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GN 23 – CO ŘÍKAJÍ NEKŘESŤANÉ O
KŘESŤANECH ?

1) GEN.23 SMRT SÁRY
Genesis 23:1 Sára byla živa sto dvacet sedm let; to byla léta života Sáry. 2 Sára zemřela v
Kirjat-arbě, což je Chebrón v kenaanské zemi, a Abraham přišel, aby pro Sáru naříkal a
oplakával ji. 3 Pak od své zemřelé vstal a promluvil k Chetejcům: 4 Jsem u vás cizinec a
příchozí. Prodejte mi u sebe do vlastnictví hrob, abych pohřbil svou zemřelou. 5 Chetejci
Abrahamovi odpověděli:
6 Slyš nás, pane: Jsi uprostřed nás kníže Boží! Pohřbi svou zemřelou v nejlepším z našich
hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys tam mohl pohřbít svou zemřelou.
7 Tu Abraham vstal a poklonil se lidu té země, Chetejcům,
8 a promluvil k nim: Jestliže to je vaším přáním, abych tu pohřbil svou zemřelou, vyslyšte mne
a zasaďte se za mne u Efróna, syna Sócharova,9 aby mi prodal svou jeskyni v Makpele,
která je na konci jeho pole. Ať mi ji prodá za plnou cenu do vlastnictví mezi vámi jako hrob.
10 (Efrón však seděl mezi Chetejci.) Efrón chetejský Abrahamovi před Chetejci, před všemi,
kdo vcházejí do brány jeho města, odpověděl:
11 Nikoli, pane, vyslechni mne. Prodám ti to pole a prodám ti i jeskyni, která je na něm. Před
očima synů svého lidu ti ji prodám, pohřbi svou zemřelou.
12 Abraham se poklonil před lidem té země
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1) GEN.23 SMRT SÁRY
13 a promluvil k Efrónovi před lidem té země: Kdybys tak vyslechl ty mě! Zaplatím ti cenu
toho pole. Přijmi to ode mne, abych tam mohl pohřbít svou zemřelou.
14 Efrón Abrahamovi odpověděl:
15 Vyslechni mě, pane. Pozemek je za čtyři sta šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro mě?
Pohřbi tam svou zemřelou.
16 Abraham Efróna uposlechl a odvážil mu cenu, již vyslovil před Chetejci: Čtyři sta šekelů
stříbra podle obvyklé obchodní váhy.
17 Tak Efrónovo pole v Makpele proti Mamre -- pole s jeskyní, která je na něm, i všechno
stromoví, které je na poli na celém jeho pomezí okolo -- připadlo
18 do Abrahamova majetku před zraky Chetejců, všech, kdo vcházejí do brány města.
19 Potom Abraham svou ženu Sáru pohřbil v jeskyni na poli v Makpele naproti Mamre -- to je
Chebrón -- v kenaanské zemi.
20 Tak připadlo to pole s jeskyní na něm od Chetejců Abrahamovi do vlastnictví jako hrob.
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2) SÁRA UMÍRÁ
Sára umírá v 127 let, v té době bylo Abrahamovi 137, Izákovi
bylo 37 let, Izmaelovi bylo v té době 51 let, píše se cca rok
1815 př.n.l.
Ještě v 89 letech byla tak atraktivní, že král pelištejský
Abímelek (král Geraru) o ní měl zájem.
Bůh ji vynahradil léta strádání a pokoření, kdy nemohla mít
děti a viděla vyrůstat Izáka až do dospělosti, kdy už se
postavil na vlastní nohy.
Umírá dříve, než může vidět svoje vnoučata, ale jistě prožila
požehnaný život.
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3) SMRT
Židům 9:27 A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom
bude soud, 28 tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby
vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k
záchraně těm, kteří ho očekávají.
Římanům 5:12 Proto jako skrze jednoho člověka vešel do
světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na
všechny lidi, protože všichni zhřešili.
1 Korintským 15:21 Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo
skrze člověka také vzkříšení mrtvých.
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3) SMRT
Mám pro nás špatnou (dobrou) zprávu – všichni zemřeme!
V souvislosti se smrtí Sáry nás může napadnout mnoho
otázek:

1) Co je po smrti?
2) Existuje nějaké nebe a peklo?
3) Jestli je nebe a peklo, na základě čeho se rozhoduje,
kdo bude a nebude v nebi (nebo v pekle)?
4) Žijeme opravdu jen jednou, není reinkarnace pravdivá?
5) Existuje očistec?
6) Jaké je to v nebi?
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3.1-2) CO JE PO SMRTI?
Jan 11:25 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby
umřel, bude žít.
Lukáš 16:19 "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu
a každého dne skvěle hodoval. 20 Byl také jeden žebrák jménem
Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů
21 a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče.
Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy.
22 Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do
Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben.
23 Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a
Lazara v jeho náručí.
Hned po smrti jdou lidé do nebe nebo do pekla
Lukáš 23:43 Ježíš mu řekl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
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3.3) JAK BŮH ROZHODUJE ?
Podle pravdy - Římanům 2:2 Víme, že Boží soud je podle pravdy
proti těm, kdo dělají takové věci.
Podle skutků - Římanům 2:6 On odplatí každému podle jeho
skutků. 1 Petrův 1:17 Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí
podle jeho skutků.
Nikomu nebude nadržovat - Římanům 2:11 Bůh totiž nestraní
nikomu.
Podle míry poznání – Římanům2:14 Pohané nemají Zákon, ale
když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem
sami sobě. Nemají sice Zákon, 15 ale prokazují působení Zákona
zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich
vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují.
Vše bude odhaleno - Římanům 2:16 Takto bude podle mého
evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista
Ježíše.
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3.3) JAK BŮH ROZHODUJE ?
Jan 5:24 Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo
a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a
nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.
Ale bude soudit naši službu – každého individuálně,
jestli jsme věci dělali podle sebe nebo podle Boží vůle,
nesoudí nás podle množství, ale podle kvality, podle
našich motivů.
Bible nám říká, že ten opravdový život přijde až po
smrti.
Filipským 1:23 Přitahuje mě obojí: Mám touhu odejít a
být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší; 24 ale
zůstat v těle je nutnější pro vás.
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3.4) A CO REINKARNACE?
Židům 9:27 A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom
bude soud, 28 tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby
vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k
záchraně těm, kteří ho očekávají.
Bible nám tedy dává jasnou odpověď – jen jednou a tento
1 pozemský život určuje, kde budeme trávit věčnost.
Buddhismus – znovuzrozování
Hunduismus – převtělování
Řečtí filosofové jako Pythagoras na to také věřili
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3.5) EXISTUJE OČISTEC?
Někteří křesťané věří, že ještě bude šance po smrti
– vychází to z učení přijaté středověkou církví
(2.lyonský koncil 1274, Florentský koncil 1439,
Tridenstký koncil 1563).
Odpuštění po smrti vysvětlují textem Matouš
5:25 Dohodni se se svým odpůrcem rychle,
dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce
nevydal soudci a soudce strážci, a byl bys uvržen
do vězení.
Vycházejí také z knih Makabejských, které
evangelikální církve neuznávají.
(Např. 2.Mak.12:40-45)
Obraz Očistec Anna Lee De Llano 2017
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3.6) JAKÉ JE TO V NEBI?
Zjevení Janovo 21:4 A Bůh setře
každou slzu z jejich očí. A smrti již
nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti
již nebude, neboť první věci
pominuly.“
Zjevení Janovo 21:8 Ale bázliví,
nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci,
čarodějové, modláři i všichni lháři
mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm
a sírou - to je ta druhá smrt."
Obraz Ježíš Akiane Kramarik 2017
(podobný namalovala již v 8 letech)
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4) JESKYNĚ MAKPELA
(HAMACHPELAH)
Toto je jediné, co Abraham koupil, jediná
nemovitost. Proč?
Abraham věřil, co mu Bůh řekl – že celou tuto
zemi získají jeho potomci.
Také si byl jist, že ho čeká něco mnohem lepšího
a proto se na zemi nezabydlil.
Jen chtěl památku pro jeho
potomky.

Jeskyně Makpela, Vincent van
Gogh, 1877
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5) SMLOUVÁNÍ
Genesis 23:10 (Efrón však seděl mezi Chetejci.) Efrón
chetejský Abrahamovi před Chetejci, před všemi, kdo
vcházejí do brány jeho města, odpověděl: 11 Nikoli,
pane, vyslechni mne. Prodám ti to pole a prodám ti i
jeskyni, která je na něm. Před očima synů svého lidu ti ji
prodám, pohřbi svou zemřelou. 12 Abraham se poklonil
před lidem té země 13 a promluvil k Efrónovi před lidem
té země: Kdybys tak vyslechl ty mě! Zaplatím ti cenu
toho pole. Přijmi to ode mne, abych tam mohl pohřbít
svou zemřelou. 14 Efrón Abrahamovi odpověděl:
15 Vyslechni mě, pane. Pozemek je za čtyři sta šekelů
stříbra. Co je to pro tebe a pro mě? Pohřbi tam svou
zemřelou. 16 Abraham Efróna uposlechl a odvážil mu
cenu, již vyslovil před Chetejci: Čtyři sta šekelů stříbra
podle obvyklé obchodní váhy.
23-5A/9

5) SMLOUVÁNÍ
Zaplatil 400 šekelů stříbra, 4 denáry = 1 šekel, tedy
cca 900Kč/den x 4 x 400 = 1.440.000 Kč, což je
hrozně moc za kus pole!
Tím jistě velmi překvapil všechny místní občany.
Nejspíše tím chtěl také uctít Sáru, ukázat, jak mu
byla drahá.
Smlouvání je součástí východních kultur – když s
nimi nebudete smlouvat, tak je urazíte. Berou to
jako součást kultury, zábavy, tím můžete i
navázat vztah.

Obrázek – Jdi na to, smlouvej! (nejlevnější
sklenice limonády v US může stát tak 50centů)
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6) CHETEJCI (CHETITÉ)
Byli to velcí válečníci, spoléhali hlavně na své
válečné vozy (měli jich několik tisíc), v historii
mnohokrát bojovali s Egyptem.
Cca 1200 př.n.l. se říše rozpadla po vpádu
mořských národů – což asi byli potomci
Dódana (Rhodos), Kaftorim (Kréta), Kittima
(Kypr)
Uctívali mnoho bohů, především bohy
plodnosti, která je spojena s různými sexuálními
praktikami (např. Kumarbi, Taru, Inara, Agniš,
…)
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6) CHETEJCI (CHETITÉ)
Když v roce 1834 francouzský archeolog a
cestovatel Charles Felix Marie Texier vystoupal na
návrší nad vsí Bogazkale, spatřil rozvaliny města
impozantní rozlohy s rovnými ulicemi a rozlehlými
budovami. Mylně se domníval, že rozvaliny, které
objevil, jsou pozůstatky římského města Tavium.
Roku 1880 pronesl oxfordský profesor Archibald
Henry Sayce na své přednášce zmínku o
Chetitech, sklidil však jen posměch.
V roce 1906 se expedici Německé orientální
společnosti podařilo odkrýt ruiny celého
starověkého města a rovněž nalézt archivy s
hliněnými tabulkami popsanými klínovým písmem.
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7) VZTAH K LIDEM
Všimněte si, jak Abraham mluví k
místním lidem (Chetejcům):

- S velikou pokorou a uctivostí, přitom
byl velmi bohatý, možná je také
zachránil před 50 lety (případně jejich
příbuzné), když šel vysvobodit Lota a
pobil 4 krále (Gen.14).
- Během koupě se jim 2x poklonil
Pro nás to znamená mít uctivost k lidem,
kteří jsou jiní, chovat se k nim s pokorou, i
když bychom řekli, že prováděli všelijaké
věci.
Obrázek Lví brána Chatušaši (Turecko)
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8) CO ŘÍKAJÍ NEKŘESŤANÉ O KŘESŤANECH?
Všimněte si, co o Abrahamovi mluví místní lidé:
Genesis 14:21 Sodomský král Abramovi řekl: Dej mi lidi a majetek si vezmi. (Jinými slovy
– to co jsi pro nás udělal, je něco úžasného, zasloužíš si všechen náš majetek)
Genesis 20:16 Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude
zadostiučiněním přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna.„
(Jinými slovy – král se jim omluvil, dal jim hodně peněz a mohli se usadit, kde chtěli)

Genesis 21:22 V té době řekl Abímelek a Píkol, velitel jeho armády, Abrahamovi: Bůh je
s tebou ve všem, co děláš. (Jinými slovy – vidíme Boží jednání ve tvém životě)
Genesis 23:6 Slyš nás, pane: Jsi uprostřed nás kníže Boží!
(Jinými slovy – víme, že uctíváš Boha, že jsi někdo významný)
Abraham měl všude, kam přišel, dobré vztahy s těmi, kdo byli úplně jiní.
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8) CO ŘÍKAJÍ NEKŘESŤANÉ O KŘESŤANECH?
I o nás by lidé měli říkat dobré svědectví, podobně jako o Abrahamovi
Skutky apoštolské 16:2 Bratří v Lystře a v Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví
Co o nás lidé říkají (to neovlivníme):
- Výzkum v USA
- Mohou nás pomlouvat, tomu nezabráníme
- Ale mohou o nás říkat, že jsme pravdomluvní, laskaví, přející, pokojní, …. ?
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9) OTÁZKY
-

Bojíme se smrti?
Co bude po smrti?
Máš jistotu, že půjdeš do nebe?
Co o tobě říkají nekřesťané?
Máš dobré vztahy?
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