
MAŁŻEŃSTWO POŚWIĘCONE PRZEZ BOGA

W Księdze Rodzaju 24 czytamy, że zanim umarł Abraham, to w trosce o swojego syna wyprawił
pewnego sługę, aby znalazł mu żonę. W Piśmie jest wymienionych wiele małżeństw, lecz tylko o
dwóch można jednoznacznie powiedzieć, że były skojarzone przez Boga. Jednym było małżeństwo
Adama, w którym Ewa była Bożym wyborem, a drugie, to małżeństwo Izaaka z Rebeką. Ludzie mnie
pytają, czy wierzę w małżeństwa skojarzone przez Boga? Oczywiście, że wierzę! Bóg może to załatwić
za pośrednictwem rodziców - tak jak w przypadku Izaaka, albo niezależnie, jak w przypadku Adama.
Najistotniejsze jest jednak to, że to musi zaranżować Bóg, a nie człowiek.

Jeśli jesteś pobożnym ojcem, to będziesz miał troskę o małżeństwa swoich dzieci. A jeśli młody czło-
wiek ma to szczęście, że ma pobożnego ojca, to powinien traktować jego rady bardzo poważnie. Jeśli
Twój pobożny ojciec nie akceptuje związku z osobą, która ci się podoba, to poczekaj, bo Bóg może
Cię w ten sposób testować. Wtedy sprzeciw Twojego ojca może okazać się tylko tymczasowy. Gdy
Bóg zobaczy, że jesteś gotów uszanować radę swojego ojca, to pobłogosławi osobę, którą ci wybrał.

Abraham wysyłający sługę, aby znalazł żonę dla Izaaka, jest obrazem Boga Ojca wysyłającego Ducha
Świętego  na  ziemię,  aby  znalazł  oblubienicę  dla  swojego  syna.  To  ma  miejsce  dzisiaj,  gdy  jest
głoszona Ewangelia. Przeczytaj sobie ten rozdział, to znajdziesz w nim wiele pięknych analogii. Jeden
z testów zastosowanych przez owego sługę miał wykazać, czy dziewczyna napoi jego wielbłądy, które
piją bardzo dużo wody. Sługa Abrahama chciał się w ten sposób dowiedzieć, czy dziewczyna jest
serdeczna i pracowita. Rebeka była taką dziewczyną. Z Księgi Rodzaju 24:16 wynika też, że była
skromna i bezinteresownie pomagała nieznajomym (takim jak sługa Abrahama), który to zauważył.
Ona napełniła swój dzban z wodą i chciała już iść do domu, gdy sługa Abrahama zwrócił się do niej
z prośbą. Właśnie takiego typu żon należy szukać.

To jest typ oblubienicy Chrystusa, jakiej Ojciec szuka na ziemi. Bóg cały czas prowadził sługę Abra-
hama do właściwej osoby, czyli do Rebeki. Następnie służący wziął Rebekę w długą i niebezpieczną
drogę powrotną z Mezopotamii do Kanaanu, która mierzyła około 700 kilometrów i trwała ponad
miesiąc. To obrazuje naszą podróż na tym świecie, jako oblubienicy Chrystusa.

Jak myślisz,  o  czym ten służący rozmawiał  z  Rebeką podczas  tej  podróży? Jestem pewien,  że  o
Izaaku. Jak myślisz, o czym Duch Święty chce dzisiaj rozmawiać z nami, podczas naszej podróży?
O Jezusie! Nie o doktrynie, ani o niebie, tylko o Panu Jezusie. Jestem pewien, że Rebeka też chciała
rozmawiać  o  Izaaku.  Ja  też  chcę,  aby  Duch Święty  mówił  mi  coraz  więcej  o  moim cudownym
Zbawicielu w tej  długiej  podróży,  aż do dnia,  gdy zobaczę Go twarzą w twarz -  tak jak Rebeka
zobaczyła Izaaka. I pewnego dnia, podobnie jak Rebeka, też wejdę do domu mojego Pana aby zostać
jego małżonką. Czy masz taką tęsknotę? 
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