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Czy prze?ywa?e? kiedy? w ?yciu taki czas, kiedy nie odczuwa?e? ju? pragnienia do rzeczy Bo?ych? Ta pasja,
poruszenie gorliwo??, ?eby Go poznawa?, zosta?y przyt?pione, poniewa? wszystko w twoim ?yciu by?o tak
wygodne; twoje my?li zaj?te ziemskimi rzeczami. Je?eli to odnosi si? do ciebie, to ju? czas, aby spojrze? przez
Bo?e soczewki wieczno?ci i zobaczy? obraz czego? wi?kszego ni? ty sam.
Stara maksyma mówi: „Bóg pociesza uci?nionych, a uciska wygodnych.” Czasem Bóg patrzy w serce i wie, ?e
nadszed? czas, aby potrz?sn?? rzeczami – to nie jest tak, ?e On chce celowo tobie zaszkodzi?, ale sprowadzi
pewne rzeczy, ?eby ciebie obudzi? z letargu. Dlaczego? Poniewa? On chce dla ciebie du?o wi?cej ni? tylko
twojego zadowolenia i szcz??cia. Mo?e Duch ?wi?ty mówi, ?e to jest czas, aby wprowadzi? do twojego ?ycia troch?
rozdarcia, bo On chce, ?eby twoje serce by?o ca?kowicie skoncentrowane na Nim, na mi?o?ci do Niego,
poznawaniu Go – a ponad wszystko, aby? nale?a? ca?kowicie do Niego.
W Hebrajczyków czytamy o ziemskich ojcach, którzy karali swoich synów „na krótki czas, jaki uwa?ali za
najlepszy” (Hebr. 12:10). :Ale Bóg dyscyplinuje nas dla naszego dobra, aby?my mieli udzia? w jego ?wi?to?ci” (ten
sam werset).
Dawidowi ta dyscyplina nie by?a czym? obcym: „B??dzi?em, zanim zosta?em upokorzony, ale teraz zachowuj?
twoje S?owo” (Psalm 119:67). „
Dobrze mi, ?em zosta? upokorzony, abym si? nauczy? ustaw Twoich . . . wiem Panie, ?e s?dy Twoje s?
sprawiedliwe i ?e? mnie s?usznie upokorzy?” (119:71,75).
Nikt nie cieszy si? z uczucia korygowania, ale je?eli nie poddasz si? delikatnej dyscyplinie kochaj?cego Ojca, twoja
wiara b?dzie coraz mniejsza i b?dziesz coraz bardziej skoncentrowany na sobie.
Módl si? tak ze mn?: „Ojcze niebia?ski, daj mi serce, które b?dzie ciebie kocha? coraz wi?cej, kiedy przyci?gasz
mnie bli?ej do Siebie. Z?am moje serce tym co ?amie Twoje serce i pomó? mi wyj?? do tych, którzy s? wokó? mnie
z twoj? drogocenna mi?o?ci?.”
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