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W jaki sposób Bóg wydosta? dzieci Izraela z Egiptu? Musia? ich umie?ci? w piecu cierpienia, ?eby ich doprowadzi?
do takiego punktu, ?e wo?ali, „Wystarczy tego! Nie chc? ju? by? tu d?u?ej.” Potem, kiedy przyszed? czas, ?e Bóg
powiedzia?: „Id?cie” byli gotowi oderwa? korzenie i przenie?? si? do Jego Ziemi Obiecanej.
Bo?e, pomó? nam od??czy? si? od materialistycznego ducha tego wieku i przenie?? nasz? ca?? mi?o?? do
Nowego Jeruzalem.
Izajasz prorokowa?, ?e ?wiat, jaki Bóg tworzy?, jest miejscem uwielbienia, gdzie mieszka?cy si? raduj?. „B?d? si?
radowa? i weseli? po wszystkie czasy z tego, co ja stworz?, bo oto Ja stworz? z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu
rado??” (Izajasz 65:18). Hebrajskie s?owo stworz? w tym wersecie znaczy „doprowadz? do istnienia.” Czy
widzicie co mówi Izajasz? Bóg stwarza nie tylko nowy ?wiat, ale równie? szczególnych ludzi. Powo?uje oblubienic?,
która nie tylko zosta?a oddzielona od tego ?wiata, ale nauczy?a si? przechodzi? z uwielbieniem poprzez
do?wiadczenia.
Fakt jest taki, nasze obecne cierpienia stanowi? szko?? uwielbienia. W tym wszystkim uczymy si? uwielbia?
Jezusa, szczególnie w naszych do?wiadczeniach, które nas przygotowuj? na ten chwalebny dzie?. Co to oznacza
dla chrze?cijan, którzy ?yj? w ustawicznym d?saniu si? i zmartwieniu? Jak mog? ci, którzy ?yj? tak, jakby Bóg by?
martwy, nagle wiedzie? jak przechodzi? z uwielbieniem poprzez do?wiadczenie?
Bardzo wa?ne jest jak reagujemy w naszym obecnym do?wiadczeniu. Kiedy Izrael prze?ywa? godzin? wielkiego
cierpienia, zrezygnowali z nadziei. Doszli do wniosku, ?e nie mog? tego dalej znosi?, wi?c po prostu usiedli w
prochu. To by? Bo?y lud, z solidnymi Bo?ymi obietnicami, ale oni tam siedzieli z ?a?cuchami na szyjach.
Podobnie dzisiaj, niektórzy chrze?cijanie w tym miejscu si? poddaj?. Nie porzucaj? swojej wiary, ale przestaj? i??
za Jezusem ca?ym sercem, my?l?c: „Nie potrafi? ?y? z tak? intensywno?ci?. Wydaje si?, ?e czym wi?cej zbli?am
si? do Jezusa, tym wi?cej cierpi?.” Dziwi? si? jak Pawe? móg? powiedzie?: „Raduj? si? w moich cierpieniach”
(Kolosan 1:23-24).
Tu jest dok?adnie to, jak Pawe? móg? tak twierdzi?: on zosta? pochwycony do nieba i widzia? chwa??, jaka na nas
czeka. Ze wzgl?du na to co widzia?, Pawe? by? w stanie przyj?? swoje do?wiadczenia i cierpienia, ucz?c si?
uwielbia? Boga poprze ka?de takie prze?ycie. Zdecydowa?, ?e b?dzie si? uczy? by? zadowolonym w sercu bez
wzgl?du na sytuacj? i zacz?? praktykowa? uwielbianie w przygotowywaniu si? do nast?pnego ?wiata.
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