
GN 20 – KDO JE VLASTNĚ VLÁDCE? 2.část

- ABRAHAM MEZI PELIŠTEJCI

- VLÁDCI JSOU PODDÁNI 

BOHU

- OPĚT ZAPŘENÍ SÁRY

- BOŽÍ ZASTÁNÍ

Nález rytiny pelištejského

bojovníka  



2) GEN.20 ABRAHAM U PELIŠTEJCŮ

Genesis 20:1 Abraham odtamtud odtáhl do území Negebu a pobýval mezi Kádešem a 

Šúrem. Když pobýval jako cizinec v Geraru, 2 řekl Abraham o své manželce Sáře: Je to má 

sestra. A Abímelek, král Geraru, pro Sáru poslal a vzal si ji. 3 K Abímelekovi přišel v noci ve 

snu Bůh a řekl mu: Hle, zemřeš kvůli ženě, kterou sis vzal. Je provdaná. 4 Ale Abímelek se k ní 

nepřiblížil a řekl: Panovníku, vybiješ i spravedlivý národ? 5 Což mi on neřekl: Je to má sestra? 

A také ona sama řekla: Je to můj bratr. S bezúhonným srdcem a v čistotě rukou jsem to 

udělal. 6 A Bůh mu ve snu odpověděl: Já jsem také věděl, žes to udělal s bezúhonným 

srdcem, a já sám jsem tě zadržel, abys proti mně nezhřešil. Proto jsem tě nenechal se jí 

dotknout. 7 A teď navrať ženu toho muže, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit, a 

budeš žít. Jestliže ji však nenavrátíš, věz, že jistě zemřeš ty i všichni, kdo ti patří. 8 Abímelek

časně ráno vstal, svolal všechny své otroky a pověděl jim všechny tyto věci. Ti muži dostali 

veliký strach. 9 Abímelek zavolal Abrahama a řekl mu: Cos nám to provedl? Čím jsem se 

vůči tobě prohřešil, že jsi na mne a na mé království uvedl tak veliký hřích? Zachoval ses ke 

mně tak, jak se nejedná! 10 Abímelek se ještě Abrahama zeptal: Co jsi sledoval tím, žes

udělal takovou věc?
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2) GEN.20 ABRAHAM U PELIŠTEJCŮ

11 Abraham odpověděl: Řekl jsem si, že na tomto místě jistě není bázeň před Bohem a že 

mne kvůli mé ženě zabijí. 12 Opravdu je i mou sestrou. Je dcerou mého otce, avšak není 

dcerou mé matky a stala se mou ženou. 13 Ale když mne Bůh vyvedl z domu mého otce do 

neznáma, řekl jsem jí: Na každém místě, kamkoli přijdeme, mi prokaž tu laskavost, že o mně 

řekneš: Je to můj bratr. 14 Abímelek vzal tedy brav a skot, otroky a otrokyně a dal je 

Abrahamovi a navrátil mu jeho ženu Sáru. 15 Pak Abímelek řekl: Hle, má země je před 

tebou; usaď se, kde je ti libo. 16 Sáře pak řekl: Hle, dal jsem tvému bratrovi tisíc šekelů stříbra. 

To pro tebe bude potvrzením cti před všemi, kteří jsou s tebou, takže před všemi jsi 

ospravedlněna. 17 A Abraham se modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abímeleka, jeho ženu i jeho 

otrokyně, a mohly mít děti. 18 Hospodin totiž zcela uzavřel každé lůno v Abímelekově domě 

kvůli Abrahamově ženě Sáře.
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2) KRÁL GERARU

Abímelek (a-bim´-e-lek) = Abi – otec, melek – král, byl to 

titul pro vládce, podobně jako faraon. Byl to král 

městského království Gerar. Neexistuje archeologický 

nález, který by potvrzoval, že by Pelištejci zde byli již za 

doby Abrahama.

Mnozí tvrdí, že Bible se jasně mýlí, ale to, že dosud 

nemáme archeologické nálezy, neznamená, že Bible 

nemá pravdu.

To samé tvrdili o Chetitech, o městě UR, o králi 

Belšasarovi, …..
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2) ABRAHAM OPĚT ZAPÍRÁ SÁRU

Možná bychom mohli odsoudit Abrahama za jeho čin, 

ale je potřeba si uvědomit, že Pelištejci byli velmi krutí a 

ještě horší než egypťané. Takže to nebylo jednoduché, 

být v jejich blízkosti. Je těžké tu situaci posoudit.

Vzpomeňme na Davida

1 Samuelova 21:11 Potom David vstal a utekl v ten den 

před Saulem; přišel k Akíšovi, králi Gatu. 12 Akíšovi otroci 

mu řekli: Což to není David, král země? Což o něm 

nezpívali při tancích: Saul pobil své tisíce, ale David své 

desetitisíce? 13 David se těchto slov obával a hrozně se 

bál Akíše, krále Gatu. 14 A tak před nimi předstíral, že je 

blázen, choval se u nich jako šílený, dělal značky na 

vrata brány a pouštěl sliny na svůj vous.
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3) BŮH MÁ MOC NAD VLÁDCI

Vládci si myslí, že mohou vše, ale ve skutečnosti má 

veškerou moc jen Bůh.

Jedině Bůh Otec má autoritu a všechny ostatní autority 

jsou delegované

Římanům 13:1 Každá duše ať se podřizuje nadřízeným 

autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které 

jsou, jsou zřízeny od Boha, 2 takže ten, kdo se staví proti 

autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, 

přivolávají na sebe soud.

Máme mít respekt k vládcům ale to neznamená, že s 

nimi souhlasíme.

Přísloví 21:1 Královo srdce je v Hospodinově ruce jako 

proudy vody, nakloní ho, kamkoli se mu zalíbí.
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3) BŮH MÁ MOC NAD VLÁDCI

Daniel 4:30 V té chvíli se ono slovo o Nebúkadnesarovi naplnilo. Od lidí 

byl vyhnán, porost jako dobytek spásal a tělo se mu nebeskou rosou 

smáčelo, až mu vlasy vyrostly jako orlí peří a nehty měl jako ptačí drápy. 

31 Avšak po uplynutí té doby jsem já, Nebúkadnesar, pozdvihl své oči k 

nebesům a mé poznání se mi navrátilo. Nejvyššímu jsem dobrořečil a 

věčně živého chválil a oslavoval, neboť jeho vláda je vláda věčná a 

jeho království trvá z pokolení na pokolení. 32 Všichni obyvatelé země 

se počítají za nic, vždyť jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s 

obyvateli země. Není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říci mu: Cos to 

provedl?! 33 V té době mi navrátil mé poznání, také čest mého 

kralování a můj majestát, dokonce mi vrátil i můj vzhled, a tu mne mí 

rádcové a velmoži vyhledali. Byl jsem znovu nastolen ve svém království 

a přidána mi byla neobyčejná velikost. 34 Nyní já, Nebúkadnesar, 

uctívám a vyvyšuji a oslavuji Krále nebes, jehož všechny činy jsou 

pravda, jehož stezky právo a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou 

pyšně.
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4) BOŽÍ ZASTÁNÍ

Bůh má moc promluvit k vládcům, kvůli těm, kdo jsou 

z jeho lidu. Zastal se Abrahama, možná mohl říct 

přímo, že je to jeho žena a Bůh by se ho zastal, kdyby 

ho vládce např. chtěl zabít.

I nás se Bůh zastává.

Jan 14:16 A já požádám Otce a on vám dá jiného 

Zastánce, aby byl s vámi na věčnost - 17 Ducha 

pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí 

ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás 

bude. 18 Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. 

…..Jan 14:26 Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého 

Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a 

připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 
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5) AUTORITA, KTEROU MĚL ABRAHAM

17 A Abraham se modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abímeleka, jeho ženu i jeho otrokyně, a mohly mít 

děti. 18 Hospodin totiž zcela uzavřel každé lůno v Abímelekově domě kvůli Abrahamově ženě 

Sáře.

- Bůh potvrdil jeho modlitbu a po jeho modlitbě uzdravil všechny! 

- Získal 1000 šekelů stříbra, 900Kč/den x 4 x 1000 = cca 3,6 mil. Kč

- Dostali brav a skot, otroky 

a otrokyně

- Bůh mu zjednal přízeň,

mohl se usadit, kde chtěl

Můžeme uplatňovat autoritu, 

kterou nám Bůh dal, kvůli nám 

Bůh může měnit i okolnosti.
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6) AUTORITA, KTEROU MÁME

Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána 

veškerá pravomoc na nebi i na zemi. 19 Jděte tedy a čiňte 

učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha 

Svatého 20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. 

A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. 

Amen.“

- Čiňte učedníky

- Křtěte je

- Učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal

Když naplňujeme to, co Bůh po nás chce, pak také můžeme 

počítat s jeho pomocí, s jeho mocí, s jeho autoritou. Bůh nám dává 

zmocnění pro jeho úkol, ne pro naše plány.

Abraham dělal, co mu Bůh říkal, pak mohl uplatňovat jeho autoritu.
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6) AUTORITA, KTEROU MÁME

Ale musíme plnit celý jeho program, nemůžeme program, který Bůh dal, měnit, musíme 

být podřízení jeho panování!

On nám dává autoritu, abychom mohli dokončit jeho dílo.

Jan 14:12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím 

já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. 13 A oč byste požádali v 

mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. 14 Požádáte-li mne o něco v mém 

jménu, já to učiním.“

Přijmi poslání a pokračuj v tom, co začal Ježíš !

Když vám někdo dává plnou moc, pak můžete pracovat 

v jeho jménu a pro něho, máte zmocnění k úkolu.
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6) AUTORITA, KTEROU MÁME

Marek 16:15 A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření.

16 Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 17 Tato 

znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou 

mluvit novými jazyky, 18 budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to 

neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“

Proč církev je bezmocná, nevidíme projevy moci? Církev nejspíše 

nedělá to, co Bůh po ní žádá, musíme se podřídit tomu, co on chce.

Pokud pravomoc, kterou nám Bůh svěřil k zvěstování, křtění 

a vyučování používáme k něčemu jinému, pak je to zneužití pravomoci.
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7) MANŽELSTVÍ BYLO V ÚCTĚ

Čím jsem se vůči tobě prohřešil, že jsi na mne a na mé království uvedl tak veliký hřích?

Služebníci krále dostali strach (byli vyděšení)

Sám král, který neuznával Izraelského Boha, tady jasně říká – kdybych spal s tvou ženou, byl 

by to veliký hřích a Bůh by nás za to trestal (vážné porušení norem chování), šlo také o 

dědická práva. Abimelek časně ráno vstal = bylo to naléhavé.

Dnes to nikomu nepřijde divné spát s vdanou ženou, už se to nebere jako něco špatného a 

rozhodně ne naléhavého, ale Boží slovo stále platí:

Přísloví 6:27 Cožpak si může někdo shrnout oheň do klína, a nespálit si oděv? 28 Zdalipak 

může někdo chodit po řeřavém uhlí, a nespálit si nohy? 29 Tak je tomu s tím, kdo vchází k 

ženě svého bližního; kdokoliv se jí dotkne, nezůstane bez trestu.

Židům 13:4 Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť 

smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh.
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8) BŮH CHRÁNÍ SÁRU

Gen.12:2 Učiním tě velikým národem, Gen. 13:16 tvého 

potomstva bude jako prachu země, Gen.15:5 tvého 

potomstva bude jako hvězd na nebi, Gen.17:2 Převelice tě 

rozmnožím, Gen.18:14 Sára bude mít syna. 

Těsně před tím ale najednou je zde komplikace, že král 

Abimelek by mohl spát se Sárou, mohl si jí vzít za ženu.

Možná, že Ďábel se snažil překazit to, co jim Bůh zaslíbil. Bůh 

ale viděl problém a tak promluvil k vládci přímo.

To nám ukazuje na to, že pokud nám něco Bůh zaslibuje, pak 

vše ochrání, dokud se to nestane – dovede to až do konce.

Filipským 1:6 Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal 

dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše.

20-8/10



9) ABRAHAM JAKO PŘÍMLUVCE

Abraham se přimlouvá za vládce, předtím se modlil za 

Sodomu

Bůh hledá ty, kteří se modlí za druhé, aby je nemusel soudit.

Matouš 7:7 „Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a 

naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Když se modlíte, tak si buďte jisti, že to má výsledky.

Štvou tě učitelé – přimlouvej se za ně, žehnej jim!

Štve tě šéf, spolupracovníci – přimlouvej se za ně, žehnej jim !

Štve tě vlastní rodina - přimlouvej se za ně, žehnej jim !

Židům 9,24 Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské 

ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do 

samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. 
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9) ABRAHAM JAKO PŘÍMLUVCE

Máme být jako Abraham a jako Ježíš

Římanům 8,34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel 

a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 

Židům 7,25 Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze 

něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. 

Ježíš se za nás přimlouval i když jsme byli proti němu!

Přímluva = mluvit ve prospěch někoho dalšího (nejde o mě)

Římanům 8,26-27 Tak také Duch přichází na pomoc naší 

slabosti. Vždyť ani nevíme jak a za co se modlit, ale sám Duch 

se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkaním. 27 Ten, který 

zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se 

přimlouvá za svaté podle Boží vůle. 
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10) OTÁZKY

- Máme s něčím opakovaně problém jako 

Abraham?

- Věříme, že Bůh může naklonit srdce těch, 

co nám vládnou, k dobrým věcem?

- Můžeme uvést nějaký příklad, kdy se nás 

Bůh zastal, kdy změnil okolnosti, lidi?

- Používáme autoritu, kterou nám Bůh 

svěřil?

- Modlíme se za naše příbuzné, přátele?
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