
GN 12 – PROČ OPUSTIL PŘÍBUZNÉ?

- PROČ SE MUSEL ABRAHAM 

ODDĚLIT?

- KAM HO BŮH POSÍLÁ?

- POBYT V EGYPTĚ

- KDO TAM TEHDY V EGYPTĚ

VLÁDL



1) GEN.12 – POVOLÁNÍ

Genesis 12:1 Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu 

svého otce do země, kterou ti ukážu. 2 A učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé 

jméno učiním velkým, a buď požehnáním! 3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a na toho, 

kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země.

4 A Abram šel tak, jak mu Hospodin řekl, a s ním šel Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, 

když vyšel z Cháranu. 5 Abram vzal svou ženu Sáraj, Lota, syna svého bratra, a všechen 

majetek, jejž nabyli, i lidi, které získali v Cháranu, a vyšli, aby se ubírali do kenaanské země. I 

přišli do kenaanské země.

6 Abram prošel zemi až do místa Šekemu, až k dubu v Móre. Tehdy byli v zemi Kenaanci.

7 I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: Tuto zemi dám tvému semeni. Pak tam postavil oltář 

Hospodinu, který se mu ukázal. 8 Odtamtud táhl k pohoří východně od Bét-elu a postavil 

svůj stan. Na západ měl Bét-el a na východ Aj; tam postavil Hospodinu oltář a vzýval 

Hospodinovo jméno. 9 Pak Abram vyrazil a stále táhl k Negebu.

12-1A/10



1) GEN.12 – POVOLÁNÍ

10 Pak v zemi nastal hlad. Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobýval jako cizinec, 

protože hlad v zemi byl tíživý. 11 Když se přiblížil k Egyptu, řekl své ženě Sáraji: Hle, vím, že jsi 

žena krásného vzhledu. 12 Když tě Egypťané uvidí a řeknou: To je jeho žena, pak mě zabijí a 

tebe nechají naživu. 13 Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby 

kvůli tobě má duše zůstala naživu.

14 Když přišel Abram do Egypta, Egypťané uviděli tu ženu, jak velice je krásná. 15 Když ji 

spatřila faraonova knížata, chválila ji u faraona. Žena byla vzata do paláce faraona, 

16 který Abramovi kvůli ní prokázal dobro: dostal brav, skot a osly, otroky a otrokyně, oslice a 

velbloudy. 17 Faraona a jeho dům však Hospodin zasáhl velikými ranami pro Sáraj, ženu 

Abramovu. 18 Farao si zavolal Abrama a řekl: Cos mi to provedl? Proč jsi mi neoznámil, že je 

to tvá žena? 19 Proč jsi řekl: Je to má sestra, takže jsem si ji vzal za ženu? Nuže, zde je tvá 

žena. Vezmi si ji a jdi! 20 A farao o něm dal příkaz svým mužům, a poslali pryč jej i jeho ženu 

se vším, co měl.
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2) ODEJDI ZE SVÉ ZEMĚ

Genesis 12:1 Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu 

svého otce do země, kterou ti ukážu. 

Jsou zde tři úrovně:

- Měl opustit svou zemi (Mezopotámie)

- Opustit svou širší rodinu (Chaldejci)

- Opustit své nejbližší (rodiny bratrů Hárána a Náchora)

To není jednoduché, znamená to být zcela závislý na Bohu.

Lukáš 14:26 "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a 

dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. …

33 Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.

12-2A/10



2) ODEJDI ZE SVÉ ZEMĚ

„Nemám nikoho jiného stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro; neboť 

všichni hledají svých věcí, a ne věcí Ježíše Krista. Víte sami, jak se Timoteus osvědčil; vždyť se 

mnou sloužil evangeliu jako dítě otci. Jeho tedy, doufám, ihned pošlu, jakmile uvidím, 

co bude se mnou“ (Fp 2,20-23).

Pavel považoval Timotea za „stejně smýšlejícího“. A říká, že nikoho podobného nemá.

Co se ale Pavlovi na Timoteovi tak líbilo? Proč si tolik považoval, že Timoteus je „stejného 

smýšlení“? To, že se „upřímně staral“ o „dobro“ Filipských. I Pavlovi šlo zřejmě o „dobro“ 

Filipských, a radoval se z toho, že našel stejně smýšlejícího člověka.

Timoteus se zřejmě osvědčil svou službou, nikoli svou kreativitou či originalitou. Pavel 

pokračuje: „Jeho tedy, doufám, ihned pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou.“ Všímáte si, 

že Pavel vůbec nepočítá s možností, že se Timoteovi nebude chtít?
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3) POŽEHNÁNÍ 

Gen. 12.3 …V tobě budou požehnány všechny čeledi země.

Lidstvo se zase pokazilo, za 425 let už zase má falešné bohy a jedná velmi špatně. Jedině 

Abraham je jiný (podobně jako Noe). Ale kvůli Noemu je Bůh neodsoudil, nedopadá na ně 

žádný Boží soud.

Proč Abrahama povolal? 

Protože chtěl, aby někdo stále držel tu stejnou linii. Pokud by Bůh nezakročil, pak by se možná 

úplně vytratila víra, právě oddělenost pomáhá vidět ty věci jinak, máme pak jiný pohled než 

ostatní.

Někdy se musíme oddělit, aby nám Bůh mohl ukázat to, co jinak nevidíme.
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3) POŽEHNÁNÍ 

Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí.

Zaslíbení je podobné slovu, co říkal Ježíš: Marek 9:38 …."viděli jsme jednoho, který nechodí s 

námi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v tom zabránit, protože nechodí s 

námi.„ 39 "Nebraňte mu!" odpověděl Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a 

hned nato o mně mluvit zle. 40 Kdo není proti nám, je s námi. 41 Kdo by vám podal i jen pohár 

vody, protože patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu.

To vidíme dodnes – kdo se nestaví proti křesťanství, tomu Bůh požehná.

Podobně i Izrael – kdo není proti němu, tomu Bůh žehná.
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3) POŽEHNÁNÍ 

- Bůh chtěl stvořit nový národ, který bude ctít Boží zákon, Boží pravidla

- Bůh chtěl národ, který bude sloužit Bohu

- Bůh chtěl národ, který bude uctívat Boha

- Bůh chtěl národ, který bude přinášet oběti

- Bůh chtěl národ, který bude obrazem Božím, tak jak to Bůh chtěl od začátku

- Bůh chtěl národ, který bude nástrojem Božím

V zaslíbení pro Abrahama je zaslíbení i pro nás 

– pro všechny národy (čeledi) země.

Povolání Abrahama je po potopě důležitým mezníkem 

v historii, zde vzniká nový národ.
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4) MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

Všechna tři hlavní monoteistická náboženství,

- Judaismus 

- Křesťanství

- Islám

se hlásí k Abrahámovi a nazývají se proto abrahámovská náboženství.

Židé i Arabové se považují za jeho potomky.
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5) STAVĚNÍ OLTÁŘŮ

Abraham staví oltáře všude, kde přichází (Šekem, Bétel)

Co to znamená:

- Aby přinášel oběti

- Aby uctíval Boha, vzýval jeho jméno

- Každému tím dával najevo, koho uctívá (oltáře byly 

veřejně přístupné)

Dle Ex.20:25 měly oltáře být z neotesaných kamenů – tedy 

jednoduché oltáře, tak aby každý měl přístup k Bohu. Vždy 

ale byla prolita krev.

To nám ukazuje na Ježíšovu oběť, kdy byla prolita krev, 

abychom mohli mít společenství s Bohem. 

12-5/10



6) JAKO OVCE MEZI VLKY

Bůh poslal Abrahama a jeho rodinu do území 

Kanaan – ale to bylo místo, kde byli lidé, kteří byli 

velmi zkažení

Genesis 13:13 Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili 

proti Hospodinu.

1.Kr.19 – vzdorovitá manipulativní manželka Achaba

Jezábel byla ze Sidónu

Když Izraelci obsazovali tuto oblast, nesměli dělat tyto 

praktiky

Mezi takové lidi šel Abraham a Lot

Matouš 10:16 Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto 

buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice.
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7) ABRAHAM V EGYPTĚ

Cca v roce 1870 př.n.l. sestupuje do Egypta kvůli 

hladu. Bůh dopustil hlad, byla to zkouška.

Zapírá svou manželku, ale pokud byla velmi krásná, 

pak mu skutečně hrozilo, že ho zabijí. 

Můžeme jeho jednání odsuzovat, ale nebylo to 

jednoduché, ale Bůh se ho zastal. 

Byl vyhoštěn z Egypta, ale o nic nepřišel, ani o ženu, 

ani o majetek, ale prožil pokoření, faraon Abrama

veřejně ponížil, vykázal ho pryč v hanbě. Díky Boží 

milosti se Abram poučil pro následující události. 

Faraon se zachoval spravedlivěji než Abram.
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8) FARAON CHNUM CHUFUÍ

Faraon se kterým se nejspíše setkal Abraham, byl 

Chufu, známý také jako Cheops, 2. panovník 4. 

dynastie. 

Zahájil výstavbu takzvané Velké pyramidy.

Herodotos líčí tohoto faraona velmi nelichotivě – že 

zatěžuje svůj lid nucenými pracemi a nebere ohledy 

na své poddané, ani na členy své rodiny.

Jeho jméno znamená Chnum, on mne chrání, 

údajně by měl vládnout 2604-2581 (dle Bible 19. 

století př. n.l.)
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8) FARAON CHNUM CHUFUÍ

Byl to mocný faraon a již v této době 

začínal být Egypt velmocí.
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9) PROČ TO BŮH DOPUSTIL ?

- Byla to první zkouška, co ho potkala, do té doby mu pomáhal jeho otec, toto byla 

první těžkost, co ho potkala, kde se musel rozhodovat sám

- Potřeboval ho naučit, aby mu důvěřoval, že i když selže, Bůh ho podrží, že Bůh je 

věrný i když my jsme nevěrní

1 Korintským 10:13 Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo 

běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed 

zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.

Židům 12:7 Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako 

k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá?

1 Petrův 1:6 Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky.
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10) OTÁZKY

- Bylo nutné aby Sáru zapřel?

- Proč stále putoval, proč nezůstal na jednom místě?

- Proč s ním šel Lot?

- Proč nešli přímo do Kannanu, proč místo toho šli do 

Cháranu?

- Důvěřujeme Bohu v našich zkouškách?

- Je Bůh věrný?

- Bylo nutné sestupovat do Egypta ?

Pokud jsme jeho učedníci, zřekli jsme se všeho? 

Lukáš 14:26 "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém 

otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na 

vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. 33 Tak tedy žádný z 

vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
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