Rezumatul Studiului 6 - Sămânţa lui Avraam
A Sămânţa specială.
De ce a ales Dumnezeu pe Israel? Ce era special la acesta?
Civilizaţiile egiptene, hitite sau caldee erau mult mai avansate decât poporul israelit. Patriarhii
nu păreau moral mai buni decât alţii. Dar Dumnezeu i-a iubit şi i-a ales să împlinească în ei
promisiunile făcute părinţilor lor. A fost un act de HAR.
Ce aştepta Dumnezeu de la Israel?
— Exodul 19:6. Ca preoţi, ei trebuiau să aibe o strânsă legătură cu Dumnezeu şi să fie
intermediari între El şi păgâni.
— Isaia 49:6. Trebuiau să fie un exemplu de sfinţenie, să instruiască lumea în principiile
evangheliei.
B Moştenirea sămânţei.
Legământul includea intrarea în posesia unei moşteniri: ţinutul Canaan; iar Dumnezeu şi-a făcut
partea (Iosua 23:14).
Dar stăpânirea ţinutului era condiţionată:
— Dacă ascultau (Deut. 28:1-14)
(1) Primeau binecuvântarea şi prosperau în ţinut.
(2) Urmau să fie capii naţiunilor.
— Dacă nu ascultau (Deut. 28:15-68)
(1) Aveau parte de blesteme şi erau expulzaţi din ţinut.
(2) Vor fi cuceriţi de alte naţiuni.
C Sămânţa neloială.
Legământul veşnic se bazează pe relaţia dintre Dumnezeu şi oameni, o relaţie exemplificată în
relaţia de căsătorie.
Dacă Noe l-ar fi respins pe Dumnezeu, ar fi pierit în potop. Când Israel L-a respins cu
încăpăţânare pe Dumnezeu şi nici nu L-a acceptat pe Mesia, şi-au pierdut statutul de popor
ales.
Când Îl respingem persistent şi încăpăţânat pe Dumnezeu, El nu ne mai poate mântui (2 Tes.
2:11-12).
D Rămăşiţa.
În ciuda neloialităţii persistente a poporului Israel, au existat întotdeauna oameni care au rămas
fideli legământului, iubind şi ascultând de Dumnezeu. Acest grup este cunoscut sub numele de
„rămăşiţă”.
Şapte mii care nu-şi pleacă genunchii în faţa lui Baal; un etiopian care îl salvează pe Ieremia de
la moarte; Daniel şi prietenii săi care, deşi suferă din neloialitatea lui Israel, rămân fermi în
Babilon. Dumnezeu a rezervat întotdeauna o rămăşiţă aleasă prin har.
Scopul acestei rămăşiţe este de a răspândi dragostea lui Dumnezeu asupra celor din jur. Ei sunt
martorii fideli ai lui Dumnezeu în lume. Ei aud glasul Mântuitorului şi Îl urmează (Ioan 10:27-28).
E Sămânţa spirituală.
„Sămânţa spirituală” a lui Avraam, cunoscută sub numele de „Israelul spiritual”, este alcătuită
din cei care, prin credinţă, îl acceptă pe Isus ca Mântuitor al lor (Galateni 3:7).
Prin botez, dobândim dreptul de a fi părtaşi promisiunilor făcute lui Avraam (Galateni 3:27).
Pentru cei îmbrăcaţi cu Hristos nu mai există nicio distincţie; nici naţionalitate, nici statut, nici
gen (Galateni 3:28).
Moştenirea făgăduită este lumea (Romani 4:13). Vom primi această moştenire când Isus ne va duce
pe Noul Pământ, unde vom trăi veşnic împreună cu El (Apocalipsa 22: 5).
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