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Z up?ywem lat wielu szczerych chrze?cijan zacz??o dryfowa? w swojej wierze – mo?e z powodu g??bokiego
rozczarowania poprzednimi do?wiadczeniami. By zrobi? krok naprzód w wierze, oni musz? „przekroczy?” to
rozczarowanie i zaufa? Bogu w nowy sposób.
Mo?e ufasz Bogu i chcesz b?ogos?awie?stwa dla twojej rodziny lub dzieci. Albo wierzysz Mu, ?e pewna s?u?ba
wype?ni si? w twoim ?yciu. Mo?e szukasz Boga, bo chcesz uwolnienia z dawnego na?ogu, albo chcesz uwolni? si?
od wewn?trznej walki, która nie pozwala ci Jemu zaufa?.
Niektórzy z nas potrzebuj? jawnego cudu, ponadnaturalnej interwencji w naszym ?yciu, albo w ?yciu naszych
bliskich. Bóg powo?a? wszystkich nas, by?my przekroczyli. Kiedy Izrael doszed? do rzeki Jordan, Bóg poleci?, by
nikt z Jego ludu nie pozosta? w tyle.
Ka?dy do?wiadczony chrze?cijanin powie ci, ?e najbardziej jeste? nara?ony na strach, niepokój, zw?tpienie i
niepewno??, kiedy masz przekroczy? twój Jordan. Dlaczego? Poniewa? jeste? na granicy obj?cia miejsca, które
Bóg przeznaczy? do twojego zamieszkania. To jest czas, kiedy wróg – oraz nasze cia?o – wysy?a sprzeciw..
?ycie po tej stronie Jordanu jest zawsze ?atwiejsze, bo jest wygodne; niczego od nas nie ??daj?. Kiedy jednak Bóg
pobudza nas do ruszenia, nagle rzeczy, które kiedy? by?y dla nas wygodne, staj? si? niewygodne. Czujemy, ?e s?
sztywne, psuj? si?, a nawet s? ?miertelne. Je?eli upieramy si?, by zosta? w naszym wygodnym miejscu,
ryzykujemy utrat? wizji i pasji do ?ycia w Bogu.
Jozue nie by? wolny od takiego pokuszenia. Kiedy Bóg powo?a? go do dzia?ania, otrzyma? pierwsz? instrukcj?:
„B?d? mocny i odwa?ny” (Jozue 1:6). Bóg powiedzia? to do Jozuego trzy razy w czterech wierszach, bo wiedzia?,
?e Jozue potrzebuje to us?ysze?.
By wykonywa? to, do czego Pan nas powo?a?, ka?dy z nas musi zebra? si?y. Musimy pobudzi? odwag?. Dla
niektórych mo?e ty by? odwaga, by odrzuci? rzeczy, które daj? fa?szywe poczucie wygody. Je?eli jeste? utrapiony,
poruszony i rozdra?niony w twoim duchu, popro? Pana, by pokaza? ci, dlaczego. Je?eli On ka?e ci co? odrzuci?, to
mo?e by? pierwszy krok, by? poszed? naprzód w swojej wierze.
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