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27. 3. 2022 – Opouštění s Abramem 

1. čtení: Tit 2, 11-15 
 
Píseň (Svítá): NEZ752 – Tvá svoboda 
  
Základ kázání: Gn 12 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
od pojednání hříchu, odpuštění a spásy jsme minulý týden 

plynule přešli ke konkrétním příkladům biblických postav, které se 
vymanily (z Boží milosti!) z určujícího vlivu hříchu a zla. A tak i 
světských, lidských vlivů – nakolik je to pro člověka, byť z Boží 
milosti, možné. Minulý týden na příkladu Kaina, dnes na příkladu 
nejexplicitnějším. 

Protože Abramův příběh v Bibli začíná doslovným odchodem, 
doslovným opuštěním všeho, v čem vyrůstal – země, rodu, domu, 
otcovy rodiny a všeho, co s nimi souvisí. Je nesmírně důležité, že tak 
Abram nečiní svévolné, nýbrž na Boží povolání. Stejně důležité je, že 
tak činí věrně a jednou provždy – tj. že ve svém rozhodnutí víry 
vytrval. A stejně důležité je, že tím neopustil rodinu, kterou založil 
(srv. Mk 5, 18-20). Dokonce s sebou nevzal jen manželku Sáraj, ale 
také Lota, svého synovce. 

Protože však v Abramově odchodu z Cháranu do Zaslíbené 
země jde také o jeho vymanění se z vlivů, které obvykle diktují lidský 
život, bude Lotova blízkost stále znovu přinášet problémy. Podobně 
jako tomu bude ve vztahu např. Jákoba a Ezaua. Nebo Josefa a jeho 
bratrů. Nebo Mojžíše a Árona. 

Avšak i v tom se bude ukazovat Abramovo vystoupení 
z předurčení rodinou, rodinným náboženstvím, socio-ekonomickou 
situací a dalšími. Abram bude Lota opakovaně zachraňovat. Bude 
opakovaně řešit Lotovy problémy, za které Abram nijak nemohl. To 
všechno navíc potom, co se hned na počátku Gn 13 Lot i Abram 
vydají každý svou cestou – vždyť Abram měl opustit dům svého otce 
(do něhož syn bratra Abramova otce – Lot – nevyhnutelně patří).1 
                                                 
1 A hned v Gn 14 je Lot zajat a Abram ho zachraňuje. Při zničení Sodomy a Gomory Abram 
vyjednává také o záchranu Lota, který tam sídlí. Toho nakonec Hospodin ze Sodomy 
zachraňuje. 
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Finálně je problémovost Abramova původního rodu vyjádřena 
příběhem Lota a jeho dcer v Gn 19, 30-38. V něm dcery otce opijí 
svého otce, a v jeho opileckém bezvědomí s ním bez jeho vědomí 
zplodí Moába a Amóna. Ty rody, které budou s Israelci opakovaně a 
vytrvale válčit a soupeřit. Tímto příšerným příběhem také končí 
vyprávění o Lotovi. 

Tak se Abramovo vysvobození z tužeb světa (přesnější překlad 
Tit 2, 12), z bezbožnosti a nestřízlivosti zdá být idylickým. Vždyť už 
v Gn 2, 24-25 se v Božím řádu počítá s tím, že se člověk vyváže z vlivu 
rodiny, do níž se narodil. Že transcenduje, překročí předurčení dané 
také časem, místem a situací svého narození. 

Také proto jsme četli Gn 12 celou. Protože hned po odvážném, 
příkladném a věrném odchodu Abrama do Zaslíbené země v té 
Zaslíbené zemi nastal hlad. Moderního čtenáře obvykle tento hlad 
zaráží – co je to tedy za Bohem Zaslíbenou zemi? Abrama ani 
starověkého pisatele to nepřekvapuje vůbec. Hlad, i když v Bohem 
Zaslíbené zemi, považuje za zcela normální a očekávaný jev. I to je 
nesmírně inspirativní! 

Jenže Abram z Kenaanu sestoupí do Egypta. A protože se bojí o 
svůj život, ačkoli se s Abramem setkáváme jako s již starým pánem, 
nutí Sáraj lhát o jejich vztahu. Tak Sáraj končí prodána egyptskému 
faraonovi. Bude to až Boží zásah, co napraví a zachrání celou situaci! 

Podobně Abram nápadně „klopýtne“ naopak na nátlak Sáry, aby 
měl dítě (Izmaele) s Hagarou. Když se přece Hospodin tak dlouho 
nemá ke splnění svých slibů, tak to vezmeme do vlastních rukou! Ne? 
I z této situace vyplývají další a další problémy. Kromě jiného to 
budou právě Izmaelovci, komu Josefovi bratři prodají Josefa do 
otroctví. Tak daleko sahají důsledky lidské svéhlavosti, nestřízlivosti, 
bezbožnosti a tak světskosti. 

Abram je tak názorným a explicitním příkladem, jak prospěšné, 
dobré a Bohem-chtěné je vyvázat se z určení, až předurčení, 
obvyklých vlivů. Rodiny, národa, místa a doby narození. Kultury. A 
také náboženství. Vždyť náboženství není a nemá být Bohem! 
Náboženství je lidská odpověď na Boží jednání. Se vší nedokonalostí, 
hříchem a slabostí, které k člověku patří. Zejména pokud neusiluje 
následovat příkladu Abrama, Mojžíše, Jákoba, Ježíše a dalších… Nýbrž 
si i náboženství chce zařídit po svém, jako Abram se Sáraj a Hagar. 
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Ale zároveň Abramův příklad ukazuje, že jde o postupný proces. 
Stejně jako je tomu u křtu – i novozákonní epištoly zvěstují, že křtem 
není člověk najednou bezproblémový, věrný, skvělý, Bohu-věrný 
tvor. Transcendovat, vymanit se z vlivů, které tak samozřejmě 
utvářejí lidský život, trvá tím déle, čím déle člověk žije v jejich 
diktátu. Ale je to možné a prospěné i pro starého člověka. Také proto 
je Abram tak starý!2 

Tak ani věk není zásadní překážkou opuštění navyklého, 
samozřejmého. Ani stáří není objektivní zábranou ve svobodě. 
V následování Božího volání a příkladu. Ve stávání se požehnáním 
pro všechny kolem. Třeba pro všechny národy země! 

Ve víře v Boží zaslíbení. V poslušném následování Božího 
příkladu, slova, pozvání. V podřízenosti Bohu. Jak ji, navzdory svým 
rodičům, projevil také Kain. Jakkoli i Kain musel nést následky své 
bratrovraždy. I Abram musel nést následky svých hříchů. 

Ale zásadně menší (srv. závěr Gn 3!) – Hospodinovým 
působením a rozhodnutím. Nakonec trestat zabití zabitím je dodnes 
normální, přirozené v řadě zemí světa. Za trest smrti občas horují i 
křesťané – právě zejm. pro vrahy. Ačkoli Kain byl „jen“ vyhnán od 
Boží tváře. I Abramova situace by bývala horší, kdyby se Bůh 
nesmiloval také v odpovědi na Abramovu odvahu opustit vše, co znal. 
Kdyby Hospodin nezasáhl, Sáraj by zůstala manželkou faraóna. 
Abram by s ní nikdy nezplodil Izáka. Velmi rychle by tak skončily 
dějiny Božího lidu. Bez Izáka by pak samozřejmě nebylo ani Ježíše 
Krista. Tak dalekosáhlé jsou následky lidské svéhlavosti a 
neposlušnosti Bohu. 

Ale i tehdy Hospodin zasáhl. Navzdory Abramově lhaní, 
podvodu, pýše, strachu o vlastní život. Hospodin zasáhl navzdory 
Abramově prodání vlastní manželky jinému muži. Aby prosadil své 
sliby právě tomuto Abramovi. Který si očividně Boží milost v takové 
situaci nemohl nijak zasloužit. Přesto mu Hospodin dopřál svého 
smilování. 

Protože tak moc Hospodinu záleží na lidské spáse. Na spáse 
všech lidí. Že vytrvale a znovu a znovu napravuje, co jsme pokazili. 

                                                 
2 Velmi názorná je náročnost a postupnost tohoto procesu zřejmá na putování Israelců 
z Egypta do Zaslíbené země. 
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Oslabuje důsledky lidského hříchu, sebestřednosti, zla. Že nikdy není 
tak špatně, jak by mohlo být, je jen a jen Boží zásluha! 

A ke stejnému jednání zve také člověka: Vystup z 
pokřivenosti lidské přirozenosti. S dopisem Titovi doslova: Vzdoruj 
bezbožnosti! Odmítni ten tak přirozený hřích, který tak přirozeně 
křiví a poškozuje i tvou přirozenost!3 Vzdoruj tomu, co je přirozené – 
vždyť mnohé přirozené je zlé!4 Odmítni být „normální.“ 

Buď divný jako Kain (ne v jeho bratrovraždě!)., který přiznal 
svou vinu a činil pokání. Buď divný jako Abram, který pro Boží slib 
potomka a požehnání pro všechny národy opustil vše, co znal (ne 
v jeho prodání vlastní manželky!). A vytahoval opakovaně z bryndy 
svého synovce Lota. Buď divný jako vtělený Bůh, který se za nás 
obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu. Aby nás 
posvětil horlivostí dobrých skutků. Vždyť horlivě a vytrvale činit 
dobré skutky je velice nepřirozené! 

Vymaňuj se z pokřivenosti, zkřivenosti své přirozenosti. 
Odmítej být „dítětem své doby.“ Rozlamuj okovy hříchu, který tak 
samozřejmě směruje každého člověka do pýchy, sebestřednosti, zla, 
smrti, utrpení. Protože do odmítání Boha – do doslovné bezbožnosti. 
Do světských přání, chutí, vášní, žádostí, přirozeností. Systémů a víry, 
že „si to zařídíme sami.“ A po svém. A bude nám tak lépe, než 
v připodobňování se Bohu. 

A věrně, vytrvale, trpělivě služ Hospodinu. Nemůžu totiž nechat 
stranou, že Abram pro Boha také vytrvale pracoval. Od začátku do 
konce svého příběhu staví Hospodinu v Kenaanu oltáře! Přináší Bohu 
oběti. A navzdory svým osobním selháním se znovu a znovu svou 
prací připojuje k Božímu plánu spásy každého člověka. 

Amen. 
 
Píseň: NEZ765 – Slunce pravdy, milosti 

                                                 
3 ČEP překládá „zřekni“ se bezbožnosti. Řecké arnéomai dosl. znamená „odmítnout!“ 
4 Tedy pozor, ne všechno přirozené je zlé a špatné. Lidská podstata je hříchem narušena, 
poškozena. Stvořenost k Božímu obrazu, která je lidskou přirozeností, zůstává – jakkoli 
narušena, poškozena, zkřivena. 


