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Moj?esz wyprowadzi? dzieci Izraela z Egiptu i kiedy doszli do Morza Czerwonego, przywódca wyci?gn?? swoj?
lask? nad wody i w ci?gu nocy mocny wiatr rozdzieli? morze. Wody stan??y jak mur po dwóch stronach, by Izraelici
mogli przej?? po suchym gruncie. Kiedy próbowali tego Egipcjanie, wody ich poch?on??y i utopili si? wszyscy.
Czytaj ten opis w 2 Moj?. 14:15-31).
Moj?esz i naród Izraelski radowali si? w Panu, a jego siostra Miriam poprowadzi?a w ta?cu (patrz 15:20-21).
Jednak nawet po takim wielkim zwyci?stwie, w nied?ugim czasie nieprzyjemne okoliczno?ci spowodowa?y, ?e
ludzie szemrali przeciwko Moj?eszowi i Aaronowi. Niestety wi?kszo?? tych, którzy prze?yli plagi w Egipcie i chwalili
Boga za wyzwolenie nad Morzem Czerwonym. nie weszli do Ziemi Obiecanej. Zamiast tego pogin?li na
nieprzyjaznej pustyni -- z powodu swojej niewiary.
Kochani, nasz? Ziemi? Obiecan? dzisiaj jest Jezus Chrystus ?yj?cy w nas.. On jest naszym dziedzictwem! Je?eli
odpoczywamy w jego wierno?ci, cieszymy si? jego obecno?ci?. Bóg nigdy nie planowa?, by?my utkn?li na
wyschni?tej pustyni. Przez swojego Syna przygotowa? nam obfite ?ycie - ?ycie wolne od zmartwie? i napi??, je?eli
po?o?ymy nasz? ufno?? w nim.
Mo?e teraz staczasz walk? w twoim ?yciu, nieprzyjaciel naciera na ciebie z ka?dej strony i chocia? wiesz, ?e po
twojej stronie masz pot??nego Boga, widzisz tylko przed sob? walk?. Pytasz Boga, „Dlaczego wprowadzi?e? mnie
w takie zamieszanie? Ja ju? nie mog?.”
S?owo zapewnia ci?, ?e mo?esz wej?? w miejsce odpocznienia w pe?ni Chrystusowej. „Wejd?my na ni? ze
szczerym sercem, w pe?ni wiary, oczyszczeni w sercach od z?ego sumienia i obmyci na ciele wod? czyst?” (Hbr
10:22). Bóg chce, by? wszed? w miejsce pokoju. Chce, by? naprawd? odpocz?? w jego mocy i mo?liwo?ci
wyzwolenia ci? ze wszystkich zasadzek, do?wiadcze? i pokus -- je?eli mu zaufasz!
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