
JEŚLI BÓG CIĘ POWOŁAŁ DO ŻYCIA W ZIEMI KANAAN,
TO NIE UDAWAJ SIĘ DO EGIPTU

Bóg testował Abrahama wielokrotnie. W Księdze Rodzaju 12:10 czytamy, jak był on testowany przez głód.
Co zrobisz, jeśli Bóg powie ci abyś poszedł do ziemi Kanaan w której panuje głód? Czy będziesz wtedy
polegał na własnych zmysłach, czy pokierujesz się tym co mówi Bóg, przez swojego Ducha? Pewien werset
mówi o Jezusie, że: "nie kierował się widzeniem swoich oczu ani tym, co słyszą jego uszy" (Iz 11:3-4), bo nie
na tym polega droga życia. Jeśli widzimy głód w Kanaanie, to można podjąć szybką decyzję na podstawie
tego, co widzą nasze oczy, co słyszą nasze uszy lub co podpowiada nam nasz rozum.  Stwierdzamy wtedy,
że Kanaan z pewnością nie będzie teraz najlepszym miejscem i udajemy się dalej. Nie konsultujemy się
wtedy z Bogiem, ponieważ kierujemy się własnymi zmysłami! Właśnie tak postąpił Abraham, gdy udał się
do Egiptu (1Moj 12:10). Czy Bóg kazał mu wtedy iść do Egiptu? Nie. On się kierował wyłącznie swoimi
zmysłami! Czy Bóg nie potrafi nas ocalić podczas głodu? Oczywiście, że potrafi! "Błogosławiony mąż, który
polega na Panu, Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie i nie
obawia się czasu głodu (posuchy)" (Jer17:5-8). Człowiek który polega na Panu, nigdzie nie pójdzie dopóki
Bóg nie wyznaczy mu drogi. Właśnie to powiedział nasz Pan szatanowi, kiedy namawiał Go na pustyni,
aby zamienił  kamienie  w chleb.  Na  tym pustkowiu  również  był  głód  i  nie  było  tam żadnych  sklepów
spożywczych. Jednak Jezus odpowiedział:  "nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które
pochodzi z ust Bożych" (Mt 4:4).

Ale Abraham postanowił żyć samym chlebem. Udał się więc do Egiptu, bo tam gdzie przebywał, chleba
brakowało. Tak kończy dzisiaj wielu chrześcijańskich pracowników, którzy nie udają się tam, gdzie mówi im
Pan, tylko idą tam gdzie dobrze płacą i gdzie jest dostatek. Dlatego wstępują do organizacji, które mają dużo
pieniędzy i nie narażają nikogo na głód. Egipt może być bardzo wygodnym miejscem w czasie głodu, ale
nasze pytanie brzmi: "Czy należy wyruszać do "Egiptu", jeżeli Bóg cię powołał do życia w ziemi "Kanaan"?
Jeśli nie słyszysz co do ciebie mówi Bóg, to podczas testu możesz postąpić dokładnie tak samo. Żyjmy więc
tak jak Jezus,  kierując  się  wyłącznie  słowami  które  pochodzą z  Bożych ust.  Postawa Jezusa była  taka:
"to prawda, że chleb jest niezbędny do życia, ale posłuszeństwo Bożemu Słowu jest jeszcze niezbędniejsze."

Jeśli szatan w taki sposób kusił Jezusa, to chyba nie sądzisz, że ciebie będzie kusił w miejscu, gdzie jest
mnóstwo chleba? Jeśli jesteś etatowym pracownikiem chrześcijańskim to podczas próby, szatan będzie cię
kusił abyś się udał do kościoła lub organizacji, która oferuje większe pieniądze. Niech Cię Bóg chroni, abyś
nie posłuchał szatana w czasie takiej próby, bo wtedy zniszczysz całe swoje życie. Czy wiesz jaki był skutek
pójścia Abrahama do Egiptu? Abraham musiał tam kłamać, że jego żona jest jego siostrą. Kiedy ty udasz się
do "Egiptu", to też wpadniesz w wiele problemów. Też będziesz musiał kłamać lub pisać naciągane raporty,
które nie będą w 100% prawdziwe i które będą obciążać Twoje sumienie. Sara miała wtedy 65 lub 70 lat,
ale dla faraona wciąż musiała być bardzo atrakcyjna, jeżeli chciał ją mieć w swoim haremie. Najsmutniejszą
rzeczą jest to, że nawet wtedy, kiedy widział jak jego żonę zabierają do haremu, wciąż kochał własne życie
tak  bardzo,  że  nie  umiał  powiedzieć faraonowi  prawdy.  To jest  ciasne  miejsce  w którym można  łatwo
zobaczyć czy miłujemy prawdę, czy nie.

Teraz chcę wspomnieć o czymś jeszcze poważniejszym, co wydarzyło się wtedy w Egipcie i co skutkowało
konsekwencjami przez 4000 lat. Kiedy Abraham przebywał w Egipcie to zobaczył, że zamożni ludzie mieli
niewolnice w swoich domach, dlatego zapragnął, aby mieć niewolnicę także w swoim domu.  Nabył więc
kobietę o imieniu Hagar, a kiedy wracał z Egiptu to zabrał ją ze sobą. Od tego czasu Sara miała pomoc, więc
nie  musiała  już  wykonywać  wszystkich  prac  domowych.  Nieco  później,  kiedy Sara  nie  mogła  urodzić
dziecka,  Hagar  okazała się pomocna również w tym problemie!  Hagar  urodziła  wtedy Ismaela,  którego
potomkowie byli w ciągłym konflikcie z potomkami Izaaka przez następne 4000 lat. Jednak to wszystko
zaczęło się od jednego człowieka, który tylko raz nie posłuchał Boga. Można by powiedzieć: "Ale przecież
Abraham, przez większość czasu słuchał Boga." Tak, jednak to, co tutaj widzimy jest konsekwencją tylko
jednego nieposłuszeństwa względem Boga. Mam nadzieję, że potraktujesz to przesłanie poważnie. 
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