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După o perioadă de pelerinaj prin Canaan,
Dumnezeu a decis să-și finalizeze legământul cu
Avraam prin diferite viziuni.

Avraam a crezut, Sara a devenit nerăbdătoare.
În cele din urmă, Dumnezeu însuși a apărut
pentru a clarifica lucrurile.
Ca punct culminant, în timp ce vorbește față în
față cu Domnul Universului, Avraam se uită de
sine și mijlocește pentru posibilii drepți din
Sodoma.

“Avram a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta
ca neprihănire.” (Geneza 15:6)

Când Avram îl întâlnește din nou pe Dumnezeu, el își
exprimă îndoielile cu privire la sămânța promisă
(Geneza 15:2). Dumnezeu îl asigură că un fiu al lui îl
moștenește. Și Avram crede (Romani 4:20-22).
Apoi, legământul este confirmat (Geneza 15:9-18).
Hristos moare
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După 10 ani de așteptare, Sarai își pierde speranța de a
fi mama seminției și propune o soluție: o mamă
surogat. Rațiunea câștigă credința sau nu?
La fel ca Eva, Sarai se îndoiește și acționează împotriva
voinței divine. Ca și Adam, Avram aude vocea soției
sale și împărtășește greșeala ei.
Chiar și astăzi, locuitorii Canaanului
continuă să sufere consecințele acestei
greșeli. Dar Dumnezeu își arată
dragostea chiar și în deciziile greșite,
promițându-i lui Agar și lui Ismael
protecție și viață (Geneza 16:10-12).

“Să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru, și
acesta să fie semnul legământului dintre Mine și
voi.” (Geneza 17:11)

De mai bine de 10 ani, Dumnezeu tace. În cele din urmă, el
decide să clarifice condițiile legământului. Și începe să
vorbească despre un semn.
Moise, Ieremia și Pavel au văzut în acest semn ceva mai
mult decât un simplu act fizic (Deut. 10:16; 30:6; Ier. 4:4; Rom. 2:28-29).

Legământul depășește descendența fizică a lui Avraam, se
referă la lucrarea seminției mesianice, jertfa lui Isus care
garantează viața veșnică celor care o acceptă prin credință.
Această promisiune se reflectă în schimbarea numelui:

Avram
[“tată înălțat”]
Sarai
[“prințesa mea”]

Avraam
[“tatăl multor neamuri”]
Sara
[“prințesa” tuturor]

La gândul că va avea un copil cu Sara, Avraam a fost surprins. 90 de ani
este o vârstă înaintată pentru ca o femeie să aibă copii! Avraam râde
(Geneza 17:17).

Dumnezeu decide să discute personal problema cu ei. Pentru a face
acest lucru, el ia formă umană și, însoțit de doi îngeri, apare înaintea
lui Avraam (Geneza 18:1-2).
Avraam, dându-ne un exemplu de ospitalitate,
aleargă pentru a răspunde nevoilor călătorilor (Evr.
13:2).
În timpul conversației, Sara aude promisiunea direct de la Dumnezeu.
Și Sara râde (Geneza 18:12).
Asigurată de răspunsul divin, Sara crede (Evr. 11:11). În final, râde și
Dumnezeu cu fiul făgăduinței (Isaac înseamnă „el râde”).

“Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel
rău, departe de Tine așa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot pământul nu va face
oare dreptate?” (Geneza 18:25)

În timp ce îngerii merg la Sodoma, Dumnezeu rămâne să
vorbească cu Avraam (Geneza 18:22). Avraam mijlocește pentru
Sodoma, negociind numărul minim de oameni drepți necesar
pentru ca Dumnezeu să cruțe cetatea (Geneza 18:23-32).
50, 45, 40, 30, 20, 10..., tocmeala s-a terminat aici. Zece este un
număr care indică un minim. De exemplu, cu zece bărbați s-ar
putea deschide o sinagogă, dar nu cu mai puțini.
Doar 4 au fost salvați (și doar 3 au supraviețuit). Nici
măcar jumătate din cei zece drepți nu au fost găsiți.
Numai Lot, soția lui și cele două fiice ale lor (2Pet. 2:7-8).

Distrugerea Sodomei este un simbol al distrugerii
finale a celor răi (Iuda 7).

E. G. W. (Tragedia veacurilor, pag. 631)

“În chip de oameni, îngerii sunt adesea prezenți în adunările
celor neprihăniți; ei vizitează adunările celor nelegiuiți, așa
cum au fost la Sodoma, pentru a aduce un raport despre
faptele lor, pentru a stabili dacă au trecut hotarul răbdării
lui Dumnezeu. Domnul găsește plăcere în milă; și, de dragul
acelora puțini care Îi slujesc cu adevărat, reține calamitățile
și prelungește calmul mulțimilor. Prea puțin își dau seama
cei care păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu cât de mult
datorează pentru viața lor celor credincioși pe care îi
batjocoresc și-i prigonesc cu plăcere.”

“A avea credință înseamnă a avea încredere în
Dumnezeu, a crede că El ne iubește și știe ce este
spre binele nostru. Prin urmare, în loc de a merge
pe propria cale, credința ne determină să alegem
calea Sa. În locul ignoranței noastre, ea acceptă
înțelepciunea Sa; în locul slăbiciunii noastre,
puterea Sa; în locul păcătoșeniei noastre,
neprihănirea Sa.”
E. G. W. (Slujitorii evangheliei, pag. 259)

