Lekcja 8 na 21. maja 2022

Abraham opuścił swoją ziemię i wyruszył do ziemi obiecanej ponad
50 lat temu.
Był już starszym człowiekiem, ale jego wiara była silniejsza niż
kiedykolwiek. Był gotowy do odpoczynku, ponieważ ufał Bożej
obietnicy.
W tym momencie Bóg poprosił Abrahama, aby ofiarował syna
obietnicy. Potem stracił Sarę. Poza tym Izaak był jeszcze samotny i
nie miał dzieci. Abraham musiał znów kroczyć przez wiarę.
Próba wiary

Wypełnienie obietnicy
Wzięcie ziemi w posiadanie
Ochrona nasienia
Więcej potomków Abrahama

„Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był
wystawiony na próbę.” (List do Hebrajczyków 11,17)

Bóg nigdy nie żądał ofiar z ludzi (Jr 7,31). Poza tym, ofiarowanie
Izaaka było wbrew obietnicy: „od Izaaka nazwane będzie
potomstwo twoje” (Rdz 21,12) Czyżby Abraham źle zrozumiał
Boży nakaz (Księga Rodzaju 22,2)?
Abraham znał głos Boży (J 10,1-4). W pełni pojął
Boże wymaganie i uwierzył, „że Bóg ma moc
wskrzeszać nawet umarłych.” (Hbr 11,19)
Bóg próbował Abrahama. Jego serce zostało
osądzone (Pwt 8,2). Wynik był zadowalający: „teraz
wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się
ofiarować mi jedynego syna swego.” (Księga
Rodzaju 22,12)

„Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na
całopalenie, synu mój.” (Księga Rodzaju 22,8)

Ofiara całopalna była typem ofiary.
Zwierzę miało być całkowicie spalone
przez ogień (Księga Wyjścia 29,18).
Izaak zauważył, że nie było żadnego
zwierzęcia na ofiarę. Abraham uchylił się
od odpowiedzi na to pytanie,
stwierdzając, że Bóg zapewni ofiarę.
Rzeczywiście, Bóg dostarczył zwierzę na ofiarę
całopalną. To zwierzę umarło zamiast Izaaka (Rdz
22,13). W ten sposób Bóg potwierdził wypełnienie
obietnicy (Księga Rodzaju 22,18).
Bóg dostarczył. Jezus jest Barankiem, który umarł,
dlatego my możemy żyć (J 1,36; Rz 5,8; 6,8).

„W ten sposób przeszło pole z jaskinią na nim od Chetytów do Abrahama
jako jego własny grób. ” (Księga Rodzaju 23,20)

Abraham „osiągnął wiek stu dwudziestu lat” (E.G.W., PP
147), gdy Bóg nakazał mu złożyć w ofierze Izaaka.
Zatem, Izaak miał 20 lat, a Sara miała 110 lat.
17 lat później Sara zmarła (Rdz 23,1). Jest jedyną kobietą w
Starym Testamencie, której wiek w chwili odejścia jest
wspomniany. Była też pierwszą kobietą, która weszła do ziemi
obiecanej.

Po negocjacjach z Efronem, Abraham nabył pierwszy kawałek
ziemi, który w Kanaanie mógł nazwać swoim własnym (Księga
Rodzaju 23,17-18).
Abraham pogrzebał Sarę w jaskini Makpela w Hebronie.
Abraham, Izaak, Rebeka, Jakub, Lea i Józef, również zostali w
niej pogrzebani.

Abraham zaplanował znalezienie żony dla Izaaka, aby
zapewnić sobie potomstwo (por. Rdz 24,1-4).
W tej historii są dwa niezwykłe punkty: modlitwa
[Abrahama, Eliezera i Izaaka] oraz ufność, że Bóg panuje nad
tym procesem.
Pojawiały się wyraźne znaki, że Anioł prowadził Eliezera, aby
wybrał Rebekę na żonę Izaaka.
Bóg jednak pozwolił, by Rebeka sama dokonała wyboru
(por. Rdz 24,8; 50-51; 57-59).

„Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura.”

(Księga Rodzaju 25,1)

Abraham żył 175 lat (Rdz 25,7). Oprócz Izaaka miał jeszcze jednego syna
z Hagar (Rodz. 25,12) i sześciu synów z Keturą (Rodz. 25,1-2).
Siedmiu synów swoich konkubin Abraham odesłał daleko, ponieważ
tylko Izaak mógł odziedziczyć ziemię obiecaną (Rodz. 25,6).
W Księdze Rodzaju 25,2-4 i 12-18 znajdują się dwa krótkie
zapisy genealogiczne, które podkreślają, że obietnica dana
Abrahamowi została spełniona: „i będziesz ojcem wielu
narodów” (Rodz. 17,4).

Pan pozostał niezłomny w swoich obietnicach łaski
danych wiernemu słudze Abrahamowi, którego
wiara jest przedstawiona w Piśmie Świętym jako
wspaniały przykład zbawienia przez wiarę.

„Bóg zaś wydał swego Syna na śmierć w mękach i hańbie.
Aniołom, którzy byli świadkami upokorzenia i męki
duchowej Syna Bożego, nie zezwolono interweniować jak
w przypadku Izaaka. Żaden głos nie zawołał: >>Dosyć!<< By
zbawić upadły rodzaj ludzki, Król chwały oddał swoje życie.
Czy może być dany bardziej przekonywający dowód
nieskończonej litości i miłości Bożej? >>On, który nawet
własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich
wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?<<
Rzymian 8,32.”
E. G. W. (Patriarchowie i Prorocy, rozdz. 13, s. 154)

