
TERAZ WIEM, ŻE BOISZ SIĘ BOGA

W Księdze Rodzaju 22:12, kiedy Abraham ofiarował Izaaka, czytamy po raz pierwszy, jak Bóg mówi do
człowieka: „Teraz wiem, że się mnie boisz”. Abraham miał wtedy około 125 lat i Bóg go ponownie testuje.
Tym razem Bóg chciał zobaczyć czy Abraham nadal Go kocha, tak samo jak na początku. Bóg mu wtedy
powiedział: „Poświęć swojego syna Izaaka. Nie chcę abyś robił tego tutaj, ale zrób to na górze Moria, trzy
dni drogi stąd”.  Bóg nas nigdy do niczego pośpiesznie nie zmusza. Abraham idzie tam trzy dni i licząc
koszty złożenia Izaaka na ołtarzu, mówi: „Panie, kocham cię bardziej niż kogokolwiek na ziemi”.

To  pokazało  poświęcenie  Abrahama,  a  także  poświęcenie  Izaaka,  który  jako  25-letni  młodzieniec  był
znacznie silniejszy niż 125-letni Abraham. Abraham nie byłby w stanie nawet związać Izaaka na ołtarzu,
gdyby  Izaak  nie  wyraził  na  to  zgody.  To  pokazuje,  że  Abraham  uczył  swojego  syna  posłuszeństwa.
Błogosławiony człowiek, który wychowywał swoje dzieci w taki sposób, że gdyby chciał, to mógłby do nich
powiedzieć: „Połóż się tutaj, bo zamierzam cię złożyć Bogu na ofiarę”. I on się położy, mówiąc: „dobrze,
tato”. Możesz być pewien, że taki ojciec jest rzeczywiście pobożnym człowiekiem.

Abraham nazwał to „oddaniem czci Bogu” (Rdz 22: 5). Tutaj po raz pierwszy w Biblii, występuje zwrot
„oddanie czci” - i to jest to, czym jest prawdziwe uwielbienie. Ojciec szuka takich czcicieli również dzisiaj.

Bóg widział oddanie Abrahama i powiedział:  „Teraz wiem, że się mnie boisz” (Rdz 22:12). Pierwszy raz
zapisano w Piśmie Świętym, że bogobojny człowiek jest całkowicie posłuszny Bogu, kiedy mówi: „Boże,
kocham cię bardziej niż mój najpiękniejszy dom na tej ziemi”. Abraham opuścił Ur 50 lat wcześniej, gdyż
kochał Boga bardziej niż własnych członków rodziny. Po pięćdziesięciu latach, jego miłość do Boga nawet
trochę nie osłabła. To w tym miejscu, powstała Jerozolima. To jest dla nas przykład do naśladowania! Jeśli
pójdziesz tą drogą, to będziesz błogosławiony po wszystkie dni swojego życia.

Abraham nazwał to miejsce „Jahwe Jireh” - Pan zaopatruje (Rdz 22:14). To jest słowo do którego możemy
się odwoływać, ilekroć stajemy przed jakimkolwiek problemem w naszym życiu, ponieważ Boża obietnica
mówi: „Bóg zaspokoi każdą waszą potrzebę” (Flp 4:19).

To tu na górze Moria, Abraham poznał serce Boga, który 2000 lat później oddał na ofiarę swojego Syna. W
Ewangelii Jana 8:56, Jezus mówi:  „Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i
radował się”. Bóg był tak bardzo zadowolony z postawy Abrahama, że 1000 lat później, kazał zbudować
świątynię na tym samym miejscu (2Krn 3:1). Tak, dom Boga jest budowany nawet dziś, przez tych, którzy
nie boją się uwielbić Boga, w taki sam sposób jak Abraham.
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