
BÓG SIĘ CIESZY, GDY STAJESZ PRZECIW SZATANOWI

W 37  i  39  rozdziale  Księgi  Rodzaju  czytamy,  że  Józef  był  bogobojnym chłopcem i  dlatego  był
znienawidzony  przez  szatana,  który  namówił  jego  starszych  braci,  aby  się  go  pozbyli.  Ale  Bóg
spowodował, że nie bracia zabili Józefa. Sprzedali go jednak handlarzom Ismaelickim. Jak myślisz,
gdzie  wywieźli  Józefa?  Oczywiście  do  Egiptu!  Tak  się  wypełnił  pierwszy  punktu  Bożego  planu!
W Egipcie Józef został sprzedany Potyfarowi. To również zostało zaaranżowane przez Boga. Żona
Potyfara była złą kobietą, która podkochiwała się w młodym Józefie, dlatego raz po raz próbowała go
zaciągnąć do łóżka. Gdy zrozumiała, że to jej się nie uda, wtedy fałszywie oskarżyła Józefa i wtrąciła
go do więzienia. Ale Józef spotkał w więzieniu podczaszego faraona! Bóg zadbał także o to, aby w
tym czasie Józef mógł tam spotkać sługę faraona. To był drugi punkt Bożego planu. Trzeci punkt
Bożego planu polegał na tym, aby sługa faraona na dwa lata zapomniał o Józefie. „Jednak przełożony
podczaszych nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim (Rdz 40:23). Po upływie dwóch lat faraon miał
sen (...) Wtedy odezwał się przełożony podczaszych faraona… ” (Rdz 41:1 i 9) i zgodnie z Bożym
harmonogramem nadszedł czas uwolnienia Józefa z więzienia. Psalm 105:19-20 mówi: „Aż do czasu,
gdy wypełniło się słowo JHWH, którym ich doświadczył. Wtedy faraon kazał go uwolnić ”. Józef miał
wtedy  30 lat.  Nadszedł  Boży  czas  i  Bóg  dał  faraonowi  sen.  Bóg przypomniał  też  podczaszemu,
że Józef potrafi wykładać sny. W ten sposób Józef stanął przed faraonem i stał się drugą osobą w
królestwie,  po władcy Egiptu.  Boży  kalendarz w życiu  Józefa,  nie  mógł  być  bardziej  doskonały!
Człowiek  nigdy  nie  wpadnie  na  taki  scenariusz,  jaki  wymyślił  tutaj  Bóg.  Gdybyśmy  mogli
zaplanować  życie  Józefa,  to  prawdopodobnie  powstrzymywalibyśmy  ludzi  przed  wyrządzeniem
mu jakiejkolwiek krzywdy.  Ale sposób w jaki  zrobił  to Bóg,  był  lepszy.  Bo o wiele  większy cud
wydarza  się  wtedy,  gdy zło,  które  wyrządzają  nam ludzie,  zostaje  użyte  do  wypełnienia  Bożych
celów względem nas! Bóg lubi odwracać plany szatana, aby działały na korzyść Jego wybranych.

W pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia czytamy, że Izraelici niepokoili faraona, pomimo, że byli jego
niewolnikami. Było ich coraz więcej i faraon obawiał się, że kiedyś mogą się zbuntować i przestaną
dla niego pracować. Dlatego wydał rozkaz, aby natychmiast po porodzie zabijano wszystkie nowo-
rodki płci męskiej, które przyjdą na świat w izraelskich domach. Ten scenariusz pochodził od diabła.
Szatan  wielokrotnie  w  historii  ludzkości  starał  się  wymordować  żydów.  To  była  pierwsza  taka
sytuacja. Widzimy, że gdy faraon wydał rozkaz zabijania wszystkich małych żydów, wtedy matka
Mojżesza włożyła go do koszyka, który puściła z nurtem rzeki, modląc się do Boga. Gdyby nie ten
edykt, to nigdy nie zrobiła by czegoś takiego. Ale ponieważ to zrobiła, to Mojżesz został dostrzeżony
przez córkę faraona i dzięki temu dorastał w pałacu faraona – czyli w miejscu, w którym Bóg chciał,
aby się kształcił, przez pierwsze 40 lat swojego życia. To by się nie wydarzyło i gdyby faraon nie
uchwalił  tego  koszmarnego  edyktu,  ale  wtedy  Mojżesz  byłby  kolejnym  zwykłym  niewolnikiem.
Czy widzisz, jak spełniają się Boże zamiary dzięki temu, co robi szatan?

W Księdze Estery czytamy, jak Bóg uratował Żydów przed wymordowaniem ich, jako rasy ludzkiej.
Ale zdumiewające jest to, jak Bóg tego dokonał, poprzez jeden mały incydent, gdy pewnej nocy król
nie mógł zasnąć. 



Pewnej nocy Haman i jego żona knuli jak, uzyskać od króla zgodę na powieszenie następnego dnia
Mardochaja,  jako  preludium  do  wymordowania  wszystkich  Żydów.  Kiedy  Haman  i  jego  żona
planowali swój nikczemny plan, to Bóg już działał na rzecz Mardochaja, bo „Strażnik Izraela nigdy
nie drzemie ani nie śpi” (Ps 121:4). Tej nocy Bóg pozbawił króla snu.  „Tej nocy król nie mógł spać,
więc kazał przynieść pamiątkową księgę kronik i czytano ją przed królem” (Est 6:1). Król aż do świtu,
przez wiele godzin słuchał historii swojego narodu. Potem czytający doszedł do miejsca, w którym
napisano, że kiedyś dzięki Mardochajowi król nie został zamordowany. Król zapytał swoich sług:
„Jak został  uhonorowany Mardochaj?”,  a  oni  mu odpowiedzieli: „Nie  został  uhonorowany”.  Tutaj
ponownie widzimy doskonałość Bożego kalendarza. W tym momencie wchodzi do króla Haman,
aby poprosić go o pozwolenie na powieszenie Modochaja. Jednak zanim Haman otworzył swoje
usta,  król  go  zapytał:  „Co  twoim  zdaniem  należy  uczynić  osobie,  którą  król  chce  uhonorować?”.
Haman, jako wielki zarozumialec, pomyślał,  że król ma na myśli  jego osobę, więc zaproponował
wielką paradę i oddawanie honorów. Więc król odpowiedział: „Idź szybko i zrób to dla Mardochaja”.
Oto jak cudownie nasz Bóg może odwrócić plan szatana. Finalnie Haman zawisł na szubienicy, którą
sam zbudował dla Mardochaja, zgodnie z tym, co mówi Biblia: „Kto kopie dół (dla innych), ten weń
wpada, a kamień (który ma miażdżyć innych) zmiażdży tego, kto go toczy” (Prz 26:27). W tej historii
Haman jest  typem szatana,  który zawsze  ma złe  zamiary wobec nas.  Bóg go nie powstrzymuje,
bo ma o wiele lepszy plan, za pomocą którego potrafi odwrócić plan szatana. Czeluść, którą kopie dla
nas diabeł jest miejscem, do którego sam w końcu wpadnie. Księga Sofoniasza 3:17 mówi, że „Bóg
cię  uratuje  i  wielce  się  nad  tobą  rozraduje;  będzie  się  cieszył  ze  swojej  miłości  wobec  ciebie”.
Gdy Mardochaj spokojnie spał, zupełnie nieświadomy nikczemnych planów Hamana i jego żony, to
Bóg  planował,  jak  go  uchronić.  Mardochaj  mógłby  spać  spokojnie  nawet  wtedy,  gdyby  znał
nikczemne plany Hamana, bo jeśli Bóg był po jego stronie, to któż mógłby być przeciwko niemu?
Najlepszym tego przykładem jest Golgota - gdy szatan zmusił wrogów Jezusa, aby Go ukrzyżowali.
Ale dzięki krzyżowi szatan został pokonany !! Kolejny plan szatana obrócił się przeciwko niemu. Bóg
skierował wzrok szatana na Jezusa i zrobi to samo dla nas, jeśli będziemy żyli przed Nim w pokorze i
z  czystym  sumieniem.  Cokolwiek  diabeł  i  jego  słudzy  zrobią,  aby  nas  skrzywdzić,  to  zawsze
wykorzystane do tego, aby w naszym życiu mogły się wypełnić Boże zamiary.
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