
GN 18 – PROČ K NÁM BŮH MLUVÍ?

- POHOSTINNOST

- KDO JSOU TI TŘI MUŽI?

- CO PŘINÁŠEJÍ?

- ROZHOVOR S BOHEM

Obraz Bůh a andělé na 

návštěvě u Abrahama

Arent de Gelder cca 1680



1) GEN.18
Genesis 18:1 I ukázal se mu Hospodin u Mamreho dubů, když seděl u vchodu do stanu za 

denního žáru. 2 Když pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel 

jim od vchodu do stanu vstříc, poklonil se až k zemi 3 a řekl: Panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve 

tvých očích milost, nepomíjej prosím svého otroka. 4 Nechám přinést trochu vody, abyste si 

mohli umýt nohy, a odpočiňte si pod stromem. 5 Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili. Potom 

půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka! Řekli: Udělej, jak jsi řekl. 6 Abraham 

pospíchal do stanu k Sáře a řekl: Rychle zadělej tři míry jemné mouky a udělej podpopelné 

chleby. 7 A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké tele a dal ho mládenci, aby ho 

rychle připravil. 8 Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, 

stál u nich pod stromem. 9 Zeptali se ho: Kdepak je tvá žena Sára? Odpověděl: Zde ve stanu.

10 Jeden řekl: Jistě se k tobě vrátím napřesrok o tomto čase, a hle, tvá žena Sára bude mít syna. 

(A Sára poslouchala u vchodu do stanu za ním. 11 Abraham i Sára byli staří, pokročilého věku. 

Sáře již přestal běh ženský.) 12 Sára se v nitru zasmála: Poté, co jsem zestárla, se mi dostane 

rozkoše! I můj pán je už starý. 13 Hospodin řekl Abrahamovi: Proč se to Sára smála a říkala si: 

Cožpak budu opravdu rodit, když jsem stará? 14 Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná? 

V určený čas se k tobě vrátím, napřesrok o tomto čase, a Sára bude mít syna. 15 Ale Sára to 

zapřela: Nesmála jsem se, protože se bála. On řekl: Kdepak, přece ses smála.
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1) GEN.18
16 Pak se odtamtud muži zvedli a pohlédli směrem k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je 

vyprovodil. 17 A Hospodin řekl: Cožpak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat? 

18 Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny 

národy země. 19 Neboť jsem se s ním sblížil, takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, 

aby zachovávali Hospodinovu cestu a konali spravedlnost a právo, aby Hospodin Abrahamovi 

naplnil to, co o něm řekl. 20 I řekl Hospodin: Křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich 

hřích tak přetěžký, 21 že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který 

se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to. 22 Muži se odtamtud obrátili a šli k Sodomě, ale Abraham 

ještě stál před Hospodinem. 23 Abraham přistoupil a řekl: Cožpak s ničemou vyhladíš i 

spravedlivého? 24 Možná je uprostřed toho města padesát spravedlivých. Cožpak ho přece 

vyhladíš a neodpustíš tomu místu kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou uprostřed něho?

25 Ať je to od tebe vzdáleno, abys učinil takovou věc, že bys usmrtil spravedlivého s ničemou, 

takže by na tom spravedlivý byl tak jako ničema. Ať je to od tebe vzdáleno! Cožpak soudce 

celé země nebude jednat podle práva? 26 Hospodin odpověděl: Jestliže najdu v Sodomě 

uprostřed města padesát spravedlivých, odpustím kvůli nim celému tomu místu. 27 Abraham 

pokračoval a řekl: Hle, dovolím si mluvit k Panovníkovi, ačkoliv jsem prach a popel. 
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1) GEN.18
28 Možná, že do padesáti spravedlivých bude chybět pět. Zničíš pro těch pět celé město? 

Odpověděl: Nezničím, najdu-li tam čtyřicet pět.

29 Ještě dále k němu mluvil slovy: Možná se jich tam najde čtyřicet. Odpověděl: Pro těch 

čtyřicet to neučiním.

30 Pak řekl: Ať se Panovník nerozzlobí, že ještě mluvím. Možná se jich tam najde třicet. 

Odpověděl: Neučiním to, najdu-li tam třicet.

31 Nato řekl: Hle, dovolím si mluvit k Panovníkovi. Možná se jich tam najde dvacet. Odpověděl: 

Nezničím je kvůli těm dvaceti.

32 Potom řekl: Ať se Panovník nerozhněvá, když promluvím ještě jednou. Možná se jich tam 

najde deset. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm deseti.

33 Když dokončil rozhovor s Abrahamem, Hospodin odešel; a Abraham se vrátil do svého 

domova.
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2) POHOSTINNOST

Římanům 12:13 Sdílejte se se 

svatými v jejich potřebách, 

usilujte o pohostinnost.

Židům 13:2 Nezanedbávejte 

pohostinnost; vždyť skrze ni 

někteří nevědomky pohostili 

anděly.

1 Petrův 4:9 Buďte jedni k 

druhým pohostinní, a to bez 

reptání.
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2) POHOSTINNOST

Exodus 22:20 Nebudeš utiskovat příchozího ani ho 

nebudeš utlačovat, neboť jste byli příchozími v 

egyptské zemi.

Deuteronomium 10:19 Proto milujte příchozího, 

neboť jste byli příchozími v egyptské zemi.

Jeremjáš 22:3 Toto praví Hospodin: Vykonávejte 

právo a spravedlnost, vysvoboďte okradeného z 

ruky utlačovatele. Neutiskujte příchozího, sirotka ani 

vdovu a nejednejte s nimi násilně. Neprolévejte na 

tomto místě nevinnou krev.

Obraz Abraham a tři andělé James Tissot r.1896
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3) ABRAHAMOVA POHOSTINNOST

- Běžel hostům vstříc (přitom slunko hodně 

pálilo – za denního žáru)

- Poklonil se jim až k zemi

- Byl velmi uctivý, nevěděl o koho jde, ale 

nazýval jednoho z návštěvníků Panovníkem 

a sebe otrokem

- Přinesl vodu na umytí nohou

- Později donesl chleby, upekl tele, dal jim 

mléko a máslo

- Stál u nich, zatímco jedli (postoj služebníka, 

který čeká na pokyn)

Obraz Alexandr Ivanov Abraham a jeho 3 

hosté r. 1840
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4) KDO JSOU TI NÁVŠTĚVNÍCI ?

- Byli to tři muži

- Dle Gen. 19:1, 2 z těchto mužů byli andělé a 

šli do Sodomy

- Toho třetího Abraham nazývá panovníkem a 

Hospodinem (Jahve), klíčový verš je 

Gen.18:1 ukázal se mu Hospodin u Mamreho

dubů, když seděl u vchodu do stanu za 

denního žáru. Bible říká, že se Abrahamovi 

zjevil Jahve, tam, kde zrovna byl a následuje 

popis toho, jak se mu zjevil.

- Zjevil se mu tedy Ježíš podobně jako 

učedníkům po vzkříšení

Obraz Rembrandt van Rijn Abraham a tři 

andělé r.1646
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5) PROČ PŘIŠLI?

Za Abrahamem přišli, aby povzbudili jejich víru.

Toto setkání je rozhodující v tom, aby věřili, že 

mohou ještě mít dítě.

Židům 11:11 Vírou i sama Sára, ač byla 

neplodná, přijala moc k početí potomka a 

mimo svůj čas porodila, protože měla za 

věrného toho, kdo dal slib. 12 Pročež z 

jednoho, a to z již odumřelého, byli zplozeni 

mnozí, ‚počtem jako hvězdy nebeské a jako je 

nespočetný písek na břehu mořském‘.

Obraz Rembrandt van Rijn Abraham a tři 

andělé r.1646
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5) PROČ PŘIŠLI?

Abraham a Sára věděli o koho jde – že mluví s 

Bohem !!

Bůh k nim takto promluvil:

14 V určený čas se k tobě vrátím, napřesrok o tomto 

čase, a Sára bude mít syna. Žádné možná, snad, ale 

tak to bude!

Smích nebyla nevíra, ale radost, úžas, že je to možné. 

Ale když to řekne Bůh, pak si můžeme být jisti, pak 

přijmeme moc k tomu to vykonat.

Obraz Rembrandt van Rijn Abraham a tři andělé 

r.1646
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6) PŘIJMETE MOC

Skutky apoštolské 

1:8 ale přijmete moc 

Ducha Svatého, který 

na vás přijde, a 

budete mi svědky v 

Jeruzalémě a v 

celém Judsku, 

Samařsku a až po 

nejzazší konec 

země.“ 

Obraz Hyatt Moore –

Letnice 2017
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6) PŘIJMETE MOC

1 Korintským 1:23 my však 

hlásáme Krista ukřižovaného: 

Židům pohoršení, pohanům 

bláznovství, 24 ale těm, kteří jsou 

povoláni, Židům i Řekům, Krista --

Boží moc a Boží moudrost.

Jakubův 1:21 Proto odložte 

veškerou nečistotu a přemíru 

špatnosti a v tichosti přijměte 

zaseté slovo, které má moc 

zachránit vaše duše.

Obraz Hyatt Moore – Letnice 2017
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7) PROČ K NÁM BŮH MLUVÍ?

3 hosté vstávají a Abraham je doprovází – jdou směrem k 

Sodomě. 20 I řekl Hospodin: Křik proti Sodomě a Gomoře je tak 

velký a jejich hřích tak přetěžký, 21 že musím sestoupit a podívat 

se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A 

jestli ne, zjistím to. 22 Muži se odtamtud obrátili a šli k Sodomě, ale 

Abraham ještě stál před Hospodinem.

Tam se rozdělí – Ježíš zůstává s Abrahamem a 2 muži (2 andělé) 

jdou do Sodomy.

Proč toto Bůh říká? Protože se chce sdílet s tím, co prožívá! Vždy 

když Bůh chce něco udělat, mluví nejprve ke svému lidu. 

Abraham je nazývám Božím přítelem a i nás Bůh nazývá přáteli. 

Mluví k těm, kdo přemýšlejí stejně jako on, i Abraham se jistě trápil 

tím, co se děje v Sodomě.
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8) PŘÍMLUVA

Abraham a Bůh spolu mluví , Abraham uctivě smlouvá s Bohem - 50, 45, 40, 30, 20, 10

Sodoma by měla být poblíž místa Bab edh-Dhra. Během šedesátých let minulého století byl 

zde vykopán obrovský hřbitov s více než 500 000 těly.

Takže kdyby Bůh našel v městě, kde mohlo žít až 10-100.000 lidí alespoň 10 spravedlivých, pak 

by to město nezničil.  Takže máme obrovský vliv na město !

Bůh hledá ty, kteří se budou přimlouvat za město, stát, ne ty, kteří kritizují. Hledá ty, kteří by 

porozuměli, co má Bůh v srdci. 

1 Timoteovi 2:1 Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování 

za všechny lidi, 2 za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli 

vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. 3 To je dobré a milé před Bohem, 

naším Zachráncem, 4 který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.
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9) MUSÍM SESTOUPIT

21 že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně 

donesl. A jestli ne, zjistím to.

Zde je důležitý Boží princip – Bůh soudí až poté, co se osobně přesvědčí o pravdivosti 

toho, co se k němu doneslo a to Bůh ví všechno, proto poslal do Sodomy 2 anděly, kteří 

to měli prozkoumat a také vyvést Lota.

Stejně bychom se měli chovat my – nesoudit předčasně, ale osobně se musíme 

přesvědčit (nejlépe mít 2 věrohodné svědky) a pak teprve soudit !

- Soudit můžeme, ale pouze tam, kde jsme v autoritě

- Pokud se jedná o jiné společenství, pak nám soudit nepřísluší

- Církev také nemá soudit nevěřící, ale církev (ano, ano a ne, ne)
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9) MUSÍM SESTOUPIT

Jan 7:24 Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem.“

Lukáš 6:37 „Nesuďte, a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte, a zajisté nebudete 

odsouzeni. Promíjejte, a bude vám prominuto.

Římanům 14:13 Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, 

abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod.

1 Korintským 4:5 Proto nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci 

skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. A tehdy se každému dostane pochvaly od Boha.

22 Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého 

bratra. Kdo by svému bratru řekl: ‚Raka‘ (tupče), propadne veleradě. Kdo by mu řekl: 

‚Blázne‘, propadne ohnivé Gehenně.
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10) OTÁZKY

- Jsme pohostinní? 

- K čemu můžeme přijmout zmocnění jako 

Sára?

- Nesoudíme příliš?

- Co má a nemá církev soudit?

- Přimlouváme se za naši zemi nebo jen 

nadáváme?

- Rozumíme tomu, co je v Božím srdci?

- Proč je přímluva důležitá?
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