ALE NASZE OCZY S? SKIEROWANE NA CIEBIE
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

ALE NASZE OCZY S? SKIEROWANE NA CIEBIE

David Wilkerson (1931-2011)July 2, 2019
Gdyby nasi przywódcy o?wiadczyli, ?e nie maj? absolutnie pomys?u jak rz?dzi? i zapewni? kierunek, to nasz naród
by?by w strachu i niepokoju. Ale w?a?nie to si? sta?o w czasach króla Jehoszafata, kiedy trzy armie otacza?y Jud?.
Ten pot??ny król zwo?a? ca?y naród i zamiast przedstawi? plan wojny i zdecydowan? deklaracj? dzia?ania, stan??
przed ludem i wyla? swoje serce przed Bogiem: „ W?a?nie oni tak nam si? odp?acaj?, ?e ruszaj? na nas, aby nas
wyp?dzi? z twojego dziedzictwa, które da?e? nam w posiadanie. Bo?e nasz! Czy ich nie os?dzisz? Bo my?my
bezsilni wobec tej licznej t?uszczy, która wyruszy?a przeciwko nam; nie wiemy te?, co czyni?, lecz oczy nasze na
ciebie s? zwrócone” (2 Kronik 20:11-12).
Co to by? za plan? ?adnego programu, ?adnego dzia?ania komitetu, ?adnych wybitnych planów wojennych. Tylko
proste o?wiadczenie: „Jeste?my pogr??eni, to nas przerasta i nie wiemy co robi? – ale b?dziemy mieli oczy
skierowane na Pana.”Mo?ecie wierzy? lub nie, nawet najwi?ksi ?wi?ci jacy kiedykolwiek ?yli, nie rozumieli w pe?ni
walki mi?dzy cia?em i Duchem. Popatrzcie na te wszystkie denominacje, jakie mamy – dysputy z powodu doktryny.
Ludzie dzisiaj nadal s? w ciemno?ci odno?nie wielu rzeczy.
Ponaglanie, „?eby si? co? dzia?o” po naszemu, czasami dociera do nas wszystkich i mo?emy zacz?? wyprzedza?
Jego plan. Równie? wróg jest przeciwko nam i sprawia, ?e dochodzimy do punktu paniki, kiedy serce wo?a, „Co ja
wiem?” Bóg ma dla nas odpowied?: B?d? oczekiwa? Pana; b?d? oczekiwa? na Boga mojego zbawienia; mój Bóg
mnie wys?ucha” (Micheasza 7:7).
Wa?ne jest jednak aby zrozumie?, ?e „skupienie naszych oczu na Pana” nie oznacza, ?e zak?adamy r?ce i
siedzimy, czekaj?c, ?e Bóg to wszystko sam zrobi. To oznacza czekanie a? On nam poka?e drog?. Jezus
powiedzia?: Ja jestem drog?, prawd? i ?yciem” (Jana 14:6).
Bóg chce tob? kierowa?, drogie dziecko, wi?c sp?dzaj czas w jego obecno?ci i miej oczy skierowane na Niego.
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