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„I spojrza? Bóg na wszystko, co uczyni?, a by?o to bardzo dobre” (1 Moj?. 1:31). W 1 Moj?eszowej rozdzia? 1 i 2
czytamy o wspania?ym stworzeniu przez Boga. Adam i Ewa cieszyli si? s?odk? spo?eczno?ci? z ich Ojcem w
Ogrodzie Eden - ale w Ogrodzie by? równie? w??. „A w?? by? chytrzejszy ni? wszystkie dzikie zwierz?ta, które
uczyni? Pan Bóg” (3:1). To przebieg?e i zwodnicze stworzenie kusi?o Ew?, która w??czy?a do tego swojego m??a,
i pos?uchali jego g?osu.
Kiedy grzech i wstyd wszed? na ?wiat, spo?eczno?? z Ojcem zosta?a przerwana (patrz 1 Moj?. 3:1-19). Od
tamtego czasu do teraz zawsze by? jaki? „w?? w ogrodzie” - jakie? wyzwanie, opozycja lub do?wiadczenie, by nas
oddzieli? od Ojca. Bóg móg?by na to nie pozwoli? od pocz?tku, ale to by?a cz??? jego planu. Znane powiedzenie
„próba charakteru” oznacza sprawdzenie, co jest w tobie, czyli odkrywanie twojego prawdziwego charakteru.
Je?eli takiego testu nie przejdziesz, nie b?dziesz wiedzia?, jak mocny jeste? w Chrystusie, ile mocy on uwolni? w
tobie i jaki autorytet masz w jego imieniu.
Widzimy to, kiedy Bóg pozostawi? nieprzyjació? w ziemi Izraelskiej, by ich do?wiadczy?. „A to s? narody, które Pan
pozostawi? w spokoju, aby przez nie do?wiadczy? Izraela, tych wszystkich, którzy ju? nie wiedzieli o wszystkich
wojnach o Kanaan, a to jedynie w tym celu, aby pó?niejsze pokolenia synów izraelskich nauczy?y si? prowadzenia
wojny, wi?c tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli” (S?dziów 3:1-2). Bóg móg?by da? si?? Izraelitom, by
zniszczyli Kananejczyków tak, by inni nieprzyjaciele ich nie napadali, ale on pozostawi? tych nieprzyjació? w kraju,
by ich do?wiadczy?.
Jakiego masz wroga w twoim ?yciu - w??a w ogrodzie? Niepokój lub strach? Poczucie odrzucenia? Samotno?? i
izolacja? Ukryty grzech? Bóg chce uzdrowi? to wszystko poprzez swoj? bezwarunkow? mi?o??. Burze mog?
przyj??, wrogowie mog? si? sprzeciwia?, w?? mo?e by? w twoim ogrodzie, ale Jezus nape?ni ci? swoj? mi?o?ci?,
jego pokojem, jego rado?ci? i jego zwyci?skim ?yciem!
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