
BUNT PRZECIWKO BOGU

W 13 rozdział Księgi Liczb, pokazuje wejście Izraelitów do Kadesz-Barnea na granicy Kanaanu –
do ziemi, którą obiecał im Bóg. Dwa lata po opuszczeniu Egiptu (Pwt 2:14), Bóg kazał im wejść
do tej ziemi i ją posiąść. Izraelici wysłał więc dwunastu szpiegów, aby ją zbadali. Wszyscy wrócili
mówiąc, że ziemia jest rzeczywiście wspaniała. Dziesięciu z nich powiedziało, że „mieszkają tam
olbrzymi, których nie jesteśmy w stanie podbić”, ale dwóch z nich, Kaleb i Jozue powiedzieli: „Pan
pomoże nam zwyciężyć tych olbrzymów”. Jednak 600.000 Izraelitów posłuchało wtedy większości.

Czego można się z tego nauczyć? Przede wszystkim tego, że nigdy nie należy stawać po stronie
większości,  gdyż  większość  zawsze  się  myli,  ponieważ  Jezus  powiedział:  „Wąska  jest  droga
do  żywota  i  niewielu  ją  znajduje”.  Większość  zawsze  idzie  szeroką  drogą,  która  prowadzi  na
zatracenie.  Więc  jeśli  idziesz  z  większością,  wtedy  jesteś  na  szerokiej  drodze,  prowadzącej  na
zatracenie. Nie myśl, że liczny zbór jest duchowym zborem. Zbór Jezusa miał tylko 11 członków.

Gdy dziesięciu starszych mówi jedno, a dwóch mówi dokładnie coś przeciwnego, to obok których
staniesz? Tutaj Bóg był po stronie Jozuego i Kaleba, a po stronie tych dziesięciu niewiara i szatan.
Ale gdy Izraelici w swojej głupocie stanęli po stronie większości, to za karę musieli wędrować
po pustyni przez następne 38 lat, bo nie rozeznali po czyjej stronie stoi Bóg! Jedna osoba i Bóg
zawsze będzie większością, bez względu na to, ile osób jest po przeciwnej stronie. Dlatego ja chcę
zawsze stać po stronie Boga. W 32 rozdziale Księgi Wyjścia widzimy, że gdy wszyscy Izraelici
czcili  złotego  cielca,  wtedy  po  stronie  Boga  też  był  tylko  Mojżesz.  Ze  wszystkich  dwunastu
plemion  Izraela,  tylko  plemię  Lewiego  to  widziało.  A teraz,  gdy Bóg był  z  Jozue  i  Kalebem,
to nawet plemię Lewiego nie potrafiło tego rozpoznać!

Czego to nas uczy w czasach, gdy chrześcijaństwo jest pełne kompromisów i cielesności? Co jakiś
czas,  Bóg  wzbudza  pojedynczych  ludzi,  którzy  bezkompromisowo  podążają  za  Bożą  prawdą.
Jeśli będziesz wnikliwy, wtedy zobaczysz, kim są osoby z którymi jest Bóg. Jeśli razem z nimi
przeciwstawisz się większości, wtedy wejdziesz do ziemi obiecanej.

Czy wiesz jak można zidentyfikować człowieka, za którym stoi Bóg? Taka osoba mówi językiem
wiary.  Językiem wiary mówił  Jozue i  Kaleb.  ''Zwyciężymy ich,  pokonamy olbrzymów gniewu,
pożądliwości  seksualnej,  zazdrości,  szemrania  i  miłości  do  pieniędzy.  Można  pokonać  szatana,
bo Bóg zniszczy go pod naszymi stopami''. To jest język człowieka, za którym stoi Bóg. Człowiek,
który nie stoi po stronie Boga mówi: ''Ale nie można brać Biblii tak dosłownie. Jesteśmy tylko
ludźmi, dlatego będziemy pokonani do końca naszego życia. Należy zrozumieć ludzką psychikę
itp''. Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie ani psychologia, ani humanizm, bo wierzę w to, co mówi
Boże Słowo. Wielu chrześcijan błądzi przez ludzkie rozumowanie tak samo, jak Izraelici. Bóg ukrył
te prawdy przed mądrymi i inteligentnymi, aby objawić je prostym ludziom. Jeśli będziesz używać
wyłącznie  inteligencji  i  własnego  rozumu  do  studiowania  Biblii,  to  mogę  Cię  zapewnić,
że  zabłądzisz.  Do tego  potrzeba  objawienia  Ducha Świętego.  Dlatego  Jezus  wybrał  na  swoich
uczniów prostych rybaków, a nie profesora Gamaliela i jego studentów. 



Nieco  później  wybrał  jednego  ze  studentów  Gamaliela,  którym  był  Paweł.  Ale  zanim  Paweł
otrzymał Boże powołanie, to Pan musiał go najpierw wysłać na trzy lata na pustynię, aby uznał
za śmiecie wszystko to, z czego był dotychczas dumny.

Bóg był tak zły na tych Izraelitów, którzy nie uwierzyli  w Jego możliwości, że powiedział im:
„Nie zobaczy ziemi, żaden z tych mężów, którzy mnie znieważyli, gdyż widzieli moją chwałę i moje
znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę
i nie słuchali mojego głosu” (Liczb 14:22-23). To nie było przesadą. Oni rzeczywiście zbuntowali
się dziesięć razy. Oto lista z ich dziesięciu buntów: 

Oto lista z ich dziesięciu buntów:

1.   Gdy Egipcjanie gonili ich przy Morzu Czerwonym  (Wyjścia 14:11).

2.   Gdy nie mogli pić gorzkiej wody w Mara  (Wyjścia 15:24).

3.   Gdy nie najedli chleba na pustyni Sin  (Wyjścia 16:2-3).

4.   Gdy nie mogli gromadzić Manny  (Wyjścia 16:20).

5.   Gdy poszli szukać manny w szabat  (Wyjścia 16:27-28).

6.   Gdy nie było wody do picia w Refidim  (Wyjścia 17:3).

7.   Gdy uwielbiali złotego cielca  (Wyjścia 32).

8.   Gdy szemrali w Tabera  (Liczb 11:1).

9.   Gdy domagali się mięsa  (Liczb 11:4, 33).

10. Gdy odmówili wejścia do ziemi Kanaan  (Liczb13).

Bóg dziewięć razy dawał im szansę skorzystania przebaczenia. Dzisiaj w taki sam sposób postępuje
wielu wierzących - nie zdając sobie sprawy, że dziewiąta szansa będzie ostatnią. Boża cierpliwość
wyczerpała się i za dziesiątym razem zostali na pustyni, gdyż nie było już szans na zawrócenie.
Żałowali  dopiero  wtedy,  gdy  usłyszeli  jaka  dotknie  ich  kara  i  błagali  o  jeszcze  jedną  szansę,
ale wtedy było już za późno (Liczb 14:39-45). Nadejdzie taki dzień, że także wielu wierzących
zorientuje się, że ich szanse na zwycięskie życie też nie były wiecznie. 
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