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ABRAHAMOVO SVĚDECTVÍ (Gn 23,1–20) 

Všechno čiňte k Boží slávě 
 

Dneska se zaměříme na Abrahamovo svědectví, které vydává svým 

pláčem nad Sárou, svou starostí o to, kam ji pohřbít, a které vydává i jeho 

hrob. 
 

Text Písma – Genesis 23,1–20, ČEP: 
1Sára byla živa sto dvacet sedm let; to jsou léta Sářina života. 2Zemřela v Kirjat-arbě, 
což je Chebrón v kenaanské zemi. Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakával 
ji. 3Pak od zemřelé vstal a promluvil k Chetejcům: 4„Jsem tu u vás host a přistěhovalec. 
Dejte mi u vás do vlastnictví hrob, kam bych zemřelou pohřbil.“ 5Chetejci Abrahamovi 
odpověděli: 6„Slyš nás, pane. Jsi mezi námi jako kníže Boží; pochovej svou zemřelou v 

nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou 
pohřbít.“ 7Abraham se nato Chetejcům, lidu té země, uklonil 8a promluvil k nim dále: 
„Souhlasíte-li, abych zde svou zemřelou pohřbil, slyšte vy mne: Přimluvte se za mne u 
Efróna, syna Sócharova, 9ať mi přenechá svou makpelskou jeskyni, která je na konci 

jeho pole; ať mi ji před vámi přenechá za plnou cenu stříbra, abych měl vlastní hrob.“ 
10Efrón zasedal uprostřed Chetejců. Efrón chetejský tedy Abrahamovi v přítomnosti 

Chetejců odpověděl přede všemi, kteří měli přístup do rady v bráně toho města: 
11„Nikoli, pane; slyš ty mne. To pole je tvé, i ta jeskyně na něm je tvá; dávám ti ji před 

očima synů svého lidu. Tam pochovej svou zemřelou.“ 12I uklonil se Abraham před 
lidem té země 13a v přítomnosti lidu té země pravil Efrónovi: „Raději slyš ty mne. Dám 

za to pole stříbro. Vezmi je ode mne a já tam svou zemřelou pochovám.“ 14Efrón 
Abrahamovi odpověděl: 15„Pane, slyš ty mne. Pozemek má cenu čtyř set šekelů stříbra. 
Co to pro nás znamená? Jen pochovej svou zemřelou.“ 16Abraham souhlasil a odvážil 

Efrónovi stříbro, jak on sám v přítomnosti Chetejců navrhl, čtyři sta šekelů stříbra, 
běžných mezi obchodníky. 17Tak připadlo Efrónovo pole v Makpele naproti Mamre, 

pole i s jeskyní na něm a všechno stromoví na poli i na všem jeho pomezí kolem, 18do 
Abrahamova majetku před očima Chetejců, všech, kdo měli přístup do rady v bráně 
jeho města. 19Abraham potom svou ženu Sáru pohřbil v té jeskyni na poli v Makpele 
naproti Mamre, jež je u Chebrónu v kenaanské zemi. 20Tak připadlo pole Chetejců i s 

jeskyní na něm Abrahamovi, aby měl vlastní hrob. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jaké je místo emocí v životě křesťana? 

2. Co říkají o naší víře naše každodenní skutky? 

3. Jak je náš život určován tím, čemu věříme o životě po smrti? 

 
 



 

 

I. SVĚDECTVÍ SLZ 

 Jak se má křesťan vyrovnat se ztrátou svých blízkých? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

   Žd 11,10; Kaz 3,1–5; Gn 50,10; J 11,35–36; Žd 11,11; 1Te 4,13; 1K 13,8; Zj 21,4 
 

II. SVĚDECTVÍ ČINŮ 

 Jak můžeme svědčit o Pánu i v době zármutku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

   Žd 11,9–10; Gn 21,22; 2K 2,14–16; Fp 3,20–21; 
 



 

 

III. SVĚDECTVÍ HROBU 

 V čem může být i náš hrob svědectvím? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 1Tm 6,7; Fp 1,23; Lk 23,43; Sk 2,24 
 

  

 

 
   ATAŠÉ, AŽURA, BRACH, CEJCH, 

COMA, ČERV, DROB, CHLÉV, IRSKO, 

ITALIK, JEDY, KOMFORT, KONŠ, 

KOTELNÍCI, MORES, MRCHA, 

ŇOUMA, OCAS, OHLASY, 

OPERÁTOR, OŽIVA, PARCHANT, 

PLANETA, PLODY, POVŘÍSLO, PULS, 

PUMA, PYRÉ, PYSK, SEMIŠ, SESUN, 

SLOVESO, SMYK, STEJNOST, STUD, 

ŠNAPS, ŠUST, TAJE, TISY, TRUC, 

ÚDERY, UHER, VLIV, ZISK, ŽVATLAT 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 4,17 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

 

 

 

 

Indie: Tlak na církve v Tamilnádu roste 

V Tamilnádu se v roce 2022 dramaticky zvýšil počet případů pronásledování. 

Pastoři a evangelisté byli vyháněni z vesnic, biti a okrádáni. Mnoho církví 

provozovaných v pronajatých budovách je nuceno zavřít kvůli nátlaku 

hinduistických radikálů na majitele nemovitostí. Kvůli tomu se křesťanské sbory 

rozprchly a pastoři, kteří se věnovali službě na plný úvazek, mají problémy uživit 

své rodiny. Modlí se za možnost zakoupení pozemků, na kterých by bylo možné 

postavit církevní budovy, aby nebyli závislí na pronájmu prostor pro bohoslužby. 

Prosí také o modlitby za své rodiny v těžkých finančních problémech. 

 

 

 

 

Písně:  

Duch a nevěsta (11), Immanuel (18), Král slávy (27) 

Hospodin kraluje (15) 

Nad všechny krále (32) 

Vzývám a slavím Tvé jméno (55) 

 
 

 

 

 

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána 

Ježíše Krista. 

Filipským 3,20     


