A Partea lui Avraam. Geneza 15.
❖ 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).
— Se jertfeau animale (v. 9-10) => Hristos moare pentru păcatele noastre
— Păsările se năpustesc(v.11) => Israel este luat rob (v. 13)
— Flăcările mistuie (v. 17) => Dumnezeu se angajează să împlinească făgăduințele
— Se pun limitele țării promise (v. 18) => Întoarcerea în Eden
B Constribuția Sarei. Geneza 16.
❖ 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.
❖ Dar Dumnezeu își arată dragostea chiar și în deciziile greșite, promițându-i lui Agar și lui Ismael
protecție și viață (Geneza 16:10-12).

C Semnul Legământului. Geneza 17.
❖ 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”] => Avraam [“tatăl multor neamuri”]
— Sarai [“prințesa mea”] => Sara [“prințesa” tuturor]
D Confirmarea făgăduinței. Geneza 18:1-15.
❖ 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”).
E Mijlocirea lui Avraam. Geneza 18:16-19:29.
❖ 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).
❖ 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).

