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Czy prze?ywasz w swoim ?yciu zmagania, z których nie uda?o ci si? otrz?sn??? Zastanawiasz si?, „Czy naprawd?
mog? znale?? rado?? w chrze?cija?skim ?yciu? Czy ju? zawsze b?d? tak walczy??
Ja ch?tnie udzielam ludziom porad. Jestem absolutnie b?ogos?awiony, kiedy widz? kogo? uwalnianego przez
Chrystusow? Dobr? Nowin? i mog?cego wreszcie cieszy? si? ?yciem. Nic nie daje takiego zadowolenia, jak widok
duchowo niepe?nosprawnej osoby, która wreszcie zosta?a uzdrowiona i cieszy si? ?yciem z now? nadziej?,
rado?ci? i wiar?.
Jednak to nie przychodzi ?atwo. Konflikty, które wszyscy codziennie prze?ywamy, s? powa?ne, poniewa?
wyzwania w tym upad?ym ?wiecie nigdy si? nie ko?cz?. Szatan stale dzia?a, by utrudni? Bo?e dzia?anie w naszym
?yciu. W ka?dym czasie, nawet najbardziej oddany chrze?cijanin mo?e znale?? si? na skraju niewiary.
Zna?em wspania?e ma??e?stwo, których wiara by?a do?wiadczana z powodu wiadomo?ci o ich m?odym synu.
Kiedy by? w drugiej klasie, powiedziano im, ?e ma on powa?ne trudno?ci z uczeniem si?. Radzono im, by zabrali
go ze szko?y i zacz?li go przygotowywa? do zawodu, w którym b?dzie móg? zarobi? na ?ycie. Akceptuj?c t?
sytuacj? z jednej strony, byli pobudzeni, by og?osi? z wiar?, „Nie zgadzamy si?, ?e taki jest Bo?y plan dla naszego
dziecka.” Zostawili ch?opca w tej szkole i mówili mu ci?gle, „Wierzymy w ciebie” i po?wi?cali d?ugie godziny na
prac? z nim. Poprzez wytrwa?o??, pilno?? i wiar?, to dziecko sta?o si? dobrym studentem, sko?czy?o studia i teraz
jest pastorem rozwijaj?cego si? ko?cio?a.
Bóg w?a?ciwie u?ywa naszych trudnych okresów, by przygotowa? nas na otrzymanie b?ogos?awie?stwa jego
przychylno?ci. To jest pot??na prawda i pomimo ci??kich okoliczno?ci, On jest z nami we wszystkim, bez wzgl?du
na to, jak ciemna jest nasza sytuacja.
Mo?esz by? pewien Bo?ej przychylno?ci: „Czego oko nie widzia?o i ucho nie s?ysza?o, i co do serca ludzkiego nie
wst?pi?o, to przygotowa? Bóg tym, którzy go mi?uj?” (1 Kor 2:9).
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