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O devido uso da fé no Antigo Testamento
“Vós Me sereis reino de sacerdotes e nação santa...” (Êxodo 19: 6).
Deus se revela ao Seu povo desde o princípio, esperando que pela fé
nEle, esse mesmo povo escolhido se relacionasse com seu Deus. Porém,
Deus nunca desejou se relacionar apenas com o povo que Ele mesmo formou
para Si: o desejo de Deus sempre foi que Seu povo fosse um reino sacerdotal.
A palavra hebraica traduzida como sacerdote é “kohen”, que designa a
função de um mediador. O sacerdote era aquele que conduzia cultos e rituais
religiosos, levando outras pessoas a terem contato com o deus ou ídolo a
quem serviam. O sacerdote era aquele que levava outras pessoas ao seu
deus.
Deus sempre desejou relacionar-se com Sua Criação, especialmente
com o ser humano, sem exceções. Para isso, Deus formou para Si um povo
que deveria atuar como um povo sacerdotal, ou seja: a fé do povo de Deus,
traduzida e evidenciada em suas ações diárias, deveria contagiar as outras
nações de tal forma que todos os povos da terra desejassem buscar o “Deus
de Israel” para adorá-Lo e servi-Lo. Deus chamou Seu povo para relacionar-se
com Ele, e por meio desse relacionamento baseado na fé, atrair as outras
nações para também cultuarem, adorarem e servirem ao único Deus.
Infelizmente, o povo de Israel não entendeu, nem atendeu ao propósito
de Deus; pensaram que eram especiais e melhores que todos os outros povos,
embora imitassem as práticas idólatras das nações vizinhas, práticas que Deus
tanto abominava. A fé em Deus, que deveria servir de exemplo às nações, deu
lugar à idolatria, tornando o povo de Deus em motivo de escárnio e vergonha.
Deus não queria que Seu povo escolhido usasse a fé como motivo de
orgulho e soberba, mas como base de um relacionamento sincero, verdadeiro,
constante e contagiante. Por não entender isso, o povo de Deus deixou de
entender o próprio significado da fé em Deus, fazendo mau uso do que deveria
ser bênção não só para eles mesmos, mas também para todos os povos à sua
volta.
Nossa fé em Deus jamais deve ser motivo de orgulho e soberba, mas
deve servir como evidência do nosso relacionamento com Deus, de modo que
todos à nossa volta também queiram buscá-Lo, conhecê-Lo, amá-Lo e serviLo.
Medite nisso!

