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„I wzi?? Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synow? swoj? Saraj, ?on? syna swego
Abrama, i wyszed? z nimi z Ur chaldejskiego, aby uda? si? do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali
tam” (Rdz 11:31).
Nie wiem jakim cz?owiekiem by? Terach, bo niewiele jest o nim napisane. Wiemy, ?e Ur Chaldejskie by?o
miejscem, gdzie wtedy zacz??y si? czasy powodzenia i dostatku.
Abram urodzi? si? w miejscu, które stawa?o si? bogate. By? to kraj z wielk? przysz?o?ci?, miejsce obiecuj?ce,
gdzie b?dzie si? dobrze ?y?o. Jednak z jakiego? powodu ojciec Abrama postanowi?, ?e musz? si? wyprowadzi?.
Nie wiemy czy by?a to ambicja, by pój?? do nowego miejsca lub by zbudowa? co? nowego.
Rdz. 11:31 mówi, „Terach wzi??”, a „wzi??” w hebrajskim znaczy „z?apa?”. To jakby zacisn?? z?by, zacisn??
pi??ci i powiedzie?, „Wezm? w swoje r?ce moj? przysz?o??. Uczyni? moj? przysz?o?? tak?, jak? ja chc?.” W tym
jest co? bardzo niebezpiecznego. Nie ma tam wskazówki, ?e Bóg da? mu obietnic? ziemi obiecanej w Kanaanie,
ale on mia? swoj? w?asn? ambicj?.
Wynikiem tego rodzaju ?ycia jest zawsze to drugie s?owo i zajmiemy si? fragmentem, który mówi „zamieszkali
tam.” Z jakiego? powodu kiedy Terach dotar? do Haranu, zrobi? sobie przerw? – osiedli? si?.
Czy ju? kiedy? tak zrobi?e?? „Ta podró?, to dla mnie zbyt trudne. Presja, intensywno??, zawsze musz? pcha? ten
kamie? pod górk?.”
Kiedy zaczynasz co? w ciele, ko?czysz jak Terach. Osiedli? si? w Haranie. Nie ma gorszego sposobu na prze?ycie
?ycia, ni? osiedlenie si? w przeci?tno?ci. Nic nie jest dalszego od Bo?ego planu dla twojego ?ycia, ni? rozpocz?cie
podró?y i nag?a rezygnacja.
Kiedykolwiek zaczynamy gromadzi? dla siebie, bra? dla siebie, próbowa? si? bogaci?, próbowa? sta? si?
s?awnymi, próbowa? osi?gn?? sukcesy o w?asnych si?ach – zawsze sko?czymy jako „osadnicy”. Dlaczego?
Poniewa? jeste? tylko w po?owie tego, do czego mia?e? doj??.
„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bo?ego i sprawiedliwo?ci jego, a wszystko inne b?dzie wam dodane” (Mt 6:33).
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