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Jezus zada? pytanie, „Czy Syn Cz?owieczy znajdzie wiar?, kiedy przyjdzie?” W?a?nie opowiedzia? histori? o
wytrwa?ej kobiecie, która prosi?a s?dziego, ?eby wyda? wyrok na jej korzy?? i zapewni? sprawiedliwo?? w jej
sprawie (zobacz t? histori? w ?ukasza 18:2-8). Jezus u?y? historii tej kobiety jako przyk?ad mocnej, wytrwa?ej
wiary, jakiej szuka – takiej, która wo?a do Boga w czasie do?wiadczenia i ufa mu, ?e wype?ni obietnice. Chrystus
wiedzia?, ?e taka wytrwa?a wiara jest jedyn?, jaka mo?e podtrzyma? jego ludzi w nadchodz?cych czasach.
Jezus odnosi si? do tej sprawy, kiedy mówi o tych, których wiara wytrwa „tylko na t? chwil?.” Innymi s?owy, kiedy
nie otrzymuj? odpowiedzi na modlitwy – kiedy ich ostateczna data dotycz?ca pró?b nie jest dotrzymana – popadaj?
w niewiar?. Ich wiara nie ma korzeni. „Nie maja w sobie korzeni i trwaj? tylko na chwil?. Kiedy przychodzi ucisk i
prze?ladowanie z powodu S?owa, natychmiast potykaj? si?” (Mat. 13:21).
Zbyt cz?sto, kiedy w ?yciu tych wierz?cych zaczynaj? si? pojawia? prze?ladowania, tacy si? gorsz?. Mo?e
s?ysza?e? takie zgorszenie wyra?ane przez chrze?cijan, którzy zderzyli si? z prze?ladowaniem. Czytali Bo?e
S?owo, cytowali pewne obietnice i modlili si? gorliwie, ale ich do?wiadczenie trwa i wchodzi powtarzaj?ce si?
zw?tpienie.
Nie daj si? oszuka?, szatan podsyca te rosn?ce w?tpliwo?ci tak, aby twoja pasja do Chrystusa zosta?a
zredukowana do wspomnienia. Aposto? Pawe? zach?ca? Tymoteusza: „Zno? trudno?ci jako dobry ?o?nierz
Jezusa Chrystusa” (2 Tym. 2:3). Mówi? tak: „Jeste? ?o?nierzem w armii Pana i zosta?e? wyszkolony, aby
prze?ywa? trudy w duchowej walce.”
„Gdy? Pan wodzi oczyma swymi po ca?ej ziemi, aby wzmacnia? tych, którzy szczerym sercem s? przy nim” (2
Kronik 16:9). Pomy?l o tym! Bóg spogl?da w dó? na ca?? ziemi?, szukaj?c pilnie tego m??czyzny czy kobiety wiary,
który jest ca?kowicie jemu oddany, aby mu ufa?.
Kiedy postanowisz mocno w swoim sercu, aby sta? mocno dla Boga, to On oka?e si? mocny dla ciebie i da ci
swoj? moc, aby „zachowa? wiar?.”
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