Lekcja 7 na 14. maja 2022

„Wtedy Abram odpowiedział:
Panie Boże, cóż mi możesz
dać, gdy ja schodzę
bezdzietny, a dziedzicem
domu mego będzie Eliezer z
Damaszku”
Rodzaju 15,2

Abraham podróżował już od jakiegoś czasu po
Kanaanie, gdy Bóg postanowił potwierdzić swoje
przymierze z nim poprzez szereg wizji.

Abraham uwierzył w to, ale Sara się niecierpliwiła.
W końcu pojawił się sam Bóg, aby wyjaśnić
obietnicę.
Abraham nie myślał o sobie, gdyż rozmawiał twarzą
w twarz z Panem Wszechświata. Zamiast tego
wstawiał się za nielicznymi sprawiedliwymi w
Sodomie.

„Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.”
(Rodzaju 156)

Abram podzielił się swoimi wątpliwościami co do obiecanego
potomstwa, gdy ponownie spotkał się z Bogiem (Rdz 15,2). Bóg
zapewnił go, że jego syn będzie jego dziedzicem. Abram Mu
uwierzył (Rz 4,20-22).
Następnie przymierze zostało potwierdzone (por. Rdz 15, 9-18).

Składano w ofierze
zwierzęta (w. 9-10)

Chrytus umarł za
nasze grzechy

Wokół latają sępy
(w.11)

Izrael był
zniewolony (w. 13)

Płonąca
pochodnia (w. 17)

Bóg zobowiązał się do
wypełnienia swoich
obietnic

Granice ziemi obiecanej
zostały wyznaczone (w. 18)

Powrót do
Edenu

Po 10 latach oczekiwania Sara straciła wszelką
nadzieję, że będzie matką potomstwa. Zaproponowała
alternatywę: matkę surogatkę. Wyglądało na to, że
rozsądek zwyciężył nad wiarą...
Sara zwątpiła i działała wbrew woli Bożej, zupełnie jak
Ewa. Abraham poszedł na kompromis i posłuchał jej,
tak jak Adam.
Konsekwencje tego błędu do dziś
dotykają mieszkańców Kanaanu.
Jednak Bóg wciąż okazuje swoją miłość,
nawet kiedy podejmujemy złe decyzje.
Obiecał ochronę dla Hagar oraz Ismaela
(Rdz 16,10-12).

„Obrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i
będzie to znakiem przymierza między mną a wami.”
(Księga Rodzaju 17,11)

Bóg pozostał milczący przez ponad 10 lat. Następnie wyjaśnił
warunki przymierza. Rozpoczął od ustanowienia znaku.
Mojżesz, Jeremiasz i Paweł rozumieli ten znak jako coś więcej
niż akt fizyczny (Pwt 10,16; 30,6; Jr 4,4; Rz 2,28-29).
Przymierze wykracza poza fizycznych potomków Abrahama.
Stanowi ono o dziele Nasienia, Mesjaszu. Ofiara Jezusa niesie
życie wieczne wszystkim, którzy je przyjmują przez wiarę.

Dla odzwierciedlenia tej obietnicy, zostały zmienione imiona:

Abram
[„wywyższony ojciec”]
Sarai
[„moja księżniczka”]

Abraham [„ojciec
wielu narodów”]
Sarah [„księżniczka
dla wszystkich”]

Abraham był zakłopotany. Sara miała 90 lat; jak mogłaby urodzić
dziecko? Abraham zaśmiał się (Księga Rodzaju 17,17).
Bóg zdecydował, by porozmawiać z nimi o tym. Przybył do nich w
ludzkiej postaci, wraz z dwoma aniołami (Księga Rodzaju 18,1-2).
Abraham był gościnny, więc chętnie zajął się
podróżnymi (List do Hebrajczyków 13,2).
Bóg osobiście powiedział o obietnicy, a Sara Go usłyszała. Sara
również się śmiała (Księga Rodzaju 18,12).
Boże obietnice są pewne i Sara uwierzyła (Hbr 11,11). W końcu Bóg
również zaśmiał się z syna wiary (Izaak oznacza „zaśmieje się”).

„Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół
z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego!
Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?” (Księga Rodzaju 18,25)

Aniołowie wyruszyli do Sodomy. Bóg pozostał i rozmawiał
z Abrahamem (por. Rdz 18,22). Abraham wstawiał się za
Sodomą. Wynegocjował minimalną liczbę sprawiedliwych
w Sodomie, aby Bóg przebaczył miastu (Rdz 18,23-32).50,
45, 40, 30, 20, 10... potem negocjacje się skończyły.
Dziesięć to symbol minimum. Na przykład synagogę
można było otworzyć tylko wtedy, gdy było w niej
obecnych co najmniej 10 mężczyzn.
Tylko 4 osoby zostały uratowane (i tylko 3 przeżyły).
Nie odnaleziono nawet pięciu sprawiedliwych. Tylko
Lot, jego żona i ich dwie córki (2P 2,7-8).

Zniszczenie Sodomy jest symbolem ostatecznego
zniszczenia bezbożnych (Jud 7).

E. G. W. (Wielki Bój, rozdz. 39, s. 631)

„Pod postacią ludzi aniołowie często przebywają
w zgromadzeniach sprawiedliwych; odwiedzają też
zgromadzenia niegodziwców, tak jak udali się do
Sodomy, aby spisać ich uczynki i stwierdzić, czy
przekroczyli granicę Bożej wyrozumiałości. Pan
rozkoszuje się miłosierdziem i ze względu na
niewielu, którzy Mu naprawdę służą, powstrzymuje
nieszczęścia i przedłuża spokój tłumów.”

„Wiara jest zaufaniem Bogu - wiarą w to, że On nas
kocha i wie, co służy naszemu dobru. Dlatego
zamiast naszej własnej drogi, prowadzi nas do
przyjęcia Jego drogi. W miejsce naszej niewiedzy
przyjmujemy Jego mądrość; w miejsce naszej
słabości - Jego siłę; w miejsce naszej grzeszności
- Jego sprawiedliwość. Nasze życie, my sami, już
jesteśmy Jego własnością; wiara uznaje Jego
własność i przyjmuje Jego błogosławieństwa.”
E. G. W. (Pracownicy Ewangelii, s. 259)

