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„Wykrzykujcie na cze?? Pana, wszystkie ziemie! S?u?cie Panu z rado?ci?” (Psalm 100:1).
„Ale sprawiedliwi raduj? si? i ciesz? przed Bogiem, I wesel? si? rado?nie!” (Psalm 68:4).
„Lecz rozraduj? si? wszyscy, którzy tobie ufaj?, B?d? si? g?o?no weseli? na wieki; Ty b?dziesz ich os?ania?, a ci,
którzy mi?uj? imi? twoje, b?d? si? radowa? tob?” (Psalm 5:12).
Bóg naprawd? chce, by jego dzieci s?u?y?y mu z rado?ci? i zadowoleniem -- a to jest wynikiem fundamentalnej
prawdy; jeste?my pod jego ochronnymi skrzyd?ami! On nie chce, by?my byli pokonani i przygn?bieni, ?yj?c tak, jak
niewierz?cy.
Biblia jest pe?na chwalebnych historii o tych, którzy zachowali rado?? w utrapieniach -- nawet kiedy wszyscy inni
zrezygnowali. W jednym przypadku ca?y Izrael szemra? i narzeka?, z wyj?tkiem dwóch m??ów Bo?ych, Jozuego i
Kaleba. Oni ani raz nie zachwiali si? w swojej wierze i rado?ci, nawet kiedy wszyscy woko?o poddali si? rozpaczy i
zniech?ceniu (patrz 4 Moj?. 13).
W innym przypadku trzech Hebrajczyków, Szadrach, Meszach i Abednego radowali si?, kiedy o?wiadczyli,
„B?dziemy s?u?y? naszemu Bogu z ufno?ci? i zadowoleniem.” Oni radowali si? w Panu; z niewzruszon? wiar?,
kiedy zostali cudownie uwolnieni z rozpalonego pieca (patrz Daniel 3).
Aposto? Pawe? powiedzia?, „nader obfita jest rado?? moja we wszelkim ucisku naszym” (2 Kor 7:4). Ca?kowite
zaufanie Panu wytwarza rado??. Nawet dzisiaj Pan ma ludzi, którzy si? nie ugn?. Oni podnosz? swoje r?ce w
swoich do?wiadczeniach i chlubi? si? Panem. Oni b?yszcz? jako pi?kne przyk?ady tego, ?e rado?? w Panu jest
mo?liwa w ka?dym do?wiadczeniu.
Je?eli twoje serce jest w porz?dku przed Bogiem, to masz wszelkie prawa, by radowa? si? i cieszy?! Ci?gle na
nowo Bóg wyja?nia, ?e on chce, by jego dzieci cieszy?y si? nim. pami?taj, „Rado?? Pa?ska jest nasz? si??”
(Nehemiasz 8:10).
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