A Bahin ni Abraham. Genesis 15.
❖ Sa dihang nahimamat ni Abram ang Dios pag-usab, iyang gipahayag ang iyang mga pagduhaduha
mahitungod sa gisaad nga binhi (Gen. 15:2). Ang Dios nagpasalig kaniya nga ang usa ka anak sa
iyang kabubut-on makapanunod kaniya. Ug si Abram mituo (Rom. 4:20–22).
❖ Sunod, ang pakigsaad gipamatud-an (Gen. 15:9-18):
— Ang mga mananap gihalad (b. 9-10) => Si Kristo namatay alang sa atong mga sala.
— Ang mga langgam nag-atang (v.11) => Ang Israel naulipon (b. 13).
— Usa ka sulo sa kalayo (b. 17) => Ang Dios nagsaad sa pagtuman sa iyang mga saad.
— Ang mga utlanan sa yutang saad gihatag (b. 18) => Balik sa Eden.
B Ambag ni Sarah. Genesis 16.
❖ Human sa 10 ka tuig nga paghulat, si Sarai nawad-an og paglaom nga mahimong inahan sa binhi, ug
misugyot og solusyon: usa ka puli nga inahan. Ang rason makadaog sa pagtuo, di ba?
❖ Sama kang Eva, si Sarai nagduhaduha, ug milihok batok sa balaang kabubut-on. Sama kang Adan, si
Abram nakadungog sa tingog sa iyang asawa, ug miambit sa iyang sayop.
❖ Apan ang Dios nagpakita sa iyang gugma bisan sa sayop nga mga desisyon, nagsaad og panalipod ug
kinabuhi ngadto kang Hagar ug Ishmael (Gen. 16:10-12).

C Ang timaan sa pakigsaad. Genesis 17.
❖ Si Moises, Jeremias ug Pablo nakakita niini nga ilhanan [pagtuli] usa ka butang nga labaw pa sa
pisikal nga buhat (Dt. 10:16; 30:6; Jer. 4:4; Rom. 2:28-29).
❖ Ang pakigsaad labaw pa sa pisikal nga kaliwat ni Abraham, kini nagtumong sa buhat sa
mesiyanikong binhi, ang sakripisyo ni Jesus nga naggarantiya sa kinabuhing dayon niadtong
midawat niini pinaagi sa pagtuo.
❖ Kini nga saad makita sa pagbag-o sa mga ngalan:
— Abram [“binayaw nga amahan”] => Abraham [“amahan sa daghan”].
— Sarai [“akong prinsesa”] => Sara [“prinsesa” sa tanan].
D Ang pagkumpirma sa saad. Genesis 18:1-15.
❖ Sa ideya nga makabaton ug anak nga lalaki ni Sara, si Abraham nalibog. Ang 90 ka tuig usa ka taas
nga panahon alang sa usa ka babaye nga makabaton mga anak! Mikatawa si Abraham (Gen. 17:17).
❖ Ang Dios mihukom sa personal nga paghisgot sa butang uban kanila. Sa pagbuhat niini, siya
nahimong tawo ug, inubanan sa duha ka anghel, mipakita sa atubangan ni Abraham (Gen. 18:1–2).
❖ Si Abraham, nga naghatag kanato ug panig-ingnan sa pagkamaabiabihon, midagan aron matubag
ang mga panginahanglan sa mga magpapanaw (Heb. 13:2).
❖ Atol sa panag-istoryahanay, si Sara nakadungog sa saad direkta gikan sa Dios. Mikatawa usab si Sara
(Gen. 18:12).
❖ Nag-atubang sa kasiguroan sa balaanong tubag, si Sara mituo (Heb. 11:11). Sa kataposan, ang Diyos
mikatawa usab uban sa anak sa pagtuo (ang Isaac nagkahulogang "siya mikatawa").

E Ang pagpataliwala ni Abraham. Genesis 18:16-19:29.
❖ Samtang ang mga anghel miadto sa Sodoma, ang Dios nagpabilin nga nakigsulti kang Abraham
(Gen. 18:22). Si Abraham nagpataliwala alang sa Sodoma, nakigsabut alang sa labing gamay nga
gidaghanon sa mga matarung nga mga tawo nga gikinahanglan alang sa Dios sa pagluwas sa siyudad
(Gen. 18:23–32). Ang napulo usa ka numero nga nagpakita sa usa ka minimum.
❖ 4 ra ang naluwas (ug 3 ra ang naluwas). Wala gani katunga sa napulo ka matarong ang nakaplagan.
❖ Ang kalaglagan sa Sodoma maoy simbolo sa kataposang kalaglagan sa mga daotan (Judas 7).

