Lekce 5

Týden od 25. dubna do 1. května

5

Abraham – čtyři
velká zaslíbení
Základní verš
„A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20b)
Otec trávil se svojí desetiletou dcerou prázdniny u moře. Jednoho dne se rozhodli, že si
zaplavou. I když byli oba dobrými plavci, v určité vzdálenosti od břehu se od sebe vzdálili
a otec si uvědomil, že je proud odnesl daleko na moře. Proto zavolal na dceru: „Maruško, jdu
na břeh pro pomoc. Jestli se unavíš, otoč se na záda. Tak vydržíš plavat celý den. Já se pro
tebe vrátím.“
Za nějakou dobu už plavčíci a lidé na loďkách brázdili moře a hledali holčičku. Stovky
lidí na břehu, kteří se o tom dozvěděli, úzkostlivě čekali, jak to skončí. Našli ji až po čtyřech
hodinách, daleko od břehu. Spokojeně plavala na zádech a vůbec se nebála. Jásot a slzy radosti přivítaly zachránce, když se na břeh vrátili se vzácným nákladem. Maruška všechno
prožívala s klidem. Zdálo se, že úplně nechápe, co se kolem ní děje. Řekla: „Tatínek mi řekl, že
na zádech vydržím plavat dlouho a že pro mě přijde. A tak jsem pomalu plavala a splývala,
protože jsem věděla, že přijde.“ (Richards, H. M. S. „When Jesus Comes Back“, Voice of Prophecy News
News,, březen 1949, s. 5)
Moc slibu je úžasná! V tomto týdnu se zaměříme na zaslíbení, která dal Bůh Abrahamovi
a která sahají až do konce času.

Osnova lekce
V této lekci se budeme věnovat čtyřem zásadním zaslíbením, jež pro Abrahama plynula ze
smlouvy, kterou s ním uzavřel Bůh:
• „Budu vždy tvým štítem!“ (neděle)
• „Z tvého rodu vzejde Mesiáš!“ (pondělí, úterý)
• „Národ z tvých potomků bude světu požehnáním!“ (středa)
• „Velké učiním tvé jméno!“ (čtvrtek)

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek
ovlivnil ve vašem duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.
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JÁ JSEM TVŮJ ŠTÍT!
Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame,
já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“ 2Abram však řekl: „Panovníku Hospodine, co mi chceš
dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer.“ 3Abram dále řekl: „Ach,
nedopřáls mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu?“ (Gn 15,1–3)
1

Osobní studium
Proč Pán Bůh nejdříve říká Abramovi „neboj
se“ (v. 1)? Z čeho mohl mít Abram strach?
Gn 15,1–3
Velmi zajímavá jsou v tomto verši Boží
slova: „… já jsem tvůj štít“. Použité osobní zájmeno ukazuje na osobní charakter tohoto
vztahu. Bůh s ním naváže blízký vztah jako
člověk s člověkem. Podobně to chce učinit
v případě každého z nás.
Zde se Bůh poprvé v Bibli představuje
jako „štít“. Je to jediné místo, kde se Bůh
takto sám nazývá. Na jiných místech Bible

používají tento termín pisatelé, když mluví
o Bohu (Dt 33,29; Ž 144,2).
Jak se projeví, že je Bůh naším štítem?
Znamená to, že se nám nestane žádná nehoda nebo křivda?
„Kristus se o nás nezajímá jen příležitostně. Jeho zájem o nás je větší než zájem matky
o její dítě… Náš Spasitel nás vykoupil tím,
že snášel utrpení, žal, hanu, potupu, týrání,
výsměch, odmítnutí a smrt. Bdí nad tebou,
chvějícím se dítětem Božím. Slabost naší
lidské přirozenosti nám nebrání přijít k nebeskému Otci, protože Kristus zemřel, aby se
stal naším prostředníkem.“ (SD 77)

Aplikace
Zažil jsi už situace, kdy byl někdo ve svém životě Bohu věrný, a přesto přišel o práci, rozpadlo se mu manželství, vážně onemocněl nebo nečekaně zemřel? Jak se s tím vyrovnáváš? Jak funguje Boží „štít“? Před čím nás chrání?
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ZASLÍBENÍ MESIÁŠE I.
Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih.
V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. (Gn 28,14)
Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho,
co Bůh zaslíbil. (Ga 3,29)
Osobní studium
Bůh Abrahamovi několikrát zopakoval, že
v jeho potomstvu budou požehnány všechny národy země (Gn 12,3; 18,18; 22,18; 28,14).
Toto nádherné smluvní zaslíbení se několikrát opakuje, a to proto, že je ze všech zaslíbení tím nejdůležitějším, nejtrvalejším
a dává smysl všem ostatním. Můžeme říci,
že je to zaslíbení o vzestupu židovského
národa, prostřednictvím kterého Bůh chtěl,
aby se „všechny čeledi země“ dozvěděly
o pravém Bohu a jeho plánu spasení. V plné
míře se však toto zaslíbení naplnilo v Ježíši
Kristu, který pocházel ze semene Abrahama

a který na kříži zaplatil za hříchy „všech
čeledí země“.
Jak můžeme přijmout požehnání slíbené
Abrahamovým potomkům? Ga 3,29
Zaslíbení o Spasiteli světa je nepochybně nejdůležitější ze všech Božích zaslíbení.
Samotný Vykupitel se stává prostředníkem,
jehož pomocí jsou splněny závazky smluvní
dohody a realizována její další zaslíbení.
Všichni, Židé i pohané, kteří s ním navážou
smluvní vztah, jsou počítáni za členy Abrahamovy rodiny a dědice zaslíbení věčného
života v bezhříšném světě, kde už nikdy
nebude zlo, bolest a trápení (Ga 3,8.9.27–29).
Znáš lepší zaslíbení?

Aplikace
Jak blízké je ti zaslíbení dané Abrahamovi? Chápeš je spíše jako historický příběh, který
je nám vzdálený, nebo jej dokážeš vnímat jako slib daný tobě osobně?
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ZASLÍBENÍ MESIÁŠE II.
Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. (1K 1,30)
Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil
Bůh těm, kdo ho milují.“ (1K 2,9)
Osobní studium
Při našem včerejším uvažování jsme se zaměřili na to, že vrcholné „požehnání“ pro
celý svět, které Bůh zaslíbil Abrahamovi,
přinesl jeho nejvýznamnější potomek – Ježíš. V čem ale toto univerzální požehnání
spočívá?
Co je to nádherné, co Bůh pro člověka
připravil? (1 K 2,9) Co vše, podle vás, přinesla Ježíšova oběť tomuto světu? Zkuste si
uvědomit a pojmenovat co nejvíce důsledků
jeho činu lásky.
O stavu člověka Augustin řekl: „Tento
náš život – jestli je to vůbec vhodný název
pro tolik utrpení – svědčí o tom, že pokolení
smrtelných lidí je odsouzeno od samého začátku. Myslím především na bezednou propast neznalosti, která je pramenem všech
omylů a která svojí temnotou pohlcuje Adamovy syny do té míry, že z ní nikdo bez
těžké námahy, slz a obav nemůže uniknout.
A tak si člověk oblíbil všechno to, co je zby-

tečné a zlé a co přináší tolik žalu, trápení,
zármutku a strachu: Nesmyslnou radost
z neshod, sporů a válek; podvody, krádeže
a loupeže; bezcharakternost a pýchu, nenávist a ctižádost, vraždy a zabíjení, krutost
a divokost, zločinnost a žádostivost; všechny hanebné a nečisté vášně…“ (Augustin
z Hippa. The City of God
God,, New York: Doubleday & Co., 1958), sv. 22, kap. 22, s. 519)
I když byl tento citát napsán před více
než 1500 lety, je stále aktuální. Bez ohledu
na to, jaká je naše víra, přesvědčení a morální povědomí, dříve či později se každý z nás
setká s tím, o čem mluvil Augustin, a bude
mnohým z toho do jisté míry ovlivněn. Je
strašné, jak hluboko lidstvo padlo.
Ať je však naše současná situace jakákoliv,
budoucnost je jasná – a to díky tomu, co Bůh
pro nás udělal prostřednictvím života, smrti,
vzkříšení a velekněžské služby Ježíše Krista.
Je to definitivní naplnění smluvního zaslíbení daného Abrahamovi, že v jeho potomstvu
budou požehnány všechny čeledi země.

Aplikace
Co z toho, co Ježíš udělal, má právě dnes pro tebe největší význam, co ti přináší aktuálně
největší radost a povzbuzení?
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VELIKÝ A ZDATNÝ NÁROD
Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země. (Gn 18,18)
6
Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když
uslyší všechna tato nařízení, řeknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!“ 7Což
se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh,
kdykoli k němu voláme? 8A má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý tento
zákon, který vám dnes předkládám? (Dt 4,6–8)
Osobní studium
Bůh neslíbil Abrahamovi jen to, že v něm
budou požehnány všechny čeledi země.
Hospodin mu také řekl, že se stane „velkým
a zdatným národem“. Toto zaslíbení dostal
muž, jehož manželka byla ve věku, kdy už
nemohla mít děti. I když Abraham neměl
potomky, dokonce ani jednoho jediného
syna, Bůh mu slíbil oboje.
Toto zaslíbení se nenaplnilo v plné míře,
dokud Abraham žil. Dokonce ani za života
Izáka a Jákoba. Bůh je zopakoval Jákobovi
a řekl mu, že se naplní v Egyptě, ale ani Jákob se toho ve skutečnosti nedožil. Nakonec
se však zaslíbení přece jen naplnilo.
Proč chtěl Bůh učinit z Abrahamova potomstva zvláštní národ? (Dt 4,6–8) Jaký
plán měl tento národ naplnit? (Iz 60,1–3)

Z Písma je zřejmý Boží záměr. Prostřednictvím svědectví Izraele, který by byl díky
Božímu požehnání šťastným, zdravým
a svatým lidem, chtěl Bůh přivést národy
světa k sobě. Tento národ měl být příkladem toho, jaké požehnání přináší poslušnost
Bohu. Národy země by začaly uctívat pravého Boha. Pozornost lidstva by se zaměřila
na Izrael, na jejich Boha a na Mesiáše, Spasitele světa, který se objeví v jeho středu.
„Izraelci měli obsadit celé Bohem vymezené území. Národy, které odmítly uctívat
pravého Boha, se měly z Kenaanu odstěhovat.
Bůh si však přál, aby Izraelci projevovali jeho
povahu a přitahovali k němu ostatní národy.
Pozvání evangelia měli tlumočit celému světu. Předobraznou obětní službou měli vyvýšit
Krista před všemi národy a všichni, kteří by
jej přijali, měli žít.“ (COL 290; PM 147)

Aplikace
Jaké paralely existují mezi tím, co chtěl Bůh vykonat prostřednictvím Izraele, a co chce
vykonat prostřednictvím své církve v současnosti? (1Pt 2,9)
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VELKÉ UČINÍM TVÉ JMÉNO!
Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ (Gn 11,4)
Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! (Gn 12,2)
Osobní studium
Proč se Bůh rozhodl dát Abrahamovi zvláštní požehnání – udělat jeho jméno „velkým“?
(Gn 12,2) Jaký je rozdíl mezi tím, co si řekli
obyvatelé Babylóna (Gn 11,4), a co řekl Bůh
o Abrahamovi?
I když se plán spasení zakládá na tom, co
Kristus učinil pro nás, my, kteří přijímáme
Boží milost, jsme jeho součástí. Musíme se
rozhodnout – důležitou roli sehrává naše
svobodné rozhodnutí. Drama věků, boj mezi
Kristem a satanem, ještě stále probíhá v nás
i prostřednictvím nás. Lidé i andělé sledují,
jak tento zápas probíhá. (1K 4,9) Kdo jsme, co

říkáme a co děláme – i když se nám zdá, že se
to dotýká jen našeho bezprostředního okruhu působnosti – má následky, které v určitém
smyslu dosahují do vesmíru. Svými slovy,
skutky, dokonce i postoji můžeme vzdát slávu Bohu, který pro nás vykonal tak mnoho,
anebo mu můžeme dělat ostudu a zneuctívat
jeho jméno. Když Bůh řekl Abrahamovi, že
zvelebí jeho jméno, určitě to nemyslel tak,
jako když svět mluví o někom slavném. To, co
v Božích očích dělá „velké“ jméno, je charakter, víra, poslušnost, pokora a láska k jiným.
Přestože v současnosti zrovna tyto vlastnosti obvykle nejsou potřebné k tomu, aby byl
někdo slavným, měl by je svět uznávat.

Aplikace
Jak se dnes stává něčí jméno známým a velkým? Jak ovlivňuje postoj okolního světa náš
pohled na „velikost“ člověka?
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 12. kapitolu „Abrahamův příklad“ (PP 132–144; NUD 56–62) a 13. kapitolu „Nejtěžší
zkouška“ (PP 145–155; NUD 63–68) v knize Na úsvitu dějin.
Bůh slíbil Abrahamovi nový domov. (Gn 12,1)
„První podmínkou splnění tohoto slibu však byla zkouška víry. Bůh od něj vyžadoval
oběť… K jeho zemi, k příbuzným a k domovu ho poutala silná pouta. On však neváhal uposlechnout Boží volání. Nepoložil žádnou otázku ve vztahu k zaslíbené zemi. Neptal se, zda je
tam úrodná půda či zdravé podnebí. Za nejšťastnější místo na zemi pokládal místo, kde ho
chtěl mít Bůh. (PP 126; NUD 52)
Když Abraham vešel do Kanaánu, zjevil se mu Bůh a jasně mu řekl, že zemi, ve které
pobývá, dostanou jeho potomci (Gn 12,7). Bůh mu toto zaslíbení zopakoval ještě několikrát
(Gn 13,14.15; 15,18; 17,8; 35,12). Až po přibližně čtyřech stech letech se toto zaslíbení naplnilo.
Bůh oznámil Mojžíšovi, že vyvede Izraelce z Egypta a povede je do země oplývající mlékem
a medem, a toto zaslíbení zopakoval i Jozuovi (Joz 1,3). Toto zaslíbení se naplnilo, i když ne
zcela, také v době krále Davida (2S 8,1–14).
Přečti si Žd 11,9.10.13–16. Tyto verše nám ukazují, že Abraham, spolu s dalšími věrnými patriarchy, považoval Kanaán za symbol, předzvěst konečného domova vykoupeného Božího
lidu. Jako Abrahamovi potomci ve víře si také musíme uvědomovat, že „zde nemáme trvalý
domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde“ (Žd 13,14). Jistota budoucího života s Kristem
nám pomáhá pevně stát v tomto současném světě změn a zániku.

Otázky k rozhovoru
1. Jak mohou Boží zaslíbení ohledně budoucnosti ovlivnit víru člověka už dnes? (2K 4,17.18; Mt 5,5)
2. „Pravá velikost je výsledkem poslušnosti Božích přikázání a spolupráce na Božím záměru.“ (1BC 293) Co v této souvislosti znamená poslušnost a co spolupráce?

Shrnutí
Zaslíbení. Jak velký význam mají pro věřícího člověka! Naplní se? Víra odpovídá ANO. Boží
smlouvy jsou věčné. I když Noe, Abraham a Mojžíš zemřeli, Boží zaslíbení se stále naplňují.
Jestliže se rozhodneme otevřít mu svoje srdce, jeho zaslíbení o spasení platí i pro nás.
Praktický závěr
 Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při
studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat
vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi
představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
_______________________________________
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