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Genesis 11:27-32 Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil
Lota. Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru. Abram a Náchor si vzali
ženy: Žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a
Jisky. Sáraj však byla neplodná, neměla dítě. 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 země
kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam. Dnů Terachových bylo 205 let, když v Cháranu umřel.
Genesis 12:1 I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do
země, kterou ti ukážu.
2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi
země."
4 A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 75 let, když
odešel z Cháranu.
5 Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním, jehož nabyli, i duše, které získali v
Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské a přišli tam.
6 Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti Móre; tehdy v té zemi byli Kenaanci.
7 I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: "Tuto zemi dám tvému potomstvu." Proto tam Abram
vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal.
8 Odtud táhl dál na horu, která je východně od Bét-elu, a postavil svůj stan mezi Bét-elem na západě a
Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno.
9 Pak se vydal na další cestu směrem k Negebu.
10 I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce
doléhal hlad.
11 Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: "Vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu.
12 Až tě spatří Egypťané, řeknou si: »To je jeho žena.« Mne zabijí a tebe si ponechají živou.
13 Říkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu."
14 Když pak Abram vešel do Egypta, spatřili Egypťané tu ženu, jak velice je krásná.
15 Spatřila ji také faraónova knížata a vychválila ji faraónovi. Byla proto vzata do domu faraóna
16 a ten kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého, takže měl brav a skot a osly i otroky a otrokyně i
oslice a velbloudy.
17 Ale faraóna a jeho dům ranil Hospodin velikými ranami kvůli Abramově ženě Sáraji.
18 Farao tedy Abrama předvolal a řekl: "Jak ses to ke mně zachoval? Proč jsi mi nepověděl, že to je tvá
žena?
19 Proč jsi říkal: »To je má sestra«? Vždyť já jsem si ji vzal za ženu. Tady ji máš, vezmi si ji a jdi!"
20 A farao o něm vydal svým lidem příkaz. Vyhostili jej i jeho ženu se vším, co měl.

Genesis 13:1 I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu; byl s ním i Lot.
2 Abram byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato.
3 Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bét-elu, na místo mezi Bét-elem a Ajem, kde byl zprvu jeho
stan,
4 k místu, kde předtím postavil oltář; tam vzýval Abram Hospodinovo jméno.
14 Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni
na sever i na jih, na východ i na západ,
15 neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky.
16 A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i
tvé potomstvo sečteno.
17 Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám."
18 Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Chebrónu. I tam
vybudoval Hospodinu oltář.
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Známe Abrama – Abrahama,

praotec Židů (ale i Arabů, Židé – Izák, Arabové - Izmael)
Otec víry, (všech věřících), tedy i nás křesťanů
Zapomeňme na to, že ho známe a pokusme se na něj teď dívat jako na zcela neznámou osobu.
Žil v kaldejském městě Ur (Ur Kaldejský – jižní Irák, Kuvajt, Perský záliv), odtud se se svým otcem a
s rodinou odstěhoval do Cháranu (Jih Turecka).
Zde žije, pracuje, má 75 let, je bezdětný, zde dostává zaslíbení od Hospodina:
Genesis 12:1 I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce
do země, kterou ti ukážu.
2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré
čeledi (obyvatelé) země."

Požehnání
Všechno dobré, co prožíváme, dostáváme v životě. Co náš život naplňuje.
Hospodin stvořil svět – všechno bylo dobré, ale hřích to pokazil. Žijeme na pokažené zemi, máme
pokažené vztahy, je pokažená příroda, na zemi leží prokletí.
Hledáme svým způsobem (manželství, děti, něco dokázat, procestovat svět, dostat laiky na Facebooku..)
Opravdové požehnání přichází od Boha. Boží iniciativa, Boží přítomnost.
Požehnáním je vztah s Bohem, který má dopad do všech oblastí našeho života.

1. Hospodin si vybral Abrama (75 let),
dal mu zaslíbení (velký národ - neplodná Sára, požehnám ti, ochráním tě)
dal mu úkol: staň se požehnáním (v tobě dojdou požehnání všechny čeledi, rodiny, obyvatelé země)
má navštěvovat proklatá místa a přinášet do nich požehnání.

2. Abraham šel (riskoval, opustil město s jeho pohodlím, stal se kočovníkem po zbytek života)
4 A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.
Zde žili kanaánci, bylo to riziko, ale on důvěřoval Hospodinu, šel.
Muž víry - všude kam přišel vybudovat oltář, vzýval Hospodinovo jméno (poslušnost, důvěra) Móre,
Bét-el.
Člověk, který přináší požehnání, se nebojí (má svobodu) uctívat Hospodina.

3. Zkouška, nastal hlad, Abram SESTUPUJE do Egypta
Hlad? Vždyť mne má provázet požehnání! A tak hledá své řešení, vlastní řešení, aniž by se ptal
Hospodina. Spoléhá na vlastní moudrost.
Manželku vydává za sestru, faraon si ji vzal za manželku, Hospodin potrestal Egypt (velkými ranami)
4. Místo požehnání přinesl prokletí.
Jemu se dařilo dobře, získal bohatství, prestiž, žije na výsluní (pro Sáru ho faraon zahrnuje
bohatstvím). Jeho JÁ je naplněno, ale přináší zkázu druhým. Proč je dnes tolik rozvodů, protože
myslíme na sebe a ne na druhé. Požehnání musí proudit dál, nemůžeme si ho hromadit pro sebe.
Jinak jsme jako Mrtvé moře. Je proto mrtvé, že hromadí jen pro sebe.
Ale Egyptu přináší prokletí (a Egypt se stává nepřítelem Izraele)… své manželce ponížení.
Proč?

Nedůvěra (sestoupil do země prosperity, ale smrti)
Neptal se Hospodina (možná by mu řekl, nechoď)
Zvolil svoje řešení
I do Egypta mohl přinést požehnání (všichni obyvatelé země), ale ne tímto způsobem
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APLIKACE PRO NÁS
1. I mne, tebe si Hospodin vybral, dal zaslíbení
(mě bylo 14 let) tebe před lety, nebo před týdnem, setkání s Bohem, s Ježíšem proměňuje náš život.
A vždy je zde Boží plán: budeš požehnáním.
1 Petrův 3:9 … naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
To není o našem úsilí, je to dar od Boha, jestli žijeme s ním, pak kdekoliv jsme, tam skrze nás proudí
jeho požehnání do životů lidí, do situací…
Ve zdraví, v nemoci, v úspěchu i neúspěchu, v pronásledování…
2. Vstal a šel (já jsem šel do kazatelské služby, v totalitě, nejistota), Petr Jašek, Míla Kloubek, Míra Šlanc
(AAA auto – pečuje o staré a umírající, a další a další) Každého z nás Hospodin zavolal a řekl nám: tady
Tě chci mít. Například v politice…
Riziko, ztráta pohodlí, jistoty, CESTA DŮVĚRY.
3. Přináším tam, kam přijdu požehnání? Rodina, práce, církev, společnost?
Když člověk přijde do místnosti, změní atmosféru… (pokoj, nervozita, strach, radost, vděčnost)
Být si blíž – pokud přinášíme požehnání, pak se přibližujeme blíž jeden k druhému.

Ježíš je ten, který naplnil toto zaslíbení dokonale.
Ježíšovy děti (my, církev) jsou nositeli požehnání, nejen Abrahamova, ale Ježíšova.
Požehnání, nejen prosperita (jak to chápeme dnes) ale smíření s Bohem a s lidmi (být si blíž)
Odpuštění, věčný život.
Přísloví 11,11 Žehnáním přímých se město zvedá…

