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Ābrahāms tika saukts par “visu ticīgo tēvu”
(Rom.4:11).

Viņš bija ticības paraugs un atklāja arī to, ka
nebija brīvs no cilvēcīgām vājībām un
nepilnībām.
Papētīsim Ābrahāma ceļojumu - viņa iziešanu
no Kaldejas līdz karam pie Kānaānas. Mēs
apmeklēsim vietas, kur viņš cēla altārus, lai
pielūgtu Dievu un redzēsim kā pieauga viņa
uzticība un paļāvība.

Pateicība Dievam Desmitā tiesa Melhizedekam

Ābrahāms un Lats

Došanās uz Kānaānu

Ābrahāma iziešana no Ūras

Atgriežoties Kānaānā

Došanās lejā uz Ēģipti

“Un Ābrāms ņēma Sāraju, savu sievu, un savu brāļadēlu Latu un visu
mantību, ko tie bija ieguvuši, un visas dvēseles, kādas tie Hāranā bija
iemantojuši, un tie izgāja, lai dotos uz Kānaāna zemi. Un tie nogāja uz
Kānaāna zemi.” (1.Moz. 12:5)

Dievs pavēlēja Ābrāmam atstāt savu zemi un
doties uz Kānaānu. Dievs arī apsolīja viņam
svētības, godu un aizsardzību. "Es tavu vārdu
darīšu lielu un būsi par svētību" (1.Moz.12:2-3).
Ābrāmam vajadzēja apkārtējiem būt par svētību.
"Tevī būs svētītas visas zemes ciltis" (1.Moz.22:18;
Gal.3:16).

Viņam bija jāpamet "kaldeju Ūra", jo tā bija cieši
saistīta ar Bābeli (1.Moz.15:7; Jes.13:19a) un
jādodas uz Kānaānu (1.Moz.12:5b).
Arī mēs tiekam aicināti pamest "Bābeles" viltus
doktrīnas un paklausīt Dieva pavēlēm, pieņemt
Dieva piedāvāto pestīšanu (Jes.48:20; Jer.50:8;
Atkl.18:2,4).

“Bet tanī zemē bija bads, un Ābrāms nogāja uz Ēģipti, lai tur
mistu, jo bads bija ļoti smags tanī zemē.” (1.Moz.12:10)

Nonācis Kānaānā, Ābrāms uzcēla savu telti starp Bēteli un Aju. Tur
viņš uzcēla arī altāri Dievam (1.Moz.12:8). Viss izdevās labi! Tomēr
"zemē bija bads". Ko Ābrāms darīja tālāk?

Staigāšana ticībā
Iziešana no Ūras un došanās uz
Kānaānu (1.Moz.15:7)
• Uzticēšanās Dievam (1.Moz.12:4)
• Būt par svētību (1.Moz.12:2)
●

Staigāšana bez ticības
•Došanās uz Ēģipti (1.Moz.12:10)
• Uzticēšanās sev (1.Moz.12:13)
• Būt par lāstu, nenesot svētības
(1.Moz.12:17)

Dievs nekad nepameta
Ābrāmu, neskatoties uz
viņa ticības trūkumu.
Ābrāms bija pelnījis sodu,
bet Dievs viņam parādīja
žēlastību. Tāda pati
žēlastība mums ir
pieejama arī šodien.

“Un viņš savos pārgājienos gāja no dienvidiem uz Bēteli līdz tai vietai, kurā viņa
telts sākumā bija stāvējusi: starp Bēteli un Aju.” (1.Moz.13:3)

Dievs Ābrāmu nekad nepameta, bet paņēma viņu
pie rokas un atveda atpakaļ, kur viņš bija sākumā.
Dievs deva viņam iespēju sākt visu no jauna ar
iegūto mācību.
Ābrāmu vairs nebiedēja bads. Viņš vairs nedomāja
par sevi un sev neuzticējās. Viņš saprata, lai kas
notiktu, Dievs vienmēr būs ar viņu. Ābrāma
atjaunotā savienošanās ar Dievu bija redzama jau
viņa attiecībās ar cilvēkiem, problēmu risināšanā
pret Latu par zemes izmantošanu (1.Moz.13:5-11).
Nesaprotami, Latam, kuram tika dota brīva izvēle,
kļuva par vergu (1.Moz.14:11-12). Ābrāms, kurš
Latam deva brīvu izvēli, palika brīvs apsolītajā
zemē (1.Moz.13:14-17).
Apsolītā zeme bija Dieva dāvana, ko Ābrāms saņēma ticībā.
Dievs apsolīja un apsolījumu arī piepildīja (2.Kor.1:20).

“Un viņš atveda atpakaļ visu mantību, un arī Latu, savu radinieku,
viņš atveda atpakaļ līdz ar tā mantību, arī sievas un ļaudis.”
(1.Moz.14:16)

Pēc tam, kad Sodomas ķēniņš un viņa sabiedrotie bija kalpojuši 12 gadus, tad viņi
sacēlās pret Elamas ķēniņu Kedarlaomeru (1.Moz.14:1-4).
Tā laika lielvaras cīnījās par zemi. Ābrāms palika neitrāls.
Viņš zināja, ka zeme patiesībā piederēja viņam, jo Dievs
viņam to bija devis.
Tad kad Ābrāms uzzināja, ka viņa brāļadēls Lats ir nonācis
gūstā, "viņš vispirms no Dieva meklēja padomu un tad sāka
gatavoties karam" (E.G.V. "Sentēvi un pravieši", 135. lpp.).
Pateicoties Dieva
atbalstam, pietika
ar 318 vīriem, lai
Latu izglābtu un
liktu armijai bēgt uz
Damasku. Dievs tika
paaugstināts.

DESMITĀ TIESA MELHIZDEKAM
Pastāv ievērojams kontrasts starp Sodomas un
Gomoras ķēniņu vārdu nozīmi [Bera = "ļaunumā"; Birsa
= "netaisnībā"], un Visaugstākā Dieva priesteris
[Melhisedeks = "taisnības ķēniņš" (Ebr.7:2)].
Melhisedeks ir Kristus prototips
(Ebr.5:10; 7:3). Jēzus ir "Miera
Ķēniņš" (Jes.9:6). Viņš drīz
atgriezīsies, lai nodibinātu mieru
virs zemes un uzņemtu tos, kuri,
uzticējušies un paļāvušies uz
Dievu un guvuši uzvaru
(1.Kor.15:57; 1.Jņ.5:4; Atkl.15:2).

Ābrahāms apliecināja savu pateicību Dievam, nododot
desmito no visa tā, ko Kungs viņam bija devis. Ar savu
piemēru viņš bija Dieva liecinieks tā laika cilvēkiem.

E. G. V. (Debesu vietās, 15.aprīlī)

"Kad Dievs lūdza Ābrahāmu atstāt savu zemi un
draugus, viņš varēja interesēties un jautāt, ko Dievs ar
to ir domājis. Viņš tomēr rādīja, ka pilnīgi uzticas
Dieva vadībai; viņš nejautāja, vai tā zeme būs auglīga
un jauka, vai arī nebūs tāda un vai viņam tur būs
viegla dzīve. Viņš gāja, kur Dievs lika. Te ietverta
mācība mums visiem. Ja mēs apmetamies uz dzīvi tur,
kur ir visas ērtības un viegla dzīve, mēs tik lielā mērā
neizjūtam vajadzību paļauties uz Dievu no mirkļa uz
mirkli un justies atkarīgiem no Viņa. Dievs Savās
rūpēs rada mums apstākļus, kur mēs izjūtam
vajadzību pēc Viņa palīdzības un spēka."

