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Žd 11,8 Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a 
vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. 
9 Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž 
zaslíbení, 
10 a upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. 
 
Žd 11,17 Abraham věřil, a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov 
obětovat, ačkoli se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno: 
18 'Z Izáka bude pocházet tvé potomstvo.' 
19 Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. 
 
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 země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam. 
32 Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel. 
Gn 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 sedmdesát pět let, 
když odešel z Cháranu. 
 
Sk 7,2 A Štěpán začal mluvit: "Bratří a otcové, vyslechněte mne: Bůh slávy se zjevil našemu praotci 
Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu, 
3 a řekl mu: 'Opusť svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu.' 
4 A tak vyšel Abraham z Chaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval jej Bůh, aby se 
odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete. 
 
 
VYJDI 
 

Je před námi další rok života. Nevím, jestli si dáváte nějaké předsevzetí, ale ať už ano, nebo ne, myslím, že my 
věřící vstupujeme do Nového roku vždy s modlitbou, s prosbou k Pánu Ježíši: prosím, veď nás, chceme jít za 
Tebou. 
A je to správná modlitba. Správné rozhodnutí, které ale nemůžeme udělat jen 1. ledna ale je třeba se k němu 
vracet každý den znovu a znovu. Protože jedině tehdy je náš život naplněný, radostný, bezpečný a plný 
pokoje, pokud nás vede Kristus. 
 

A není to jen naše přání. Bůh nás chce vést, předcházet, směrovat a proměňovat.  
Božím cílem je, abychom na konci roku byli více podobní Kristu. Abychom lépe znali Boha, a abychom se 
naučili více poddávat Duchu svatému. 
 

A toto se děje, pokud následujeme Pána Ježíše Krista. 
K následování patří jedno důležité slovo, a to zní: VYJDI. 
Nemůžeme stále jen pasivně stát, ale musíme jít a vstupovat do nových situací, nových rozhodnutí, tak jak 
nás Bůh vede. A to znamená, že je třeba, abychom řadu věcí opustili.  
Věřím, že pro mne i pro Vás, pro celý náš sbor pro tento rok platí výzva, kterou nám Bůh dává: VYJDI! 
 
Rád bych použil příběh Abrahama, otce víry, poutníka na cestě, může, který několikrát v životě uslyšel Boží 
výzvu: VYJDI, a vždy ji uposlechl. Proto je nazýván otcem víry. 
 
Abraham vyšel z Ur Keldejského (Mezopotámie) 
Abraham, tehdy ještě Abram, vyrůstal se svou rodinou v Mezopotámii, v městě Ur. Bylo to kaldejské, 
pohanské město. Zde se mu zjevil Hospodin, a řekl mu:  „Opusť svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou 
ti ukážu.' 
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Město Ur bylo vyspělé, lidé zde uctívali řadu bůžků. Archeologové říkají, že kaldejské náboženství mělo 
minimálně 79 bohů. Abram se svým bratrem Háranem a Otcem Terachem zde spokojeně žili. Abram byl v té 
době již ženatý se Sárou. A do tohoto poklidného života zazněla Boží výzva: VYJDI! 
A Abram vyšel. 
Jistě to nebylo snadné. Opustit své známé, přítele, rušné město, vyspělou civilizaci a stát se poutníkem. 
Nevěděl, kam půjde, co ho čeká. Ale Boží slovo bylo jasné. VYJDI a on poslechl a šel. 
 

Archeologové objevili knihu, která byla napsána nejpozději kolem roku 100 př. n. l., snad i mnohem dříve. V 
této knize je v tomto kontextu zajímavý komentář. „Když bylo Abramovi 60 let, vstal jedné noci a spálil 
budovu, v níž byly uloženy všechny modly. Když lidi oheň vzbudil, Abramův bratr Háran vběhl do hořícího 
domu, aby tyto modly zachránil, ale zahynul v plamenech.“  Biblické texty pouze udávají, že Háran zemřel v 
Uru (Gen. 11:28). 
 
Sk 7,2 A Štěpán začal mluvit: "Bratří a otcové, vyslechněte mne: Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v 
Mezopotámii, než se usadil v Cháranu, 
3 a řekl mu: 'Opusť svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu.' 
4 A tak vyšel Abraham z Chaldejské země a usadil se v Cháranu. 
 

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 země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam. 

 
 
  
Abraham vyšel z Cháranu 
Abram sice vyšel z Ur, ale nebyl ještě ochoten stát se poutníkem, a tak se sadil v městě Cháran. Snad také 
proto, že jeho otec Terach byl již starý a putování by nevydržel. Zde žil asi 15 let. Po smrti jeho otce k němu 
znovu mluví Hospodin a říká: VYJDI. A dává mu zaslíbení. 
A Abraham šel. 
Gn 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 sedmdesát pět let, když odešel 
z Cháranu. 

 
 
I nám říká Hospodin: VYJDI!  
Nejde o to, že bychom teď všichni měli opustit Kladno, Českou republiku, nebo Evropskou unii. 
Možná, že někoho Pán Bůh povolá a pošle do jiné části světa, aby se tam stal jeho nástrojem. Ale jiné zas Pán 
Bůh nechává zde, abychom mu právě v tomto místě sloužili. 
Pro každého z nás je ale důležité, abychom opustili zaběhlý způsob života, abychom se zřekli názorů a 
postojů, které propaguje tato doba, a rozhodli se žít podle principů, které dává Bůh. 
Je to radikální řez, pravděpodobně ztratíme řadu přátel, známých, nebudeme pochopeni, staneme se terčem 
úšklebků, posměchu a neporozumění. 
Ale Boží výzvy je jasná: VYJDI!. 
Nemůžeme přeci sloužit živému Bohu a mrtvým modlám. Nemůžeme táhnout na dvě strany, nemůžeme být 
přáteli světa, a zároveň přáteli Boha. (1. Královská 18,21; Jakub 4,4; Matouš 6,24) 
Je důležité VYJÍT. Týká se to našeho nitra. Našeho srdce, našeho myšlení, našeho rozhodování, našich 
postojů. 
Když se Pán Ježíš modlil za učedníky (i za nás), říká:  

J 17,15-21 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já 
nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je 
poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. 
Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, 
Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. 

 

Zůstáváme zde, ale máme jiné občanství – nebeské. Máme jiného pána: Ježíše Krista. A jeho následujeme. 
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Abraham v Egyptě 
Gn 12,10 I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad. 
 

Gn 13,1 I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu; byl s ním i Lot. 

 
Vypadá to, jako by bylo všechno velmi jednoduché. Abraham poslechl, vyšel (sice na dvakrát – z Ur, pak 
z Cháran, ale vyšel…) Všechno je v pohodě, následuje Hospodina, ten se o něj postará, nic mu nehrozí. 
Ale tak to není.  
V zemi nastal hlad, a Abraham se rozhoduje, co udělá. Dozvěděl se, že hlad nedolehl na Egypt a proto se 
rozhodl tam jít.  Sestoupil do Egypta… 
Termín „sestoupil“ nemá za úkol určit nadmořskou výšku nového místa Abrahamova působení. „Sestoupil“ 
vyjadřuje skutečnost, že se Abraham vzdálil od Boha. Sestoupil z Boží blízkosti zpět na rovinu světa. 
Vzdálil se Bohu, vrátil se zpět. Ne sice do Ur, ani do Cháranu, ale do Egypta, který byl také zemí plnou model, 
vzdálenou Hospodinu. 
Výsledek? Ze strachu o svůj život představil Egypťanům svou nádhernou ženu Saraj, jak sestru. Faraonovi se 
líbila a pozval ji do svého domu a vzal si ji za manželku (Gen.12,19).  Něco pro nás nepochopitelného. 
 
Ano, přesto že Abraham opustil Hospodina, Hospodin neopustil jeho. Zasáhl.  Na faraonův dvůr dopadly rány, 
a Faraón zjistil pravdu. Nevíme jak, ale když se Faraón dozvěděl, že Saraj je Abramova žena, napomenul ho a 
vyhostil ze své země. A tak Abram VYSTOUPIL z Egypta. Toto VYSTOUPENÍ, znamená návrat k Bohu.  
 
Co nám chce tento oddíl říci? 
Žijeme uprostřed tohoto světa, a každou chvíli nám hrozí nebezpečí vrátit se do starých kolejí. Mohou to být 
jakékoliv těžkosti - finanční krize, konflikt v rodině, nemoc, ztráta zaměstnání, tlak přátel… 
Cokoliv z toho nás může vzdálit Bohu. 
Jak důležité je, abychom zůstali v následování Krista pevní. 
Ale i kdybychom zradili, sešly z cesty, vrátili se zpět do zajetých kolejí, jedna věc je jistá: Bůh se nás nevzdá. 

2Tm 2,13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 
Díky Bohu za to! 
 
  
Abraham se oddělil od Lota 
Gn 13,5 Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. 
6 Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. 
7 Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenaanci a Perizejci. 
8 Tu řekl Abram Lotovi: "Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. 
9 Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty 
napravo, já se dám nalevo." 
10 Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, 
jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. 
11 Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. 
12 Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. 
13 Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. 

 
Po tomto selhání v Egyptě čteme, že dochází k napětí mezi Abramem a jeho synovcem Lotem. Respektive 
mezi jejich pastýři. 
A Abram stojí v důležité situaci. Má Lota rád, nese za něj zodpovědnost, ale vidí, že pokud půjde s ním dál, 
může to znamenat problémy. Může se opakovat situace s Egyptem. Může se opět vzdálit Hospodinu. 
Lot se stává přítěží na vestě následování Boha. A to je pro Abrama priorita. A tak se jejich cesty rozcházejí. 
Abram dává Lotovi možnost vybrat si, kam půjde. Lot si vybírá úrodné údolí u měst Sodomy a Gomory, Abram 
zůstává na horách (blíže Hospodinu). 
 
VYJDI, může někdy znamenat i to, že musíme opustit nejbližší, kteří by nás odváděli od rozhodnutí následovat 
Hospodina. 
Pán Ježíš to definoval takto: 
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L 14,33 Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. 
L 14,26 "Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, 
ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. 
27 Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. 
 

Někdy jsme nuceni oddělit se od těch, které máme rádi, abychom zůstali učedníky Pána Ježíše Krista. 
Někdy se jedná o vnitřní oddělení (zvlášť tehdy když jde o nejbližší rodinu – protože Bůh nás nikdy nevede 
k tomu, abychom fyzicky odešli od dětí, nebo od partnera), 
jindy, například když se jedná o přátele, kamarády, společnost – nás Blh vede k tomu, abychom se od nich 
oddělili i vnějšně. 
 
Ale POZOR! 
oddělit se neznamená zříci se… 

 Abraham a vysvobození Lota ze zajetí 
Genesis 14, - válka pěti králů proti čtyřem, kdy Sodomští prohráli a byli odvedeni jako zajatci, Abram 
je vysvobodil… 
Gn 14,11 Útočníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory i všechny potraviny a odtáhli. 
12 Vzali s sebou též Abramova synovce Lota s jeho jměním, sídlil totiž v Sodomě, a odtáhli. 
13 Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlil při božišti Emorejce Mamreho, bratra 
Eškólova a bratra Anérova; ti byli s Abramem spjati smlouvou. 
14 Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými třemi sty osmnácti zasvěcenci, zrozenými v jeho 
domě, a sledoval útočníky až k Danu. 
15 V noci se pak proti nim se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Chóbu, jež je na sever 
od Damašku. 
16 Všechno jmění přinesl zpět a nazpět přivedl též svého bratra Lota s jeho jměním, i ženy a lid. 

 

 Abraham a přímluva za Sodomu a spravedlivého Lota 
Genesis 18 
A Hospodin jeho modlitbu vyslyšel. I když nenašel v Sodomě deset spravedlivých, Lota a jeho rodinu 
zachránil.  (Abramovo smlouvání s Hospodinem: 50-45-40-30-20-10) 

 
I našim úkolem je být nablízku našim nejbližším, pomáhat jim v jejich těžkostech a přimlouvat se za ně před 
Hospodinem. 
 
 
 
Abraham a hora Moria, obětování Izáka 
Gn 22,1 Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: "Abrahame!" Ten odvětil: "Tu jsem." 
2 A Bůh řekl: "Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť 
zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!" 
3 Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné 
oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. 
 

Asi nejtěžší okamžik v následování Hospodina prožil Abraham, když mu Bůh řekl, aby obětoval svého syna 
Izáka. Bůh ho postavil před rozhodnutí: koho miluješ víc? Mne, nebo svého Syna? 
Chci po Tobě, aby ses zřekl svého syna, kvůli mne. 
I v této zkoušce Abraham obstál. Vyšel, aby naplnil Boží příkaz. 
 

My dnes víme, že Hospodin nechtěl Izákův život, vždyť Izák je ten, na kterém Bůh naplnil svá zaslíbení. 
Ale Bůh chtěl Abrahamovu naprostou oddanost. Kdyby tato zkouška přišla dříve, asi by Abraham neobstál.  
Ale on obstál. Protože znal Hospodina. 
 
Kdosi k tomuto příběhu pověděl toto:  

Když nerozumíš Boží činům, důvěřuj jeho charakteru. 
Nevidíš-li Boží ruku, která tě vede, důvěřuj Božímu srdci. 
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VYJDI! 
 
Nevím jak mne, jak Vás Bůh povede. 
Ale pokud řekne: VYJDI, chci se učit poslechnout. 
Protože chci jít tento rok s Bohem,  
 
Chci spolu s Davidem vyznat: 

Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. 
S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, 
s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! 
2. Samuelova 22,29 -31 

 
 
A pak se při nás naplní toto zaslíbení 

Iz 58,11 Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; 
budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


