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Když je pohan spravedlivější než svatý… 

 

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. 
 

Shrnutí:   

Bůh pamatoval na Abrahama a přesto, že Abraham jedná jako 

recidivista, tak se Bůh na jeho jednání oslavuje a dává všem jasně 

najevo, že to je právě Abraham, koho si Bůh vybral. 
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ÚVOD 
 

Kontext – souvislosti s 18. a 19. kapitolou 

� zneužití žen, ochrana mužů, kontext Božího soudu, v centru je 

muž na nepřátelské půdě, Abrahamova přímluvná služba 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Iz 46,9; Gn 19,29 
 

1. MANŽELKA, NEBO SESTRA? (V. 1-8) 

• Boží soud přichází kvůli Abrahamovu podvodu 
 

Abraham dostal jasný slib od Boha, že jeho potomek bude ze Sáry – 

přesto dovoluje, aby Sára byla odvedena. 

Bůh zjevuje abímelekovi, že kvůli Sáře musí zemřít – pokud: 

� Nevrátí Sáru Abrahamovi 

� Nepožádá Abrahama o modlitby 

 

Správnou reakcí na setkání s Bohem i na Boží slovo je bázeň. 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  1 Pt 3,6; Ez 18,20; Ř 6,23; Iz 6,5; Žd 12,28-29; Ž 76,8 
 

2. PROROK, NEBO ZBABĚLEC? (V. 9-13) 

• Strach z lidí nebo z Boha? 
 

Abraham jedná jako pomatenec a zbabělec: 

� má předsudky vůči gerarským – že jsou to neznabozi 

� má strach z lidí 

� svádí vinu na Boha 
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Bůh jedná s Abrahamem laskavě a přiznává se k němu. 

 
 

 Biblické odkazy:  

� Jk 2,1-4; Gn 14,22; Gn 12,1; Gn 15,7; Gn 17,8; 
 

3. SPRAVEDLIVÝ, NEBO SVÉVOLNÍK? (V. 14-18) 

• Chození ve světle zabraňuje problémům 
Abímelek se zachoval velice laskavě a štědře Abrahama obdaroval a 

nabídl mu místo k bydlení ve své zemi. 

Když věci vyjdou na světlo, tak se všem uleví. 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  1 J 1,7;  
 

APLIKACE 

• Veškeré Písmo je vhodné … k výchově ve spravedlnosti 
1. Chybující svatí – křesťan není imunní proti žádnému hříchu. 

2. Výmluvy – svou neposlušnost svádíme na druhé nebo na Boha. 

3. Bezpečí – Bůh nás zachovává v bezpečí ve své přítomnosti. Naše 

spasení dovede až do konce. 

4. Spasení – ani naše ubohé svědectví nemůže zabránit Bohu, aby skrze 

nás přiváděl další lidi ke spasení.  

 

 

 

 Biblické odkazy:  

�  1 J 1,8-9; 1 K 10,13; Ž 34,19; Žd 13,5; J 10,27-30; Jk 4,12 

 
 



 

4 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

5. února 2012 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 9
30

 – společné shromáždění (2. Timoteovi 3 – Honza Suchý)  
 

 

K modlitbám: 

Jarda – kázání v Kladně příští neděli. 

Pronásledovaná církev 

 

 

Připravujeme: 

19. 2. 2012 – Shromáždění se společným obědem. 

21. 4. 2012 – Seminář o pouliční evangelizaci + evangelizace (ve spolupráci 

s misijní organizací Open Air Mission) 

30. 6. – 7. 7. 2012 – Rodinný anglický kemp v Nečtinách (ve spolupráci 

s kladenským sborem a sbory v Los Angeles a Spokane) 

11. 7. – 14. 7. 2012 – Konference biblického poradenství na Křivoklátě na 

téma Budování mezigeneračních vztahů v rodině a v církvi. 

Přednáší George Scippione  

 

 

 

 
 

Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na 

Bohu, který se smilovává.  

Římanům 9:16 


