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Dlaczego niektórzy wierz?cy s? pe?ni pokoju i rado?ci, promieniuj? duchowym ?yciem i zdrowiem na wszystkich
ludzi woko?o siebie? Czy dlatego, ?e nie maj? ?adnych problemów? Nie! Prawda jest taka, ?e mog? ich mie?
wi?cej ni? ty – w?a?ciwie wi?cej ni? wi?kszo?? ludzi!
Ale ci wierz?cy nauczyli si? tajemnicy trzymania korzeni w Bo?ej rzece. Je?eli jeste? zakorzeniony w rzece, to nie
potrzebujesz przebudzenia; nie potrzebujesz deszczu b?ogos?awie?stwa; nie potrzebujesz specjalnego wylania;
nie potrzebujesz powodzi nag?ego zwyci?stwa. A poniewa? cieszysz si? ustawicznym przep?ywem daj?cej ?ycie
wody godzina po godzinie, to nie przechodzisz stale od suszy do b?ogos?awie?stwa, od dolin na wy?yny, od
przebudzenia do zimna. Duchowy g?ód ciebie nie dotyka; pal?ce ciep?o odst?pstwa ciebie nie dotyka, poniewa?
czerpiesz wod? z rzeki ?ycia!
Gdybym ja mia? wybiera? pomi?dzy przebudzeniem a korzeniami, to bra?bym ka?dego dnia korzenie, bo jeszcze
d?ugo po przej?ciu przebudzenia ja bym nadal si? rozwija? dzi?ki moim korzeniom, które by mnie zaopatrywa?y
codziennie we wszystko czego potrzebuj?.
Ezechiel widzia? rzek? ?ycia, która wyp?ywa?a ze ?wi?tyni. „ Na obu brzegach potoku b?d? ros?y ró?ne drzewa
owocowe; li?? ich nie wi?dnie i owoc si? nie wyczerpie; co miesi?c b?d? rodzi? ?wie?e owoce, gdy? woda dla nich
p?ynie ze ?wi?tyni. Owoc ich jest na pokarm, a li?cie ich na lekarstwo” (Ezechiela 47:12).
Bóg pokaza? temu prorokowi rzek? wyp?ywaj?c? z Jego ?wi?tej ?wi?tyni. Z up?ywem czasu podnosi?a si? ona od
malutkiego strumyczka do rzeki, w której móg? p?ywa?. Ezechiel widzia? cz?owieka mierz?cego ten wzbieraj?cy
strumie? ?ycia dot?d, a? sta? si? on „rzek?, której nie mo?na by?o przej??; gdy? jej wody si? podnosi?y, aby w nich
mo?na p?ywa?” (Ezechiela 47:5). Pierwszy ko?ció? prze?ywa? wod?, która si?ga?a do kostek; Reformacja mia?a
wod? si?gaj?c? do bioder. A w tym czasie i wieku woda podnios?a si? tak bardzo, ?e mamy teraz wod?, w której
mo?na p?ywa?!
Na brzegach tej rzeki jest wiele drzew, wszystkie zielone i owocuj?ce. A kim s? te drzewa? Wszyscy ci, którzy maj?
swoje korzenie w Nim. „ I gdzie tylko potok pop?ynie, ka?da istota ?ywa i wszystko, od czego si? tam roi, b?dzie
?y?o; i b?dzie tam du?o ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy b?dzie zdrowa, a wszystko b?dzie ?y? tam, dok?d
tylko dotrze potok” (Ezechiel 47:9).
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