DO?WIADCZENIE: OTOCZONY PRZEZ WROGÓW
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

DO?WIADCZENIE: OTOCZONY PRZEZ WROGÓW

David Wilkerson (1931-2011)February 5, 2020
Piotr pisze: „Umie Pan wyrwa? pobo?nych z pokuszenia” (2 Pt 2:9). W innym miejscu aposto? Pawe? pisze:
„Dot?d nie przysz?o na was pokuszenie, które by przekracza?o si?y ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopu?ci,
aby?cie byli kuszeni ponad si?y wasze, ale z pokuszeniem da i wyj?cie, aby?cie je mogli znie??” (1 Kor 10:13).
Wida? wyra?nie, ?e Bóg nie chce zostawia? nas w naszych do?wiadczeniach! On nie otrzymuje chwa?y z
do?wiadczania swoich dzieci -- ale z rezultatów naszych do?wiadcze?! Jest tylko jeden sposób wyj?cia z
do?wiadcze?, to znaczy przej?? prób?. Pomy?l o tym. Kiedy by?e? w szkole, jak wreszcie „wyszed?e?”? Zda?e?
egzaminy ko?cowe -- ale je?eli nie zda?e?, powtarza?e? klas?. Tak by?o w przypadku staro?ytnego Izraela, kiedy
Bóg przeprowadzi? ich przez Morze Czerwone. Bóg do?wiadcza? swój lud, próbowa? ich, sprawdza?.
Doprowadzi? ich na sam skraj zniszczenia, otoczonych górami z dwóch stron, morze z przodu i zbli?aj?ca si? armia
nieprzyjaciela z ty?u (czytaj t? histori? w 2 Moj?. 14).
Stwierdzenie Jakuba „kiedy ró?ne próby przechodzicie” (Jakub 1:2) odnosi si? do do?wiadcze? Izraela. To zdanie
oznacza, „by? poni?onym w przepa?ci i otoczonym przez wrogów.” To w?a?nie spotka?o Izrael - Bóg wp?dzi? ich
w sytuacj? po ludzku niemo?liw?. Chcia?, by jego lud u?wiadomi? sobie swoj? bezsilno?? i by powiedzia?,
„Pami?tamy, jak Bóg uwolni? nas od plag i od anio?a ?mierci. Bóg uwolni? nas wtedy i uczyni to znowu! Radujmy
si? w jego wierno?ci.”
Mo?esz si? zastanawia?, jak Bóg móg? oczekiwa? od Izraela, ?e b?d? tak reagowa?; przecie? to tylko ludzie.
Jednak Bóg chce czego? od nas wszystkich w czasie przyt?aczaj?cych k?opotów. On chce, by?my mu przynie?li
ofiar? dzi?kczynienia.
Jakub odkry? t? tajemnic?, kiedy zach?ca?, „Poczytujcie to sobie za rado??” (Jakub 1:2). Mówi?, „Nie rezygnuj!
Utwórz o?tarz w swoim sercu i z?ó? dzi?kczynienie w czasie swoich do?wiadcze?.” Jak reagujesz w kryzysie,
decyduje o twoim chodzeniu z Bogiem pó?niej. A wi?c przynie? do niego ofiar? dzi?kczynienia!
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