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� Texty na tento týden - Genesis 12-14 
 

� Základní verš 
„Abraham v��il, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do zem�, kterou m�l dostat za úd�l; a vydal 
se na cestu, a�koli nev�d�l, kam jde.“ (Žd 11:8) 
 

   Hlavní �ást knihy Genesis (Gn 12–22) popisuje Abrahamovu cestu od prvního Božího povolání („Ode-

jdi“; Gn 12,1), kdy Abraham opustí svou minulost, až po další Boží výzvu („Odejdi!“; Gn 22,2), která 

povede Abrahama k tomu, aby se vzdal i své budoucnosti (ta má pokra�ovat prost�ednictvím jeho syna). 

Výsledkem je, že Abraham je stále v pohybu, nikde není doma, a proto je také nazýván „hostem“ (Gn 17,8). 

   Abraham b�hem své cesty jako by visel v prázdnot�. Je bez minulosti, o kterou p�išel, i bez budoucnosti, 

kterou nevidí. Mezi dv�ma výzvami, které rámují Abrahamovu cestu víry, Abraham poslouchá Boží hlas, 

který ho ujiš�uje: „Nic se neboj“ (Gn 15,1). Tato Boží slova ozna�ují t�i úseky Abrahamovy cesty, které 

budeme studovat v 6., 7. a 8. lekci. 

   Abraham je p�íkladem víry (Gn 17,6) a v hebrejském Písmu se o n�m mluví jako o muži víry (Neh 9,7.8). 

V Novém zákon� je Abraham jednou z nejd�ležit�jších postav Starého zákona a tento týden za�neme studo-

vat pro�. 
 

� Osnova lekce: 
   Tato lekce je první z �ady, v níž budeme sledovat osudy Abrama/Abrahama od chvíle, kdy jej B�h 
poprvé povolává, aby se vydal na cestu. 
 

• Gn 12:1–9 - Abram�v odchod (ned�le) 
• Gn 12:10–20 - Pokušení Egypta (pond�lí) 
• Gn 13:7–12 - Abram a Lot (úterý) 
• Gn 14:11–17 - Bábelská koalice (st�eda) 
• Gn 14:18–24 - Desátek pro Malkísedeka (�tvrtek) 
 

NE 1. kv�tna – ABRAM�V ODCHOD 
Gn 12:1-9  „1I �ekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své zem�, ze svého rodišt� a z domu svého otce do 
zem�, kterou ti ukážu. 2U�iním t� velkým národem, požehnám t�, velké u�iním tvé jméno. Sta� se požeh-
náním! 3Požehnám t�m, kdo žehnají tob�, prokleji ty, kdo ti zlo�e�í. V tob� dojdou požehnání veškeré 
�eledi zem�.“ 4A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin p�ikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 
sedmdesát p�t let, když odešel z Cháranu. 5Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jm�-
ním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do zem� kenaanské a p�išli tam. 
6Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti Móre; tehdy v té zemi byli Kenaanci. 7I ukázal se 
Abramovi Hospodin a �ekl: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ Proto tam Abram vybudoval oltá� Hos-
podinu, který se mu ukázal. 8Odtud táhl dál na horu, která je východn� od Bét-elu, a postavil sv�j stan 
mezi Bét-elem na západ� a Ajem na východ�. Také tam vybudoval Hospodinu oltá� a vzýval Hospodinovo 
jméno. 9Pak se vydal na další cestu sm�rem k Negebu.“ 
Gn 9:15-17  „15Rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezp�sobí 
potopu ke zkáze všeho tvorstva. 16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na v��nou smlouvu mezi 
Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ 17�ekl pak B�h Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem 
ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.“ 
Gn 11:31  „I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama,     
a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do zem� kenaanské p�išli do Cháranu a usadili se tam.“ 
Iz 13:19  „Babylón, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejc�, dopadne jako Sodoma a Gomora, vyvrácené  
Bohem.“ 
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Gn 1:1  „Pavel, apoštol povolaný a pov��ený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzk�ísil       
z mrtvých.“ 
Gn 28:22  „Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu 
ti poctiv� desátky.“ 
 

PÁ 6. kv�tna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
P�e�t�te si první �ást 12. kapitoly „Abraham�v p�íklad“ z knihy Na úsvitu d�jin (PP 134–136; NUD 56–58). 

   „Kristova církev má být požehnáním a její �lenové mají být požehnáni tím, že žehnají druhým. B�h si 

vybírá lidi nejen proto, aby je p�ijal za své syny a své dcery, ale také proto, aby jejich prost�ednictvím dal 

sv�tu sv�tlo. Když si Hospodin vyvolil Abrahama, nešlo jen o to, aby byl mimo�ádným Božím p�ítelem, ale 

aby byl prost�edníkem vzácných a zvláštních výsad, které cht�l dát Pán okolním národ�m. M�l být sv�tlem 

uprost�ed morální tmy ve svém okolí. 

   Kdykoli B�h požehná své d�ti sv�tlem a pravdou, neznamená to jen, že ony mohou mít dar v��ného živo-

ta, ale i to, že jejich okolí bude duchovn� osvíceno... Vy jste solí zem�. A když B�h používá své d�tí jako 

s�l, neslouží to jen k jejich vlastní záchran�, ale také mohou být prost�edníky p�i záchran� ostatních. [...] 

   Svítíte jako živé kameny v Boží stavb�? [...] Nemáme pravé náboženství, pokud pro nás není rozhodující 

p�i každém našem jednání �i podnikání. M�li bychom mít praktickou zbožnost, která bude nedílnou sou�ástí 

celého našeho života. V srdci bychom m�li mít prom��ující Kristovu milost. Pot�ebujeme mnohem mén� 

sebe a více Ježíše.“ (RC 205) 
 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvažuj o požehnání Abrama: „Požehnám t�... Sta	 se požehnáním!“ (Gn 12,2) Co znamená být požehna-
ný? Jak m�žeme být jako lidé, kte�í slouží stejnému Bohu jako Abram, požehnáním pro lidi kolem nás? 
 

2. Co bylo špatného na Abramov� polovi�ní lži ohledn� jeho sestry-manželky? Co je horší – lhát, nebo �íkat 
�ást pravdy, p�i�emž stále v podstat� lžeme? 
 

3. P�e�t�te si znovu Abramovu odpov�� na nabídku krále Sodomy (Gn 14,21–23). Z �eho vyplývala jeho 
reakce? Jak d�ležité ponau�ení si m�žeme vzít z tohoto p�íb�hu? Nebyl by Abram omluven, kdyby se rozho-
dl p�ijmout královu nabídku? 
 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 

toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 

� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 

Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 

� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 

lásku. 

 
� 
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6Zem� jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jm�ní bylo tak zna�né, že nemohli sídlit pohromad�.“ 
Gn 13:13-18  „13Sodomští muži však byli p�ed Hospodinem velice zlí a h�íšní. 14Poté, co se Lot od n�ho odd�lil, �ekl 
Hospodin Abramovi: „Rozhlédni se z místa, na n�mž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, 15nebo� celou 
tu zemi, kterou vidíš, dám tob� a tvému potomstvu až nav�ky. 16A u�iním, že tvého potomstva bude jako prachu zem�. 
Bude-li kdo moci se�íst prach zem�, pak bude i tvé potomstvo se�teno. 17Te� projdi k�ížem krážem tuto zemi, nebo� ti ji 
dávám.“ 18Hnul se tedy Abram se stany, p�išel a usadil se p�i božišti Mamre, které je u Chebrónu. I tam vybudoval Hos-
podinu oltá�.“ 
 

ST 4. kv�tna – KOALICE NEP�ÁTEL 
Gn 14:11-17  „11Úto�níci pak pobrali všechno jm�ní Sodomy a Gomory i všechny potraviny a odtáhli. 
12Vzali s sebou též Abramova synovce Lota s jeho jm�ním, sídlil totiž v Sodom�, a odtáhli. 13Tu p�išel 
uprchlík a pov�d�l o tom Hebreji Abramovi, který bydlel p�i božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškólova 
a bratra Anérova; ti byli s Abramem spjati smlouvou. 14Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl 
se svými t�emi sty osmnácti zasv�cenci, zrozenými v jeho dom�, a sledoval úto�níky až k Danu. 15V noci se 
pak proti nim se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Chóbu, jež je na sever od 
Damašku. 16Všechno jm�ní p�inesl zp�t a nazp�t p�ivedl též svého bratra Lota s jeho jm�ním, i ženy a lid. 
17Když se vracel po vít�zství nad Kedorlaómerem a nad králi, kte�í stáli na jeho stran�, vyšel mu vst�íc 
král sodomský k dolin� Šáve, což je Dolina královská.“ 
Gn 14:2  „Vedli válku proti Bérovi, králi sodomskému, Biršovi, králi gomorskému, Šineábovi, králi ademskému, Šemebe-
rovi, králi sebójskému, a králi z Bely, což je Sóar.“ 
Gn 14:8.9  „8Tu vytáhl král sodomský a král gomorský a král ademský a král sebójský a král belský, totiž sóarský,          
a se�adili se v dolin� Sidímu k boji proti nim, to jest : 9proti élamskému králi Kedorlaómerovi, králi pronárod� Tideálovi, 
šineárskému králi Amráfelovi a elasarskému králi Arjókovi; �ty�i králové stáli proti p�ti.“ 
Gn 14:4.5  „4Dvanáct let otro�ili Kedorlaómerovi, t�ináctého roku se vzbou�ili. 5�trnáctého roku p�itáhl Kedorlaómer   
a králové, kte�í byli s ním, a pobili Refájce v Aštarót-karnajimu, Zuzejce v Hámu, Emejce na planin� kirjatajimské.“ 
 

�T 5. kv�tna – DESÁTEK PRO MALKÍSEDEKA 
Gn 14:18-24  „18A šálemský král Malkísedek p�inesl chléb a víno; byl totiž kn�zem Boha nejvyššího. 
19Požehnal mu: „Požehnán bu� Abram Bohu nejvyššímu, jemuž pat�í nebesa i zem�. 20Požehnán bu� 
sám B�h nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky.“ Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. 21Pak 
�ekl Abramovi král Sodomy: „Dej mi lidi, a jm�ní si nech.“ 22Abram však sodomskému králi odv�til: 
„Pozdvihl jsem ruku k p�ísaze Hospodinu, Bohu nejvyššímu, jemuž pat�í nebesa i zem�, 23že z ni�eho, co 
je tvé, nevezmu nitku ani �emínek k opánk�m, abys ne�ekl: ‚Já jsem u�inil Abrama bohatým.‘ 24Sám 
nechci nic, jen to, co sn�dla družina, a podíl pro muže, kte�í šli se mnou; Anér, Eškól a Mamre, ti a� 
vezmou sv�j podíl.““ 
Žd 7:1-10  „1Tento Melchisedech, král Sálemu a kn�z nejvyššího Boha, vyšel vst�íc Abrahamovi, když se vracel po vít�z-
ství nad králi. Požehnal mu 2a Abraham mu z veškeré ko�isti dal desátý díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král 
spravedlnosti, král Sálemu pak znamená král pokoje. 3Je bez otce, bez matky, bez p�edk�, jeho dny nemají po�átek a jeho 
život je bez konce. A tak podoben Synu Božímu z�stává kn�zem navždy. 4Hle�te, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec 
Abraham dal jako desátek nejlepší �ást své ko�isti. 5Levité, pov��ení kn�žskou službou, mají podle zákona p�íkaz brát 
desátky od Božího lidu, to jest od svých brat�í, a�koli všichni pocházejí z Abrahamova rodu. 6Od Abrahama však dostal 
desátek ten, který nepocházel z rodu Levi, a Abraham, který m�l zaslíbení, p�ijal od n�ho požehnání. 7A není sporu, že 
v�tší žehná menšímu. 8Levité dostávají desátky jako smrtelní lidé, Melchisedech však jako ten, o kom Písmo sv�d�í, že 
žije. 9Prost�ednictvím Abrahamovým dal tak desátky i Levi, který sám desátky p�ijímá. 10Ješt� se totiž nenarodil a byl       
v t�le svého praotce Abrahama, když mu Melchisedech vyšel vst�íc.“ 
Dt 7:13  „Bude t� milovat a bude ti žehnat a rozmnoží t�. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému obilí, tvému 
moštu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a p�ír�stku tvého bravu na zemi, o níž se p�ísahou zavázal tvým otc�m, že ti ji dá.“ 
2Pa 31:5  „Jak se ta výzva rozší�ila, Izraelci p�inášeli množství prvotin obilí, moštu, �erstvého oleje, medu i všeho, co se 
urodilo na poli. Též desátky ze všeho p�inášeli v hojnosti.“ 
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Iz 48:20  „Odejd�te z Babylónu, prchn�te od Kaldejc�! S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do 
kon�in zem�, rcete: ‚Hospodin vykoupil Jákoba, svého služebníka.‘“ 
Zj 18:4  „A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide m�j, z toho m�sta, nem�jte ú�ast na jeho h�íších, aby vás nestihly 
jeho pohromy.“ 
Gn 22:2  „A B�h �ekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do zem� Mórija a tam ho ob�tuj jako 
ob�� zápalnou na jedné ho�e, o níž ti povím!““ 
2Pa 3:1  „Šalomoun za�al budovat v Jeruzalém� Hospodin�v d�m na ho�e Mórija, kde se Hospodin ukázal jeho otci 
Davidovi, na míst�, které p�ipravil David, na humn� Ornána Jebúsejského.“ 
Gn 22:18  „Ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody zem�, protože jsi uposlechl mého hlasu.“ 
Gn 26:4  „Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hv�zdy; tvému potomstvu dám všechny tyto zem�. V tvém potomku 
dojdou požehnání všechny pronárody zem�.“ 
Gn 28:14  „Tvého potomstva bude jako prachu zem�. Rozm�žeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tob� a ve 
tvém potomku dojdou požehnání všechny �eledi zem�.“ 
Sk 3:25  „Vás se týkají zaslíbení prorok� i smlouva, kterou B�h uzav�el s vašimi otci, když �ekl Abrahamovi: ‚V tvém 
potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi.‘“ 
 

PO 2. kv�tna – POKUŠENÍ EGYPTA 
Gn 12:10-20  „10I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, nebo� na 
zemi t�žce doléhal hlad. 11Když už se chystal vejít do Egypta, �ekl své žen� Sáraji: „Vím dob�e, že jsi žena 
krásného vzhledu. 12Až t� spat�í Egyp�ané, �eknou si: ‚To je jeho žena.‘ Mne zabijí a tebe si ponechají 
živou. 13�íkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi kv�li tob� dob�e da�ilo a abych tvou zásluhou z�stal naži-
vu.“ 14Když pak Abram vešel do Egypta, spat�ili Egyp�ané tu ženu, jak velice je krásná. 15Spat�ila ji také 
faraónova knížata a vychválila ji faraónovi. Byla proto vzata do domu faraóna 16a ten kv�li ní prokázal 
Abramovi mnoho dobrého, takže m�l brav a skot a osly i otroky a otrokyn� i oslice         a velbloudy. 17Ale 
faraóna a jeho d�m ranil Hospodin velikými ranami kv�li Abramov� žen� Sáraji. 18Farao tedy Abrama 
p�edvolal a �ekl: „Jak ses to ke mn� zachoval? Pro� jsi mi nepov�d�l, že to je tvá žena? 19Pro� jsi �íkal: 
‚To je má sestra‘? Vždy� já jsem si ji vzal za ženu. Tady ji máš, vezmi si ji a jdi!“ 20A farao o n�m vydal 
svým lidem p�íkaz. Vyhostili jej i jeho ženu se vším, co m�l.“ 
Nu 14:3  „Pro� nás Hospodin p�ivedl do této zem�? Abychom padli me�em? Aby se naše ženy a d�ti staly ko�istí? Nebu-
de pro nás lépe vrátit se do Egypta?“ 
Jr 2:18  „Co máš te� z cesty egyptské, z toho, že piješ vody Nilu? Co máš z cesty asyrské, z toho, že se napájíš vodami 
Eufratu?“ 
Iz 36:6.9  „6Hle, spoléháš na Egypt, na tu nalomenou t�tinovou h�l. Kdokoli se o ni op�e, tomu pronikne dlaní a propích-
ne ji. Takový je farao, král egyptský, v��i všem, kte�í na n�ho spoléhají. … 9Jak bys mohl odrazit jediného místodržitele z 
nejmenších služebník� mého pána, i když se spoléháš na Egypt pro jeho vozbu a jízdu!“ 
 

ÚT 3. kv�tna – ABRAM A LOT 
Gn 13:7-12  „7Proto došlo k rozep�i mezi pastý�i stáda Abramova a pastý�i stáda Lotova. Tehdy v zemi 
sídlili Kenaanci a Perizejci. 8Tu �ekl Abram Lotovi: „A� nejsou rozep�e mezi mnou a tebou a mezi pastý�i 
mými a tvými, vždy� jsme muži brat�i. 9Zdalipak není p�ed tebou celá zem�? Odd�l se prosím ode mne. 
Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo.“ 10Lot se rozhlédl a spat�il 
celý okrsek Jordánu sm�rem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako zem� 
egyptská. To bylo p�edtím, než Hospodin zni�il Sodomu a Gomoru. 11Proto si Lot vybral celý okrsek 
Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe odd�lili. 12Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil 
v m�stech toho okrsku a stanoval až u Sodomy.“ 
Gn 13:1-6  „1I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co m�l, do Negebu; byl s ním i Lot. 2Abram byl velice 
zámožný, m�l stáda, st�íbro i zlato. 3Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bét-elu, na místo mezi Bét-elem a Ajem, 
kde byl zprvu jeho stan, 4k místu, kde p�edtím postavil oltá�; tam vzýval Abram Hospodinovo jméno. 5Také Lot, který 
putoval s Abramem, m�l brav a skot i stany.  
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