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Ludzie Bo?y musz? w tych dniach ostatecznych odpowiedzie? na wa?ne pytanie. Czy wierzysz, ?e Bóg mo?e ci?
przeprowadzi?, kiedy dr?? fundamenty ?wiata? Szatan ryczy jak w?ciek?y lew i wsz?dzie jest zamieszanie,
przemoc i niepewno??.
Ci, którzy ufaj? Panu, skoncentrowani i ugruntowani w swojej ufno?ci w Nim b?d? stali niewzruszenie i ogl?dali
Bo?e zbawienie – z sercami i umys?ami w zupe?nym pokoju. B?d? si? cieszyli odpocznieniem, nieporuszeni
przemoc? i strachem i b?d? spa? bez boja?ni z powodu warunków, które ich otaczaj?, raduj?c si? w nadziei!
Pan zapyta? dwóch ?lepych, którzy Go prosili, ?eby si? nad nimi zmi?owa? i uzdrowi?, „Czy wierzycie, ?e mog? to
uczyni?”? (Mat. 9:28). Kiedy odpowiedzieli twierdz?co, ich oczy zosta?y otworzone (zobacz werset 29).
I dzisiaj Pan pyta nas, „Czy wierzysz, ?e jestem w stanie ciebie poprowadzi? i pokierowa?? Czy wierzysz, ?e nadal
dzia?am w twojej sprawie? Albo czy trzymasz ukryte my?li, ?e zapomnia?em o tobie i zawiod?em ci??
Kilka wersetów z Pisma powinno da? wielk? pociech? i pewno?? dla naszych serc:

„Ten kto zaufa Panu b?dzie bezpieczny” (Przyp. Sal. 29:25).
„Którzy ufaj? Panu s? jak Góra Syjon, która si? nie poruszy, ale stoi na zawsze” (Psalm 125:1).
„Ufajcie Mu zawsze wszyscy ludzie . . . Bóg jest schronieniem dla nas” (Psalm 62:8).
Bo?e S?owo jest pe?ne chwalebnych obietnic dla wszystkich, którzy Mu ufaj?! My nadal chcemy co? robi?,
rezygnowa? z czego?, ofiarowa?, pracowa? i cierpie?. A przez ca?y ten czas On pragnie tylko naszego
ca?kowitego zaufania. Jego S?owo mówi jasno. Bóg jest zadowolony tylko z naszej wiary: „A bez wiary nie mo?na
si? podoba? Bogu, bo ten kto przychodzi do Boga musi wierzy? ?e On istnieje i ?e nagradza tych, którzy Go
szukaj? szczerze” (Hebr. 11:6).
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