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ON JEST NASZ? SI??

Carter ConlonJune 4, 2016
Wy i ja ?yjemy w czasie wielkiej niepewno?ci o jutro. Nie wiemy, jaka przysz?o?? czeka ekonomi? ameryka?sk? lub
ekonomi? innych narodów.. Mo?e dzisiaj masz prac?, ale nie ma gwarancji, ?e b?dziesz j? mia? w przysz?ym roku
lub tygodniu. Ale dzi?ki Bogu, my jako wierz?cy w Chrystusa otrzymali?my niesamowit? obietnic? zaopatrzenia –
szczególnie w czasach, kiedy zaopatrzenie mo?e by? trudne. Zwró? uwag? na s?owa Króla Dawida w Psalmie 37:
„By?em m?ody i zestarza?em si?, A nie widzia?em, ?eby sprawiedliwy by? opuszczony, Ani potomków jego
?ebrz?cych chleba.(37:25).
Ja osobi?cie mog? za?wiadczy? o prawdziwo?ci tego wiersza, widz?c zaopatrzenie Bo?e przychodz?ce do
naszego ?ycia, rodzin i domów tych, którzy postanowili chodzi? w sprawiedliwo?ci Chrystusa.
Psalm 37 mówi dalej, „Codziennie lituje si? i po?ycza, A potomstwo jego jest b?ogos?awione. Stro? od z?ego i czy?
dobrze, A zawsze b?dziesz mieszka? bezpiecznie. Bo Pan mi?uje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki
ich strze?e” (37:26-28).
Dawid napisa? te s?owa w czasie wielkiej bezbo?no?ci. Ci, którzy pragn?li na?ladowa? Boga, stawali si?
niecierpliwi, mo?e nawet to ich gniewa?o, podobnie jak to widzimy dzisiaj. Jednak Dawid wiedzia?, ?e bezbo?no??
zawsze prowadzi do destrukcji i zach?ca? lud Bo?y, by nie tracili serca w takich trudnych czasach. „Widzia?em
okrutnego bezbo?nika, Rozpieraj?cego si? jak cedr Libanu. Ale przemin?? i nie ma go, Szuka?em go, ale nie
mo?na by?o go znale??” (37:35-36). Inaczej mówi?c, chocia? bezbo?ni wydaj? si? mie? powodzenie prawie we
wszystkim, ich czas wkrótce si? sko?czy.
Dawid kontynuuje, „Przeto wzoruj si? na niewinnym i popatrz na prawego, Bo przysz?o?? nale?y do m??a
pokoju” 37:37-38).
To nam przypomina, ?e bez wzgl?du na to, co dzieje si? na ?wiecie wokó? nas, je?eli my ?yjemy dla Boga i Jemu
ufamy, On b?dzie nasz? si?? i naszym wybawicielem!

Carter Colon do??czy? do zespo?u pastorów ko?cio?a Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora
za?o?yciela, Dawida Wilkersona i zosta? wyznaczony na g?ównego pastora w 2001r.
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