Lekcja 6 na 7. maja 2022

Abraham został nazwany „ojcem wszystkich
wierzących” (Rz 4,11).
Wiara była motywem przewodnim w jego życiu.
Zawsze? Cóż, kilka razy zdarzyło mu się upaść. Nie
był przecież doskonały.

Zastanowimy się nad jego pierwszymi krokami od
wyjścia z Chaldei aż do wojny w Kanaanie.
Odwiedzimy miejsca, w których budował ołtarze,
aby oddawać cześć Bogu, gdyż jego wiara i
zaufanie do Niego stopniowo wzrastały
Wyruszenie do Kanaanu

Ur

Dziękując Bogu
Ocalenie Lota

Powrót do Kanaanu

Zejście do Egiptu

„Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek,
którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać
do ziemi kanaanejskiej. I przybyli do Kanaanu.” (Księga Rodzaju 12,5)

Bóg nakazał Abrahamowi opuścić swój kraj i udać się do
Kanaanu. Obiecał mu również błogosławieństwo, honor i
ochronę (Rdz 12,2-3). Poza tym Abraham miał być
błogosławieństwem dla wszystkich wokół niego oraz dla
wszystkich narodów [w jego nasieniu (Księga Rodzaju
22,18; List do Galacjan 3,16)].
Po pierwsze, Abraham miał opuścić kraj chaldejski [blisko
spokrewniony z Babilonem (Rdz 15,7; Iz 13,19a)] i zdobyć
Kanaan (Rdz 12,5b).
My także zostaliśmy wezwani do porzucenia fałszywych
doktryn „Babilonu” i posłuszeństwa Bożym poleceniom
przez przyjęcie zbawiania, które oferuje Bóg (Iz 48,20;
Jr 50,8; Ap 18,2.4).

„Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się
tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód.” (Rdz 12,10)

Kiedy Abraham dotarł do Kanaanu, rozbił się między Betel i Aj i zbudował
ołtarz Bogu (Rdz 12,8). Wszystko przebiegało pomyślnie! Lecz „nastał głód
w tym kraju”. W jaki sposób zmienił się Abraham?

Chodzenie przez wiarę
•Zostawienie Ur dla Kannaanu (Rdz 15,7)
•Ufność Bogu (Rdz 12,4)
•Bycie błogosławieństwem (Rdz 12,2)

Chodzenie bez wiary
•Zostawienie Kanaanu dla Egiptu (Rdz 12,10)
•Ufanie samemu sobie (Rdz 12,13)
•Bycie przekleństwem (Rdz 12,17)

Bóg nigdy nie opuścił Abrama,
mimo jego braku wiary. Abram
zasłużył na karę, lecz Bóg
okazał mu łaskę. Ta sama łaska
jest osiągalna dla nas dzisiaj.

„I wędrował, zatrzymując się na postojach, z Negebu aż do Betelu, do
miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betelem i Ai.” (Rdz 13,3)

Bóg nigdy nie opuścił Abrahama, lecz wziął go za rękę i
poprowadził do punktu wyjścia. Dał Abrahamowi
szansę, by rozpocząć tę podróż od nowa, tym razem z
nowo wyuczoną lekcją.
Abram już więcej nie bał się głodu, ani nie ufał samemu
sobie. Zrozumiał, że Bóg zawsze z nim będzie, bez
względu na wszystko. Dlatego pozwolił Lotowi wybierać
jako pierwszemu, gdy pojawiał się konflikt (Rdz 13,5-11).
Paradoksalnie, Lot wybrał dobrowolnie, ale stał się
niewolnikiem (Rdz 14,11-12), podczas gdy Abraham był
wolny w ziemi obiecanej (Rdz 13,14-17).
Ta ziemia była darem od Boga. Abraham przyjął ją przez
wiarę. Bóg obiecuje i spełnia (2Kor 1,20).

„Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka
swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.” (Księga Rodzaju 14,16)

Po 12 latach służenia Kedorlaomerowi i jego sprzymierzeńcom król
Sodomy i jego sojusznicy zbuntowali się przeciwko niemu (Rdz 14,1-4).
Główne potęgi tamtych czasów walczyły o ziemię. Abram pozostał
neutralny. Wiedział przecież, że ziemia faktycznie należy do niego,
ponieważ dał mu ją Bóg.
Dopiero gdy dowiedział się, że jego bratanek Lot został pojmany,
„szukając przede wszystkim rady Bożej, Abraham przygotował się
do wojny". (E.G.W. „Patriarchowie i Prorocy”, s. 135).

Dzięki Bożemu wsparciu
wystarczyło tylko 318
mężczyzn, aby uratować
Lota i zmusić wojsko do
ucieczki do Damaszku.
Bóg został wywyższony.

DZIĘKUJĄC BOGU
Istnieje znaczący kontrast między imionami królów Sodomy
i Gomory [Bera = „w złym"; Birsha = „w niegodziwości"]
a imieniem Bożego kapłana [Melchisedek = „Król
sprawiedliwości/pokoju" (Hbr 7,2)].
Melchisedek jest typem Chrystusa
(Hbr 5,10; 7,3). Jezus jest „Królem
pokoju" (Iz 9, 6). Wkrótce powróci,
aby zaprowadzić pokój na ziemi
i przyjąć wszystkich, którzy zaufali
Bogu i odnieśli zwycięstwo
(1Ko 15,57; 1J 5,4; Ap 15,2).
Abram okazał swoją wdzięczność Bogu, oddając Mu dziesięcinę
ze wszystkiego, co On mu dał. Był przykładem dla innych, stając się
w swoim czasie świadkiem Boga.

E. G. W. (In Heavenly Places, April 15)

„Patriarcha był posłuszny. Porzucił swój kraj, swój
dom, swoich krewnych i wszystkie miłe skojarzenia
związane z jego wczesnym życiem, aby stać się
pielgrzymem i przybyszem. Abraham mógł się
zastanawiać i kwestionować Boże zamiary w tym
względzie. Pokazał jednak, że miał całkowitą
pewność, że Bóg go prowadzi. Nie zastanawiał się, czy
jest to kraj żyzny i przyjemny, ani czy będzie mu tam
dobrze, czy też nie. Szedł zgodnie z Bożym nakazem.
To jest lekcja dla każdego z nas.”

