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ZASLÍBENÍ PRO ABRAMA

GN 17 – CO NÁM BŮH SLIBUJE?

1) GEN.17
Genesis 17:1 Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: Já jsem
Bůh Všemohoucí. Choď přede mnou a buď bezúhonný. 2 Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a
tebou a převelice tě rozmnožím. 3 Tu Abram padl na tvář a Bůh s ním dále mluvil:
4 Já jsem. Zde je moje smlouva s tebou. Staneš se otcem množství národů. 5 Tvé jméno již
nebude Abram, ale tvé jméno bude Abraham, protože jsem tě učinil otcem množství národů.
6 Převelice tě rozplodím a učiním z tebe národy, i králové z tebe vyjdou. Ustanovím svou
smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem po tobě z generace na generaci za smlouvu
věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomstva po tobě. 8 A tobě a tvému potomstvu po
tobě dám zemi, kde jsi hostem, celou kenaanskou zemi, do věčného vlastnictví. A budu jejich
Bohem. 9 A Bůh řekl Abrahamovi: A ty zachovávej mou smlouvu, ty i tvé potomstvo po tobě z
generace na generaci. 10 Toto je má smlouva mezi mnou a vámi a tvým potomstvem po tobě,
kterou budete zachovávat: Každý mužského pohlaví mezi vámi musí být obřezán. 11 Obřežte si
maso své předkožky a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. 12 Po všechny vaše
generace bude ve věku osmi dnů mezi vámi obřezán každý mužského pohlaví, doma zrozený i
koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. 13 Musí být obřezán
zrozený ve tvém domě stejně jako koupený za tvé stříbro a znamení mé smlouvy na vašem těle
bude znamením věčné smlouvy.
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1) GEN.17

14 Neobřezaný mužského pohlaví, který nedá obřezat maso své předkožky, takový člověk bude
ze svého lidu vyhlazen. Porušil mou smlouvu. 15 Potom Bůh řekl Abrahamovi: Ohledně tvé ženy
Sáraji, nebudeš ji již nazývat Sáraj, ale její jméno bude Sára. 16 Požehnám ji a také z ní ti dám
syna. Požehnám ji a budou z ní národy, budou z ní králové národů. 17 Abraham padl na tvář a
smál se. Řekl si v srdci: Cožpak se stoletému může něco narodit? A Sára bude snad v
devadesáti letech rodit? 18 A řekl Bohu: Kéž by Izmael byl živ před tebou! 19 Ale Bůh
odpověděl: Kdepak, tvá žena Sára ti porodí syna a dáš mu jméno Izák. S ním ustanovím svou
smlouvu jako smlouvu věčnou pro jeho potomstvo po něm. 20 A ohledně Izmaela jsem tě
vyslyšel. Hle, požehnám ho, rozplodím ho a převelice ho rozmnožím. Zplodí dvanáct knížat a
učiním z něj veliký národ. 21 Ale svou smlouvu ustanovím s Izákem, kterého ti porodí Sára v
příštím roce o tomto čase. 22 Tu Bůh dokončil rozhovor s Abrahamem a vystoupil od něho.
23 Pak Abraham vzal svého syna Izmaela i všechny zrozené ve svém domě i všechny koupené
za stříbro, všechny členy Abrahamova domu mužského pohlaví, a obřezal maso jejich
předkožky ještě tentýž den tak, jak mu Bůh řekl. 24 Abraham byl ve věku devadesáti devíti let,
když bylo obřezáno maso jeho předkožky. 25 Jeho syn Izmael byl ve věku třinácti let, když bylo
obřezáno maso jeho předkožky. 26 Právě tentýž den byl obřezán Abraham i jeho syn Izmael
27 i všichni muži z jeho domu, doma zrození i koupení za stříbro od cizince, byli obřezáni s ním.
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2) CO JE VÍRA ?
Verš 1 - Já jsem Bůh Všemohoucí – tedy může
cokoliv.
Židům 11:1 Víra jest podstata věcí, v něž
doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme.
2 Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví
Boží. (CSP)
Židům 11:1 Víra je podstata věcí, v něž doufáme,
důkaz skutečností, jež nevidíme. 2 Díky ní naši
předkové došli u Boha uznání. (B21)
Židům 11:6 Bez víry však není možné se mu zalíbit,
protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že
Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.
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2) CO JE VÍRA ?
- naše odpověď na Boží hlas, na jeho vedení, (Abraham vyšel, Ábel obětoval, ….)
- je vždy spojená se skutky, víra způsobí nějaký skutek
- víra je v tom, že se spoléháme na to, co není vidět, (nemůžeme si být úplně jisti)
- nejprve je víra, až pak je porozumění !
- učit se rozpoznávat jeho hlas
Matouš 6:6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se
k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.
- naše zodpovědnost je porozumět, co k nám Bůh mluví
(nestačí si jen říkat, já Boha neslyším), Jan 10:3 Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho
hlas; své ovce volá jménem a vyvádí je.
- když porozumíme, pak bychom měli i vykročit - chodit ve víře je velké dobrodružství
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3) VÍRA JAKO ZRNO HOŘČICE
Matouš 17:20 ... Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře:
‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.
Zrno je to, co do nás
zasadí Bůh, to je to,
co nám říká on.
Semeno je jeho slovo
a to může něco
vypůsobit.
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4) POTOMCI ABRAHAMOVI
Galatským 3:7-14 Vězte tedy, že ti, kdo jsou z
víry, jsou synové Abrahamovi. 8 Písmo
předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na
základě víry; dopředu oznámilo Abrahamovi: ‚V
tobě budou požehnány všechny národy.‘9
Takže ti, kdo jsou z víry, docházejí požehnání s
věřícím Abrahamem.
- Můžeme si tedy přivlastnit všechna požehnání,
která Bůh řekl Abrahamovi (budu s tebou, tvůj
štít, tvá hojná odměna, požehnám ti a tvým
potomkům, ….)
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5) PODDANOST BOHU
Abraham vždy plní, co mu Bůh říká
- Řekl mu, ať jde do cizí země a on šel
- Řekl mu, aby se obřezal a on to udělal
Na životě Abrahama můžeme vidět, že poslouchá Boha, že si nedělá, co chce, ale
plní Boží vůli. Vidíme, že Boží moc byla při Abrahamovi – zázračně vítězí nad
mocnými králi, místní obyvatelé ho mají rádi.

Mohli bychom říct, že na životě Abrahama je vidět, že Bůh je jeho pánem, že je mu
poddaný, že si nedělá, co chce.
To je příklad pro nás – jestli chceme, aby Boží moc byla v našem životě, pak musí
být Ježíš pánem našeho života. On vládne jen tam, kde je Pánem, kde je jeho
panství. Tam se může projevit jeho vláda, jeho autorita.
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5) PODDANOST BOHU
Bůh jedná jen tam, kde je Pánem, jedině tam působí jeho moc !
Matouš 6:10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Matouš 6:33 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno
vám bude přidáno.
Matouš 7:21 „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale
ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.
Matouš 13:11 On jim odpověděl: „Vám je dáno poznat tajemství království Nebes,
ale jim to dáno není.
Lukáš 17:21 ani neřeknou: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘. Neboť hle, Boží království je
mezi vámi.“
Království je tam, kde je Ježíš králem, kde vládne ! Nejde o území.
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6) OBŘÍZKA
Předkožka chrání nejcitlivější místo pohlavního orgánu (což je po oku nejcitlivější orgán).

Její odstranění bylo v Izraeli symbolem odstranění přirozené ochrany a rozhodnutí se pro
ochranu Boží.
Obřízka přináší mnoho medicínských výhod:
-

Zamezení vzniku fimózy a parafimózy
Zamezení vzniku smegma a tím zamezení růstu bakterií a plísní v těchto místech
Zamezení vzniku infekcí močových cest
Snížení možnosti přenosu HIV až o 60%
Předcházení urologických problémů

Každý Žid musel být obřezán 8 dne po narození, tedy i Ježíš
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6) OBŘÍZKA
Římanům 2:28 Neboť pravý Žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která
je zjevná na těle; 29 ale pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř, a pravá obřízka je obřízka
srdce Duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha.
Římanům 4:11 a znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před
obřízkou, aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými, aby tak také jim byla
připočtena spravedlnost 12 a aby byl otcem těch obřezaných, kteří nejsou jen obřezáni, ale
kráčejí také ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou.
Galatským 5:6 Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící
skrze lásku.
Galatským 6:15 Neboť ani obřízka ani neobřízka nic není, nýbrž nové stvoření.
Filipským 3:3 Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v Duchu Božím, chlubíme se
Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe,
Koloským 2:11 V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou,
nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově,
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6) OBŘÍZKA
Jestli chceme žít plodný život plný ovoce, potřebujeme porozumět duchovnímu významu
obřízky:
Projevem neobřezaného srdce je strach a nevěra.
Projevem obřezaného srdce je pokoj, odpočinek, víra a citlivost na vedení Božího ducha.
Máme odstranit předkožky svého srdce, což je naše vlastní ochrana a důvěra ve vnější a
viditelné věci místo v Hospodina. V srdci obřezaný člověk je pokorný a poddaný Duchu
svatému.
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6) OBŘÍZKA
Abrahamova obřízka je předobrazem obřízky Kristovy. Skrze víru jsme svlékli starého člověka s
jeho skutky (tělo hříchů) a oblékli nového.
Koloským 2:11 V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou,
nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, 12 když jste byli spolu s ním ve křtu
pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z
mrtvých. 13 I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil,
když nám všechna provinění odpustil
Vnější obřízka nic neznamená, ale v srdci obřezané nové stvoření skrze víru. Jde o:
- zachovávání Božích přikázání (1K 7:19)
- víru působící skrze lásku (Ga 5:6)
- nové stvoření (Ga 6:15)
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7) NOVÉ JMÉNO
Zjevení Janovo 2:17 Kdo má uši, slyš, co Duch
praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám skrytou
manu a dám mu bílý kamének a na tom
kaménku napsané nové jméno, které nezná
nikdo, než ten, kdo je dostává.‘
Abram (otec vyvýšený) je mění na Abraham
(otec hlučícího davu)
Saraj (princezna) se mění na Sára (kněžna)
I my dostaneme nové jméno – rodiče nám dali
jméno podle toho, jak se jim líbilo, ale Bůh nám
dá nové jméno, které bude vystihovat náš
charakter. Nikdo kromě Boha toto jméno nezná
(jen my sami víme jací jsme).
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8) DALŠÍ POCHYBNOSTI
Řekl si v srdci: Cožpak se stoletému může něco narodit? A Sára bude snad
v devadesáti letech rodit?
Jeho otec Terach měl Abrahama nejspíše ve 130 letech, takže to vůbec
nebyl problém, jejich předkové měli děti běžně ve sto letech a více, takže
nemusel mít pochybnost.

Dle Gen.25 si po smrti Sáry vzal Abraham ještě jinou ženu a měl s ní 6 synů –
a to mu bylo víc jak 140 let !
Takže pochybnosti nebyly na místě!

Vidíme, že pochyboval vícekrát, ale pak se znovu postavil ve víře!
Obraz Saraj nabízející Hagar Abrahamovi, Adriaen van der Werff, 1699
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9) IZMAEL
Arabové odvozují svůj původ od Izmaela,
Korán píše o Abrahámovi (súra 53 a 87):
Např. o Abrahámovo mládí (obsahující Abrahámovy
rozhovory s otcem, rozhovory s modláři, vyprávění o
zničení posvátných soch v chrámu, …)
A dále o Abrahámovo stáří (obsahující Abrahámovy
rozhovory se třemi posly Božími, Boží zaslíbení ohledně
narození Izmaela a Izáka a příběh o obětování
Abrahámova syna).
Gen.17:20 A ohledně Izmaela jsem tě vyslyšel. Hle,
požehnám ho, rozplodím ho a převelice ho rozmnožím.
Zplodí dvanáct knížat a učiním z něj veliký národ.
Obraz Hagar a Izmael v pustině od Karla Dujardina (1661)
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10) OTÁZKY
- Proč nové jméno, je to nutné?
- Počítáme s Boží péčí, spoléháme na něj?
- Je naším Pánem ve všech oblastech
našeho života? Jsme pod jeho vládou?
- Pokud je naším Pánem, uplatňujeme jeho
autoritu?
- Jsme synové a dcery Abrahama, můžeme
se na to postavit?
- V čem se konkrétně projevuje naše víra?
- Jaký máme mít vztah k Arabům?
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