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Abraham przeszed? wielk? prób? wiary, kiedy w pos?usze?stwie Bogu sk?ada? na ofiar? swojego syna. Ale
jeszcze ponad jego do?wiadczan? wiar?, Abraham zosta? od??czony od tej ziemi – fakt udowodniony kiedy
ofiarowa? Izaaka. Mia? on wiar?, ?e jest wi?kszy cel, ni? to, co widzia?. Oto by? cz?owiek, który by? na ?wiecie, ale
nie z tego ?wiata, który widzia? swoje obywatelstwo w innym ?wiecie.
Zwró? uwag? co mówi List do Hebrajczyków o Chrystusie: „[On] cierpia? za bram?” (13:12). Jezus cierpia? jako
obcy – zawsze na zewn?trz formalnej religii, na zewn?trz akceptowanego spo?ecze?stwa. Ale Chrystus by?
równie? „na zewn?trz” w tym sensie, ?e nie mia? miejsca na ziemi, ?eby chocia? po?o?y? Swoj? g?ow?. We
wszystkim co robi?, Jezus zawsze spogl?da? na niebo.
Tak jak nasz Zbawiciel i praprzodek Abraham, „ Nie mamy tu miasta trwa?ego, ale tego przysz?ego szukamy”
(13:14). ?yjemy i pracujemy na tej ziemi, ale jeste?my tu obcy; nasza prawdziwa ojczyzna jest w Nowym
Jeruzalem. Tak te? List do Hebrajczyków zach?ca nas, „Wyjd?my wi?c do niego poza obóz, znosz?c poha?bienie
Jego” (13:13). Dopóki nie znajdziemy si? równie? „poza” obozem – poza po??dliwo?ciami i materializmem – nie
b?dziemy tam, gdzie jest nasz Oblubieniec.
Ja mieszkam w ?adnym domu i je?d?? ?adnym samochodem. Ale ustawicznie czuwam, ?eby takie rzeczy
materialne nie zaw?adn??y moim sercem. Fakt jest taki, ?e mo?esz mie? wielk? wiar? i nadal nie t?skni? do
Chrystusa. „Cho?bym mia? pe?ni? wiary, tak ?ebym góry przenosi?, a mi?o?ci bym nie mia?, by?bym niczym” (1
Kor. 13:2).
Jest to smutne, ?e kiedy rozgl?dam si? dzisiaj woko?o, widz? mnóstwo wierz?cych chrze?cijan, którzy maj? wielk?
wiar?, ale nie maj? pragnienia, aby by? z Jezusem. Natomiast skierowali swoje oczy na rzeczy tego ?wiata i jak je
zdobywa?. Stwierdzam, ?e tacy ludzie nie chc? s?ucha? o koncentrowaniu si? na niebie, ani o oderwaniu si? od
tego ?wiata. Dla nich takie poselstwo oznacza przerwanie ich „dobrego ?ycia”, jakim ciesz? si? tutaj.
Dzi?ki Bogu, ?e On ma wspania?y sposób wypchni?cia nas poza bram?. Mówi nam w?a?ciwie, „Je?eli Ja mam
odda? tobie Mojego syna do ma??e?stwa, to nie mo?e by? w twoim ?yciu ?adnej innej atrakcji. Chc? by? pewny, ?e
nie po??dasz czego?, albo kogo? oprócz Chrystusa. Twoim najbardziej ekscytuj?cym marzeniem, najg??bszym
pragnieniem twojego serca ma by? pragnienie, aby by? z Chrystusem.”
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