GN 15 – PROČ TY OBĚTI?

-

OBAVY O BUDOUCNOST

-

SMLOUVA S ABRAMEM

-

PROČ OBĚTI PŘI SMLOUVĚ

-

ZASLÍBENÍ PRO ABRAMA

1) GEN.15
Genesis 15:1 Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění Hospodinovo slovo: Neboj
se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. 2 Ale Abram řekl: Panovníku Hospodine,
co mi chceš dát? Vždyť já odcházím bezdětný a nárok na můj dům bude mít damašský
Elíezer. 3 Abram ještě řekl: Hle, nedal jsi mi potomka, a tak bude mým dědicem potomek
mého domu. 4 A hle, stalo se k němu Hospodinovo slovo: Ten nebude tvým dědicem, nýbrž
ten, kdo vyjde ze tvých beder, bude tvým dědicem. 5 Vyvedl ho ven a řekl: Jen pohleď na
nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat. A řekl mu: Tak bude tvé potomstvo.
6 I uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost.
7 A řekl mu: Já jsem Hospodin, který jsem tě vyvedl z chaldejského Úru, abych ti tuto zemi dal
do vlastnictví. 8 Odpověděl: Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím?
9 I řekl mu: Vezmi pro mne tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana a hrdličku s
holoubětem. 10 Vzal tedy pro něho všechna tato zvířata, rozpůlil je a dal jednu jejich část
naproti druhé. Ptáky nerozetnul. 11 Dravci se slétali na mrtvoly, ale Abram je odháněl.
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1) GEN.15
12 A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho hrůza a
veliká temnota.
13 A Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která
nebude jejich, a budou tam otročit a budou pokořováni čtyři sta let.
14 Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velikým majetkem.
15 A ty vejdeš ke svým otcům v pokoji; budeš pohřben v dobrém stáří.
16 Až čtvrtá generace se sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina Emorejců.
17 Pak zapadlo slunce a nastal soumrak, a hle, kouřící pec a ohnivá pochodeň, která prošla
mezi těmi díly.
18 V onen den Hospodin uzavřel s Abramem smlouvu slovy: Tvému potomstvu dám tuto
zemi od egyptské řeky až k té veliké řece, řece Eufratu,
19 Kénijce, Kenazejce a Kadmónce,
20 Chetejce, Perizejce a Refájce,
21 Emorejce, Kenaance, Girgašejce a Jebúsejce.
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2) NEBOJ SE !
Bůh vidí Abramovi pochybnosti – je v cizí zemi, naprosto odkázaný na Boha a nic se neděje,
nemá děti a tím i žádnou budoucnost.
Říká mu – neboj se ! Poprvé se to objevuje v Bibli.
Neboj se, nebojte se
111 x
buďte bezstarostní
Nebojím se
3x
nedělejte si starosti
Neděs se, neděste se
17x
nerozrušujte se
Neměj strach, nemějte strach
7x
Nestrachujte se
2x
Nepodléhej, nepodléhejte panice 1x
Vaše srdce ať neochabne
3x
Uklidni se
1x
Neměj pochybnosti
1x
Proč jste tak rozrušeni ?
1x
Nebuďte ochromeni
1x
Celkem tedy 171x nás Bůh povzbuzuje, abychom se nebáli
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8x
15x
1x

2) NEBOJ SE !
Bůh vidí Abramovi pochybnosti – je v cizí zemi, naprosto odkázaný na Boha a nic se neděje,
nemá děti a tím i žádnou budoucnost.
Celkem tedy 171x nás Bůh povzbuzuje, abychom se nebáli
Deuteronomium 1:17 …… Nemějte strach z člověka, neboť soud patří Bohu.
Deuteronomium 20:3 a řekne jim: Slyš Izraeli! Blížíte se dnes do boje proti svým nepřátelům.
Vaše srdce ať neochabne! Nebojte se, nepodléhejte panice a nemějte z nich strach,
Jozue 1:9 Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože
Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.
2 Paralipomenon 20:15 …. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se a neděste se tohoto
velkého davu, protože boj není váš, ale Boží.
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3) PROČ SE NEMUSÍME BÁT?
Genesis 15:1 ……. Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.
Protože se můžeme spoléhat na Boha. Bůh nám neříká – o nic nejde, buď v pohodě, on nás
tím ujišťuje, že o našem problému ví a že pokud jsme to svěřili do jeho rukou, on si s tím
poradí.
Jóel 2:21 Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť Hospodin vykonal velké věci.
Matouš 10:28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte
toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.
Deuteronomium 31:8 Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, nenechá tě klesnout a
neopustí tě. Neboj se a neděs se.
1 Paralipomenon 28:20 … Neboj se a neděs se, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, je s tebou.
Nenechá tě klesnout a neopustí tě ….
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4) ABRAM UVĚŘIL BOHU
Když to tak Bože říkáš, já ti budu věřit a
budu na to spoléhat.
Židům 11:8 Vírou uposlechl Abraham,
když byl volán, aby vyšel na místo, které
měl dostat za dědictví; a vyšel, ačkoli
nevěděl, kam jde.

Jakubův 2:23 I naplnilo se Písmo, které
praví: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu
to počteno za spravedlnost‘ a byl nazván
Božím přítelem.
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4) ABRAM UVĚŘIL BOHU
Římanům 4:18 On proti naději na základě naděje uvěřil, že se stane otcem mnohých národů
podle toho, co je řečeno: ‚Tak bude tvé potomstvo.‘ 19 A neochabl ve víře, ani když mu
bylo asi sto let; ačkoliv pohleděl na své již umrtvené tělo a na odumřelé lůno Sářino,
20 nezačal v nevěře o Božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdal slávu
Bohu, 21 a nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit. 22 Proto mu
to také bylo počteno za spravedlnost.
23 To, že mu to bylo počteno za spravedlnost, nebylo však napsáno jen kvůli němu, 24 nýbrž
také kvůli nám, kterým to má být počítáno, nám, kteří spoléháme na toho, jenž vzkřísil z
mrtvých Ježíše, našeho Pána. 25 On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše
ospravedlnění.
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5) ZASLÍBENÍ POTOMSTVA
Genesis 13:16 Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst
zemský prach, půjde sečíst i tvé símě.
Genesis 15:5 Vyvedl ho ven a řekl: Jen pohleď na nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li je moci
spočítat. A řekl mu: Tak bude tvé potomstvo. 6 I uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal za
spravedlnost.
- Nelze sečíst prach (Izrael)
- Nelze sečíst množství hvězd (křesťané)
- Bůh mu říká: budeš mít tolik potomků,
že to ani nepůjde sečíst
Věříme tomu, co nám Bůh říká ?
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6) SMLOUVA S ABRAHAMEM
Podle starověkého zvyku při uzavření smlouvy musely obě smluvní
strany projít mezi rozpůlenými kusy poražených zvířat, čímž
symbolicky vyznaly, že aby se naplnily závazky smlouvy, dávají
doslova do zástavy vlastní životy.
Nebyly to oběti, ale smluvní obřad.
Boha zde symbolizovala kouřící pec a ohnivá pochodeň, prošel
mezi kusy poražených zvířat, zatímco Abram byl pouhým
divákem tohoto dechberoucího projevu Boží bezplatné milosti.

Jeremjáš 34:18 S muži, kteří přestupují mou smlouvu, kteří
nenaplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, učiním jako
s teletem, které rozetli ve dví a mezi jehož částmi prošli.
19 Judská i jeruzalémská knížata, dvorní úředníky, kněze i
všechen lid země, který prošel mezi částmi telete
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6) SMLOUVA S ABRAHAMEM
Abraham nemusel splňovat žádné podmínky, plnění
této smlouvy závisí pouze na Bohu.
Zvláštní chvíle - 11 Dravci se slétali na mrtvoly, ale
Abram je odháněl. 12 A když zapadalo slunce, na
Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho
hrůza a veliká temnota.
- Hluboký spánek byla stejná fráze jako u Adama
- Připravuje Abrama na zjevení např. Jób 33:15 Ve
snu, v nočním vidění, když hluboký spánek padne
na lidi, v dřímotách na posteli. 16 Tehdy to lidem dá
na vědomí ….
- Abram měl strach a padala na něj velká temnota,
tím mu Bůh dává zakusit, co budou jeho potomci
prožívat.
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8) PROROCTVÍ
Bůh zaslibuje jeho
potomkům:
- Budou v cizí zemi
- Budou pokořováni 400
let
- Pak ale vyjdou a přijde
soud na ty, co je
zotročovali
- Vyjdou z té země s
velkým majetkem
To vše se naplnilo, když
Mojžíš vyvedl Izrael z
Egypta. dle Gal.3.17 je to
430 let od slibu
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9) ZASLÍBENÁ ZEMĚ
Bůh zaslibuje jeho
potomkům také velikou
zemi, to se nenaplnilo
ještě nikdy.
Ta země byla od Egypta
až po Turecko a řeku
Eufrat.

Abramovi je také řečeno,
že po 4 generacích (Levi,
Kehat, Amram, Mojžíš) se
navrátí do této země.
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10) OTÁZKY
- Čeho se bojíš ? Co je tvoje noční můra ?
- Proč můžeme Bohu důvěřovat ?
- Proč Abram tak důvěřoval Bohu i když
okolnosti mluvily proti?
- Platí smlouva s Abrahamem i pro nás a co
to pro nás znamená ?
- Proč zaslíbená země je větší, než území,
které obsadil Izrael?
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