Приєднуйтесь, дивіться, поширюйте, втілюйте суботню школу в життя,
вивчайте ради життя, слухайте Бога, і діліться один з одним і суспільством!

ВСТУП
У Бут.15 ми підходимо до кульмінаційного моменту, коли Бог офіційно
скріплює Свій завіт із Авраамом. Завіт із Авраамом є другим завітом після
завіту з Ноєм.
Наведені розділи співзвучні з людською чуйністю та теплотою. Аврам
пристрасно бажає спасіння безбожних содомлян, він піклується про Сару,
Агару та Лота, а також проявляє невдавану гостинність до трьох
чужинців…

Слайд 1

ЗАВІТ З АВРАМОМ
Урок 7 на 14 травня 2022 р.

Пам'ятний вірш: «Аврам сказав: Владико, Господи! що Ти даси мені? я
залишаюся бездітним…» (Буття 15:2).
Слайд 2
Аврам деякий час мандрував Ханааном, коли Бог вирішив підтвердити свої стосунки
з ним завітом з ним об’явившись йому через серію видінь.
Авраам повірив у це, але Сара втратила терпіння. Зрештою, Сам Бог явився, щоб
пояснити цю обітницю.
Аврам не думав про себе, коли говорив з Господом Всесвіту віч-на-віч. Натомість він
клопотався за кількох праведників у Содомі.
Частина Авраамів. Буття 15
Внесок Сари. Буття 16
Знак завіту. Буття 17
Підтвердження обітниці. Буття 18:1-15

Заступництво Авраама. Буття 18:16-19:29
Слайд 3

ЧАСТИНА АВРААМА
«6 І ввірував Аврам Господеві, а Він залічив йому те в праведність. ». (Буття 15:6)
При черговій зустрічі з Богом Аврам поділився своїми сумнівами щодо обіцяного
насіння, (Буття 15:2). Бог запевнив його, що його син стане спадкоємцем. Аврам
повірив Богові (Рим. 4:20-22).
Це було затверджено завітом (Буття 15:9-18).
В жертву були принесені тварини (в. 9-10)
Це вказувало на смерть Христа за наші гріхи
Літають хижаки (в.11)
Ізраїль був поневолений (в. 13)
Вогняний смолоскип (в. 17)
Бог зобов'язався виконати Свої обітниці
Встановлено межі обітованої землі (в. 18)
Повернення до Едему
Слайд 4

ВНЕСОК САРИ
«І сказала Сара до Аврама: Ось, Господь затримав мене від народження дітей. Будь
ласка, увійди до моєї служниці; можливо, я отримаю від неї дітей». І Аврам
послухався голосу Сари». (Буття 16:2)
Прочекавши 10 років, Сара втратила будь-яку надію стати матір'ю обіцяного насіння.
Вона запропонувала альтернативу: сурогатну матір. Схоже, розум переміг віру...
Сара сумнівалася, тому діяла всупереч волі Божої, як і Єва. Аврам пішов на
компроміс і пішов за нею, як це зробив Адам.

Наслідки цієї помилки ми спостерігаємо й досі на мешканцях Ханаану. Однак Бог
завжди проявляє Свою любов, навіть коли ми приймаємо неправильні рішення. Він
обіцяв захист як Агарі так і Ізмаїлу (Буття 16:10-12).

Слайд 5

ЗНАК ЗАВІТУ
«І обріжте крайнє тіло ваше, і це буде ознакою завіту між Мною та вами». (Буття
17:11)
Бог зберігав мовчання понад 10 років. Потім Він пояснює умови заповіту. Він
розпочав із встановлення знамення.
Мойсей, Єремія та Павло розуміли це знамення, як щось більше, ніж фізичну дію
(Втор. 10:16; 30:6; Єр. 4:4; Рим. 2:28-29).
Цей Завіт виходив за межі фізичних нащадків Авраама. Йдеться про діяльність
Насіння, Месії. Жертва Ісуса приносить вічне життя всім, хто приймає його вірою.
Імена були змінені, щоб відобразити цю обітницю:
Аврам [«піднесений батько»]
Авраам [«батько багатьох народів»]
Сара [«моя принцеса»]
Сарра [принцеса для всіх]
Слайд 6

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОБІТНИЦІ
«Чи є для Господа якась занадто трудна річ? В назначений час Я вернуся до тебе за
рік від цього самого часу, Сарра ж тоді матиме сина». (Буття 18:14)
Авраам був спантеличений. Сарі було 90 років; як вона могла народити дитину?
Авраам засміявся (Буття 17:17).
Бог вирішив обговорити з ними це. Він постав перед Авраамом у людському образі
разом із двома ангелами (Бут. 18:1-2).

Авраам був гостинний, тому йому не терпілося подбати про мандрівників (Євр. 13:2).
Сам Бог підтверджував обітницю, і Сарра почула Його. Сарра теж засміялася (Буття
18:12).
Божа обітниця була впевненою, і Сарра повірила (Євр. 11:11). Зрештою, Бог також
радів разом із сином віри (Ісаак означає «він буде радіти»).
Слайд 7

ЗАСТУПНИЦТВО АВРААМА
Не можеш Ти чинити так, щоб вбив праведного з нечестивим, бо стане праведний як
нечестивий, цього ж не допустиш Ти! Чи ж Той, Хто всю землю судить, не вчинить
правди? (Буття 18:25)
Ангели вирушили в Содом. Бог продовжував говорити з Авраамом (Бут. 18:22).
Авраам вступився за Содом. Він заступався аж до мінімальної кількості праведних
людей у Содомі, щоб Бог простив місто заради них (Бут. 18:23-32).
50, 45, 40, 30, 20, 10… потім торг припинився. Десять — символ мінімуму.
Наприклад, синагогу можна було відкрити лише за наявності принаймні 10 чоловік.
Врятувалися лише 4 людини (і лише 3-0є вижило). Не знайшлось і п’яти праведників.
Тільки Лот, його дружина та їхні дві доньки (2П. 2:7-8).
Руйнування Содому є символом остаточного знищення нечестивих (Юди 7).
8 слайд
«В образі людей ангели часто присутні на зібраннях праведних, вони відвідують
також зборища безбожних, як колись вони прийшли в Содом, щоб оцінити вчинки
мешканців Содому і вирішити, чи не переступили ті межі терпіння Божого. Господь
любить милувати, і заради небагатьох, щиро відданих Йому, Він надовго відкладає
кару і продовжує мир для безлічі людей».
Е. Уайт (Велика боротьба, роз. 39, стор. 631)
9.
«Віра — це довіра до Бога, віра в те, що Він любить нас і знає, що служить для
нашого блага. Таким чином, замість нашого власного напрямку це призводить до
вибору Його дороги. Замість нашого невігластва віруючі приймають Його мудрість;
замість нашої слабкості ми приймаємо Його силу; замість нашої гріховності - Його

праведність. Наше життя вже цілком належать Йому; віра визнає Його право
власності та приймає його благословення».
E. Уайт. (Служителі Євангелія, с. 259)
ВИСНОВОК
Сьогодні, люди навколо нас поспішають назустріч жахливій безповоротній загибелі,
подібно до жителів Содоми. Кожний день для когось є останнім днем випробування.
Щогодини помирають люди, не почувши нічого про щедру Божу милість.
• І де сьогодні той голос застереження та благання, який велить грішникові
рятуватися від страшної долі?
• Де простягнуті руки, які б захистили грішника від смерті?
• Де народ, який зі смиренням і непохитною вірою благає Бога спасти грішника?

