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KDYŽ SE BOŽÍ PŘÍTEL MODLÍ … – GN 18,16-33
Abraham se přimlouvá za spravedlivé
16

Muži 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.
19
Důvěrně jsem
m 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«." 20Hospodin dále pravil: "Křik ze Sodomy a Gomory je
tak silný a jejich hřích je tak těžký, 21že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají
tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je."
22
23
Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem.
Hospodi
I
24
přistoupil Abraham a řekl: "Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je
v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš tomu místu, přestože
je v něm padesát spravedlivých? 25Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil
n
spolu se
svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys
přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná podle práva?" 26Hospodin odvětil: "Najdu-li
"Najdu
v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu."
27
Abraham pokračoval: "Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel: 28Možná,
že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zahladíš pro těch pět celé město?"
Odvětil: "Nezahladím, najdu-li
najdu jich tam čtyřicet pět." 29On však k němu mluvil ještě dále:
"Možná, že se jich tam najde čtyřicet." Pravil: "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti." 30I řekl:
"Ať se Panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále: Možná, že se jich tam najde třicet."
Pravil: "Neučiním to, najdu-li
najdu jich tam třicet." 31Řekl pak: "Hle, dovoluji si promluvit k
Panovníkovi znovu: Možná, že se jich tam najde dvacet." Pravil: "Nezahladím je kvůli těm
dvaceti." 32Nato řekl: "Ať se Panovník nerozhněvá, promluvím-li
promluvím li ještě jednou: Možná, že se
jich tam najde deset." Pravil: "Nezahladím
"Nezahladím je ani kvůli těm deseti." 33Hospodin po skončení
rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.

Shrnutí:

Abraham je přímluvce. Jeho víra ho vede před Boží tvář a Abraham se
přimlouvá za spravedlivé. Jeho modlitba je vzorem pro každou
přímluvu, kterou se modlíme za lidi kolem nás. Jeho příklad je
burcující a Boží milost, která se zde zjevuje, je naprosto přemáhající.

ÚVOD
Ti, kdo se narodili z Boha, ti, kdo mají nové srdce, které je naplněné
Duchem svatým, tak to jsou skutečně milované Boží děti.
Pán nás nazval svými přáteli a sám sebe označuje jako jednoho z bratří.
Biblické odkazy:
 Tt 2,14; J 15,15;

1.

BOŽÍ ZÁMĚR (V. 16-19)
• Bůh zjevuje své plány

A. Bůh se zná k Abrahamovi
Může Bůh důvěřovat Abrahamovi? Může Bůh důvěřovat nám?
Jsme skutečně Božími přáteli?
B. Bůh se důvěrně sblížil s Abrahamem
a. Chození s Bohem
b. Hledání Boha
c. Služba Bohu
C. Bůh to udělal kvůli nám

Biblické odkazy:
 Mt 7,21; Jb 1,8; 2 Tm 2,19; Gn 4,1; Gn 17,1; Ga 3,7.29; Mt 7,23

2.

BOŽÍ ZJIŠŤOVÁNÍ (V. 20-21)
• Bůh sdílí svůj plán s Abrahamem

A. Byl Bůh plně informovaný o tom, co se děje v Sodomě?
Bůh je vševědoucí – zná každý detail i každý vztah minulosti,
přítomnosti i budoucnosti.
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B. Jaký byl hřích Sodomy a okolních měst?
Proroku Ezechielovi zjevil Bůh důvod, proč zničil Sodomu a okolní
města: pýcha, hojnost, sebejistota, arogance, povýšenost.
To byly hlavní důvody a projevy těchto věcí vedly k tomu, že
ohromný křik doléhal až k Bohu.

Biblické odkazy:
 Jb 37,16; 1 J 3,20; Ž 139,4; Gn 19,4-5; Gn 4,10; Ex 3,7; Gn 19,13; Ez 16,49-50

3.

BOŽÍ ZACHOVÁNÍ (V. 22-33)
• Abraham se přimlouvá za spravedlivé

A. Modlitebník Abraham
Abraham se dovedl přiblížit k Bohu ještě blíž – to je základ úspěšné
modlitby.
1. Abraham se modlí bezprostředně
2. Abraham se modlí s velkou pokorou
3. Abraham se modlí vytrvale
• Proč se Abraham přestal modlit u deseti spravedlivých?
B. Milosrdný Bůh

Biblické odkazy:
 Gn 19,29; Lk 18,5.7; Gn 19,22-23;
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky,
poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)
30

Neděle 9 – společné shromáždění (Gn 19,1-23)
21. 1. 2012 se koná v Brně Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy
četby. Na konferenci se můžete přihlásit na stránkách
www.reformace.cz nebo u Jardy.

K modlitbám:
Modlete se za nemocné a za ty, kteří nechodí pravidelně do sboru – aby je
Bůh pozdvihl, přitahoval je k sobě a ukazoval jim, jak veliké a
slavné je naše dědictví v Jeho svatém lidu (Ef 1,18).

Vždyť tvé milosrdenství, Hospodine, nad nebe sahá, až do mraků tvoje
věrnost.
Žalm 108:5
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