ho také zbila. Nakonec byl propuštěn, ale byl v tak 

špatném stavu, že byl den a půl v bezvědomí. Utrpěl několik zlomenin žeber a těžké 

pohmožděniny. Pastor Rajan byl v červnu propuštěn z nemocnice, ale má 

mnohočetné krvácení do mozku, které nelze chirurgicky opravit, a lékaři očekávají, 

že zemře. 

 

 

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.     
 
 

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a 

jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení 

duší. 

1. Petrův 1,8–9      


