GENESA 22
Dragostea de Tatăl ne cheamă la El și la ascultare.
I.

Avraam l-a iubit pe Isaac.
A.
B.
C.
D.
E.

Isaac a fost singurul său fiu cu soția lui Sara.
Isaac a fost fiul promisiunii lui D-zeu.
Isaac a fost fiul bătrâneţii.
Isaac a fost și fiul unei minuni.
Isaac a fost copilul lui.

II. Avraam L-a iubit pe D-zeu.
A. Jertfa lui Isaac a fost un test al dragostei lui Avraam pentru D-zeu:
B. Avraam L-a ascultat pe D-zeu.
1.
2.
3.

4.
5.

Cu mulţi ani mai târziu Isus a declarat: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile
Mele” (Ioan 14:15).
Modul de viață a lui Avraam de zeci de ani a fost ascultare de Dumnezeu.
Deși porunca lui D-zeu referitor la Isaac a fost împotriva logicii; împotriva
revelaţiei lui D-zeu; împotriva naturii unui tată, Avraam a plecat ca să-l
jertfească pe Isaac.
El a dovedit că L-a iubit pe Dumnezeu mai presus de toate și de toți.
Dragostea noastră pentru Dumnezeu se măsoară în ascultare.

C. Ascultarea lui Avraam a adus binecuvântarea lui D-zeu cea mai mare (22:15-18).
1.
2.

3.

Binecuvântarea personală: (22:17).
Binecuvântarea sămânţei (22:17):
a) Înmulţirea sămânţei lui.
b) Biruinţa sămânţei lui.
Binecuvântarea lumii întregi (22:18).

III. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul se iubesc.
A. Mai apar un tată și un fiu în istorioara această.




Dumnezeu Tatăl (22:1).
Dumnezeu Fiul (22:11, 12, 15) … Îngerul Domnului = Domnul Isus Cristos.
Din veșnicie Tatăl și Fiul s-au iubit și se iubesc infinit de mult.

B. Un miel apare în istorioara această.
1.
2.
3.

Isaac l-a întrebat pe Avraam: „Unde este mielul?” (22:7).
Ioan botezătorul răspunde din Noul Testament, „Iată Mielul lui Dumnezeu, care
ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29).
Mielul acesta este Cel iubit infinit de mult de către Tatăl Lui din veșnicie.
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C. Tatăl L-a jer pe Fiul Său pentru noi.
1.
2.
3.

Isaac a fost gata să moară, dar Isus a murit.
D-zeu l-a cruţat pe fiulul lui Avraam, dar D-zeu nu L-a cruţat pe Fiul Lui.
Isaac a fost înlocuit, dar Domnul Isus Cristos n-a fost înlocuit ci a fost
Înlocuitorul.

IV. Câteva gânduri:







Din veșnicie Dumnezeu nu a avut nevoie de nimic. În dragostea lor reciprocă Tatăl,
Fiul, și Duhul Sfânt au fost impliniți, desărvășiți, și nelipsiți de nimic.
Totuși, Dumnezeu a vrut să-i încludă pe alții în cercul Lui de dragoste. De aceea,
ne-a creat după chipul și asemenarea Lui ca să-L cunoaștem și ca să ne bucurăm de
El și de dragostea Lui.
Chiar când omul L-a respins pe Domnul, nu L-a ascultat, și a căzut în păcat,
Dumnezeu a găsit calea să ne restaureze prin jertfa supremă ca să-L cunoaștem și
ca să ne bucurăm de El și de dragostea Lui..
Cine nu ar dori să-L cunoască pe un astfel de Dumnezeu? Cine nu ar dori să-L
iubească? Cine nu ar dori să-L asculte?

pentru REFLECTARE:





Se pare că Dumnezeu l-a pus pe Avraam să aleagă între dragostea pentru Isaac și
dragoste pentru El. Crezi tu că așa a făcut? De ce?
De ce Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt a vrut să-i încludă pe alții în cercul Lui
de dragoste? De ce, crezi tu, că a fost gata să plătească un preț așa de mare ca să ne
includă?
Cât de bine Îl cunoști pe Domnul? Ce poți face ca să-L cunoști mai bine?

