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Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O
que podemos aprender com Israel, que se recusou a
colocar Deus em primeiro lugar?
Quando Moisés voltou ao Egito para libertar os
israelitas, era evidente que eles não estavam prontos.
Os séculos escravidão haviam corroído a visão que
eles tinham a respeito de Deus: eles não tinham
ideia de como as pessoas livres viviam. Eles preferiria
voltar à escravidão do que confiar em um Deus eles
não podiam ver. Mas Deus foi paciente com eles,
demonstrando diariamente Seu amor e provisão
através da nuvem, do fogo e do maná.
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Em seu momento mais decisivo como povo, eles
deveriam ser testados em sua razão e fé. Quando os
12 espias foram enviados como representantes das
tribos para desbravar a terra prometida, eles não
voltaram com relatórios conflitantes. Todos
concordaram com a qualidade da terra prometida.
Ela era exatamente como foi descrita.
Mas eles divergiram na interpretação dos fatos.
Josué e Calebe eram racionais. Eles construíram suas
hipóteses a partir do fato de que Deus já os havia
libertado da nação mais poderosa do mundo na
época. Esta poderosa salvação era uma evidência
clara de que Deus continuaria cumprindo Suas
promessas. Eles estavam dispostos a colocar Deus
em primeiro lugar por causa das evidências que
viram.
Juntamente com o restante dos israelitas, os outros
dez espias foram tomados por um medo irracional.
Eles ignoraram a evidência de como Deus os conduziu no passado. Por isso, Deus decidiu manter toda
aquela geração vagando pelo deserto até a morte.
Somente seus filhos herdariam Canaã.
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Às vezes somos como aqueles dez espias. Nós vimos
em primeira mão como Deus é fiel quando nós
levamos a sério os nossos dízimos e pacto. Às vezes,
no entanto, ainda somos tentados a ignorar os fatos
e ceder ao medo.

Animação e texto.

Israel se recusou a colocar Deus em primeiro lugar.
As consequências foram terríveis para ele e para os
demais ao seu redor. O amor a Deus nos inspira a
colocar Seu Reino em primeiro lugar, enquanto o
exemplo de Israel serve de aviso para nós. Enquanto
devolvemos nossos dízimos e pacto, que sejamos
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

Animação e texto.

