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Wed?ug Listu do Hebrajczyków, ka?dy z nas powinien „Przypomina? sobie dni poprzednie, kiedy po swym
o?wieceniu wytrwali?my w licznych zmaganiach z utrapieniami” (Hbr 10:32). Przypominaj sobie, jak Bóg by?
wierny - jak przeprowadzi? ci? przez poprzednie zmagania i do?wiadczenia. Kiedy przyszed?e? do Chrystusa,
mo?e ca?a twoja rodzina uwa?a?a, ?e zwariowa?e?; twoi dawni przyjaciele nie chcieli ju? z tob? przebywa?. Ludzie
oskar?ali ci? w miejscu pracy tylko dlatego, ?e postanowi?e? czyni? to, co w?a?ciwe. A teraz, jeszcze raz
do?wiadczasz oskar?e? z ka?dej strony. Dlatego wa?ne jest, by sobie przypomina?, jak Bóg okazywa? si? mocnym
i przeprowadzi? ci? przez to w przesz?o?ci. On ci? nie zawiód?, prawda? Nie zawiedzie ci? te? w przysz?o?ci.
Autor Listu do Hebrajczyków mówi, „Cierpieli?cie bowiem wespó? z wi??niami i przyj?li?cie z rado?ci? grabie?
waszego mienia,” (Hbr 10:34). Wielu z tych wierz?cych jeszcze osobi?cie nie cierpia?o, ale byli ?wiadomi, ?e inni
przed nimi cierpieli. Kiedy pisze, ?e oni „z rado?ci? przyj?li grabie? ich mienia”, to znaczy, ?e oni rezygnowali ze
swoich planów i marze? - ze wszystkich pomys?ów, jak uk?ada? sobie ?ycie. Zamiast tego ch?tnie zgadzali si? na
Bo?y plan dla ich ?ycia, wiedz?c, ?e w tym b?dzie jaka? miara cierpie?.
Ten wiersz mówi dalej, „Wiedz?c, ?e sami posiadacie maj?tno?? lepsz? i trwa?? w niebie” (10:34). To jest jakby
inny sposób przygotowania si? na czas cierpienia. Bez wzgl?du na to, przez co przechodzimy, to b?dzie tego
warte. Pami?taj, ?e walczymy o co?, co ma wieczn? warto?? - nie tylko dla siebie, ale te? dla innych. Walczymy, by
pozostawi? co? dla nast?pnego pokolenia po nas.
Carter Conlon 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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