7.tēma 14.maijā, 2022

“Un Ābrāms
atbildēja: "Dievs
mans Kungs, ko
Tu man gribi dot?
Redzi, es palieku
bez bērniem, un
mana nama
mantinieks būs
šis damaskietis
Ēliēzers?”
1.Mozus 15:2

Ābrahāms jau kādu laiku bija ceļojis pa
Kānaānu, Dievs nolēma ar viņu apstiprināt
Savu derību, izmantojot dažādas
atklāsmes.
Ābrahāms ticēja, bet Sāra kļuva
nepacietīga, līdz beidzot Dievs atklājās, lai
apstiprinātu solījumu.
Sarunājoties aci pret aci ar Visuma Kungu
Ābrahāms nepievērsās sev, bet aizlūdza par
dažiem Sodomas taisnajiem.

“Un Ābrāms uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam
pieskaitīja par taisnību.” (1.Moz. 15:6)
Satiekoties ar Dievu Ābrahāms izsacīja šaubas par
apsolīto pēcnācēju (1.Moz.15:2). Dievs sacīja, ka viņa
dēls būs mantinieks. Ābrahāms ticēja (Rom.4:20-22).
Tā tika apstiprināta derība (1.Moz.15:9-18).

Tika pienesti un
upurēti dzīvnieki
(9-10.p.)

Kristus nomira
par mūsu
grēkiem

Vanagi metās uz
kustoņiem (11.p.)

Israēls tiks
paverdzināts

Degoša lāpa
parādījās starp
gabaliem (17)
Tika noslēgta derība
un apstiprinātas
apsolītās zemes
robežas (18.p.)

(13.p.)

Dievs apsolīja Savus
apsolījumus izpildīt
Atgriešanās
Ēdenē

Pēc 10 gadu ilgas gaidīšanas Sāra zaudēja visas
cerības būt par apsolītās tautas māti. Viņa
piedāvāja alternatīvu risinājumu. Cilvēcīgi viņa
neuzticējās.
Sāra šaubījās un rīkojās pretēji Dieva gribai. Tāpat
kā tas notika ar Ievu un Ādamu, arī Ābrahāms
uzklausīja sievas balsi un izdarīja kļūdu.
Šīs kļūdas sekas joprojām ietekmē
Kānaānas iedzīvotājus. Tomēr
Dievs parāda Savu mīlestību, pat ja
pieņemam sliktus lēmumus. Dievs
Hagarai un Ismaēlam apsolīja
aizsardzību un dzīvību
(1.Moz.16:10-12).

“Un apgraizītai jātop jūsu miesas priekšādai, un tā lai
ir derības zīme starp Mani un starp jums” (1.Moz. 17:11)

Dievs klusēja vairāk kā 10 gadus. Tad Viņš paskaidroja
derības nosacījumus un iesāka runāt par derības zīmi apgraizīšanas rituālu. To sentēvam un viņa
pēcnācējiem vajadzēja ievērot par zīmi, ka tie ir
nodevušies kalpošanai Dievam.
Mozus, Jeremija un Pāvils saprata šo zīmi un ne tikai kā
fizisku darbību (5.Moz.10:16; 30:6; Jer.4:4; Rom.2:28-29).
Derība ietvēra Ābrahāma pēcnācējus. Tas ir par Sēklas,
Mesijas darbu. Jēzus upuris nes mūžīgo dzīvību visiem tiem,
kas to pieņem ticībā. Mūžīgās nākotnes apsolījums ietverts
Ābrāma un Sāras vārdu maiņā. Nosaukumi mainīti, lai
atspoguļotu šo apsolījumu:
Ābrāms
["paaugstināts tēvs"]

Ābrahāms
["daudzu tautu tēvs"]

Saraja
["mana princese"]

Sāra
[visu ļaužu "princese"]

Ābrahāms bija pārsteigts uzzinot, ka Sārai būs bērns! Vai 90
gados sievietei var būt bērns?! Ābrahāms pasmējās
(1.Moz.17:17).
Dievs nolēma personīgi runāt par šo jautājumu. Viņš nāca pie
Ābrahāma cilvēka izskatā kopā ar vēl diviem eņģeļiem.
(1.Moz.18:1-2).

Ābrahāms bija viesmīlīgs un steidzās
apmierināt ceļinieku vajadzības (Ebr.13:2).
Dievs pieminēja doto apsolījumu. Kad Sāra to dzirdēja, viņa
pie sevis pasmējās (1.Moz.8:12).
Dieva apsolījums tika piepildīts. Tagad Sāra ticēja (Ebr.11:11).
Dievs arī pasmējās kopā ar ticības dēlu (vārds Īzāks nozīmē
“viņš smiesies”).

“Nemūžam Tu tā nedarīsi, ka liksi mirt taisnajam ar bezdievi, ka taisnais būtu līdzīgs
bezdievim. Nemūžam! Vai visas pasaules soģis nedarīs taisni?" (1.Moz.18:25)

Eņģeļi devās uz Sodomu. Dievs palika runāt ar
Ābrahāmu (1.Moz.18:22). Ābrahāms aizlūdza par
Sodomu, lai Dievs saudzētu taisnos cilvēkus un
pilsētu (1.Moz.18:23-32).
50, 45, 40, 30, 20, 10…, kaulēšanās beigusies.
Desmit ir skaitlis, kas norāda uz minimālo
simbolisko skaitu. Piemēram, sinagogu varēja atvērt
tikai tad, ja bija šie desmit vīri.

Sodomā tikai 4 cilvēki tika glābti: Lats, viņa
sieva un viņu divas meitas (trīs izdzīvoja).
Netika atrasti pat pieci taisni cilvēki. (2.Pēt.2:7-8).
Sodomas iznīcināšana ir simbols ļauno cilvēku
galīgai iznīcināšanai (Jūda 7).

E. G.V. (Lielā cīņa, lpp. 615)

"Daudzreiz eņģeļi cilvēku izskatā ierodas taisno
sapulcēs; tie apmeklē arī ļauno sanāksmes, kā
tad, kad gāja uz Sodomu, lai redzētu viņu
darbus un noskaidrotu, vai ļaudis jau nav
pārkāpuši Dieva pacietības robežu. (632) Kungs
atrod prieku žēlastībā, un to nedaudzo dēļ, kas
patiesi Viņam kalpo, bieži ierobežo nelaimes
gadījumus un postu, tā ļoti daudziem atļaujot
baudīt miera apstākļus."

“Ticība ir paļaušanās uz Dievu, zinot to, ka
Viņš mūs mīl un zina to, kas mums ir
vislabākais. Tādā veidā Viņš mūs mudina
nodoties Viņam. Mūsu neziņas vietā
pieņemt Viņa gudrību; mūsu vājuma vietā
Viņa spēku; mūsu grēka vietā Viņa
taisnību. Mūsu dzīve un mēs paši
piederam Viņam. Ticēt nozīmē atzīt Viņa
īpašumtiesības uz mums un pieņemt Viņa
svētības.”
E. G. W. (Obreros evangélicos, pg. 273)

