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Kiedy naród Izraelski by? wyzwolony z Egiptu i przeszed? przez Morze Czerwone, ich wiara by?a na najwy?szym
poziomie. ?piewali, ta?czyli i wykrzykiwali na chwa?? Boga za objawienie jego pot??nego ramienia. „Pan jest moc?
i pie?ni? moj?. . prawica twoja, Panie, jest u?wietniona przez si??, . . Pan b?dzie królowa? na wieki wieków” (2
Moj?. 15:2, 6, 18).
Jednak Izraelici szybko zapomnieli jego dzie?a i odwrócili si? od jego prowadzenia. Zacz?li w?tpi? i ich niebia?ski
Ojciec by? zasmucony. „Chwa?a Pana ukaza?a si? w Namiocie Zgromadzenia wszystkim synom izraelskim.
Wtedy rzek? Pan do Moj?esza: Jak d?ugo zniewa?a? mnie b?dzie ten lud? Jak d?ugo nie b?d? mi wierzy? mimo
wszystkich znaków, które w?ród nich uczyni?em?” (4 Moj?. 14:10-11). Jakie to g??bokie wo?anie z serca Boga:
„Co mam zrobi?, by znale?? lud, który w pe?ni mi zaufa?”
Tak, jak w czasach Moj?esza, dzisiaj te? lud Bo?y trwa w niewierze, chc?c wierzy?, ?e ?aska Bo?a uchroni ich od
kary za grzech. Jednak S?owo mówi wyra?nie, ?e nawet na?ladowcy Chrystusa mog? mie? serce zdolne do
niewiary, „Baczcie, bracia, ?eby nie by?o czasem w kim? z was z?ego, niewierz?cego serca, które by odpad?o od
Boga ?ywego” (Hbr 3:12). To nie jest mowa o degeneratach; to o wierz?cych. „Bracia, uwa?ajcie, poniewa? mo?e
by? w was serce niewiary -- w was!”
Pismo mówi, „Stali?my si? bowiem wspó?uczestnikami Chrystusa, je?li tylko a? do ko?ca zachowamy
niewzruszenie ufno??, jak? mieli?my na pocz?tku” (3:14). Niektórzy z ludu Bo?ego dzisiaj trac? niezachwian?
pewno??, któr? kiedy? mieli, z powodu trudnych do?wiadcze?. Jezus ostrzega przed ognistymi do?wiadczeniami
wiary, które poprzedz? jego powtórne przyj?cie, ale nie popadajcie ponownie w strach i niewiar?.
„A?eby wypróbowana wiara wasza okaza?a si? cenniejsza ni? znikome z?oto, w ogniu wypróbowane” (1 Piotra
1:7). Chocia? b?dziesz przechodzi? przed do?wiadczenia, nie pozwól, by twoja wiara zmala?a przez ogie?.
Zamiast tego, niech twoja wiara b?dzie oczyszczona i u?wi?cona. Przetrwaj tymczasowe trudno?ci dla wiecznego
b?ogos?awie?stwa. Bóg, któremu s?u?ysz, kocha ci? i mo?esz mu zaufa?, ?e przeprowadzi ci? przez ka?dy test!
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