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Kiedy Bóg ma zamiar uczyni? now? rzecz, to wylewa Ducha intensywno?ci na Swój lud. Nie mo?emy ju? d?u?ej
by? leniwi, oboj?tni, nonszalanccy i na luzie. Musimy si? sta? intensywni, pe?ni ognia i pasji dla Chrystusa,
odczuwaj?c g??boko i powa?nie my?l?c o Bo?ej pracy. Obecnie Bóg wzbudza ludzi, którzy nienawidz? grzech i
dr?? na Jego S?owo. Jego resztka musi s?ysze? i wierzy? ?wi?tym prorokom. Nie mog? si? waha? ani stawa?
letnimi; zamiast tego, z up?ywem czasu musz? wzrasta? coraz powa?niej dla Boga.
Zwró?my uwag? na intensywno?? Ezdrasza. Przygl?dnij si? bli?ej jego pasji przeciwko wszystkiemu, co rani Boga,
a zobaczysz jego ca?kowit? nienawi?? mieszania si? z tym ?wiatem. „ Gdy us?ysza?em te s?owa, rozdar?em
swoj? szat? i p?aszcz i rwa?em w?osy ze swojej g?owy i brody, i usiad?em przybity. Wtedy zgromadzili si? woko?o
mnie wszyscy, którzy przerazili si? s?owami gro?by Boga izraelskiego, z powodu wiaro?omstwa tych, którzy
powrócili z niewoli, ale ja siedzia?em przybity a? do wieczornej ofiary” (Ezdrasza 9:3-4).
Co za scena! Ezdrasz siedzi jak kupa boskiego smutku, wyrywaj?c sobie w?osy i brod? „z powodu wiaro?omstwa
tych, którzy powrócili z niewoli” (w. 4). Jeden po drugim, wszyscy, którzy mieli dr??ce serce, zebrali si? wokó?
niego. Bóg mia? tylko jednego cz?owieka, który rumieni? si? z powodu grzechu – z poprzez niego powsta?o cia?o
p?acz?cych.
„ Gdy tak Ezdrasz na kl?czkach p?acz?c, modli? si? i wyznawa? grzechy przed ?wi?tyni? Bo??, zgromadzi? si?
woko?o niego z Izraela bardzo wielki t?um m??ów, kobiet i dzieci, i ca?y lud zanosi? si? od p?aczu” (Ezdr. 10:1).
Ca?y lud Bo?y upodabnia si? do tego ?wiata, ale wielu z was p?acze i pragnie ?wi?to?ci i oddzielenia! Odczuwacie
Bo?y smutek z powodu grzechu i rumienicie si? ze wstydu. Wy wiecie, ?e jest to czas, aby powa?nie traktowa?
chodzenie z Nim.
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