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Jednym z wielkich cudów Ameryki jest niesamowity system doprowadzaj?cy wod? do Nowego Jorku. Jest
wykonany z ceg?y i jest ca?y pod ziemi? i ci?gnie si? wiele kilometrów od górnej cz??ci stanu Nowy Jork i przesy?a
wod? do metropolii. Co by si? sta?o, gdyby ten akwadukt zosta? odci?ty i nagle nie by?o by dostawy wody do
miasta? Nowy Jork by si? sta? „suchym miejscem . . . miejscem s?onym i niezamieszka?ym” (Jeremiasza 17:6).
Mo?emy istnie? bez gazu, ale nie bez wody.
To samo dzieje si? w naszym ?yciu! Kiedy ludzie trac? nadziej?, to zamiast ucieka? do Pana, zamykaj? si? i
uciekaj? do wewn?trz. Zamykaj? si? wewn?trz i rezygnuj? z nadziei, a ich serca staj? si? jak wysch?e miejsce,
s?ona ziemia.
Dzisiaj wielu chrze?cijan prze?ywa ogarniaj?c? desperacj?, bardzo podobn? do tego, co w?a?nie opisa?em. Ale
Bóg mówi tak do swojego ludu: „Jeste?cie w rozpaczy, gdy? nie ufacie Mi. Zwracacie si? do innych – do lekarzy,
do przyjació?, lekarstw, finansów. Nie jeste?cie podnoszeni przez Moje obietnice; czujecie susz?, pustk? i
samotno??, poniewa? nie czerpiecie z Mojej studni.”
W Jeremiasza 18:13-14 Bóg pokazuje okropny grzech pope?niany przez Jego lud. „ Dlatego tak mówi Pan:
Zapytajcie tylko w?ród narodów: Kto s?ysza? co? takiego? Rzeczy nader wstr?tnej dopu?ci?a si? panna izraelska.
Czy znika bia?y ?nieg ze skalistego Hermonu? Czy wysychaj? ch?odne wody stale p?yn?ce od wschodu?”
Co to za wstr?tna rzecz, jak? pope?nia Bo?y lud?
Tak jak zimna, orze?wiaj?ca woda, która sp?ywa w dó? z topniej?cego ?niegu, Bóg posy?a nieustaj?c? porcj?
mocy dla swojego ludu. Ta woda jest wod? si?y, dost?pnej i niezawodnej. Jednak Bo?y lud cz?sto idzie swoj?
drog? – such?, pust? i smutn? i mówi, „Zostali?my pozostawieni samym sobie. Pójdziemy dalej nasz? zapomnian?
drog?, niechciani!”
Jest to obraz rozpaczaj?cych chrze?cijan, którzy zapomnieli o Bo?ych obietnicach, którzy siedz? przygn?bieni ko?o
przep?ywaj?cego strumienia Bo?ej mi?o?ci i my?l?: „Pan nie dzia?a w moim ?yciu. Musz? po prostu zacisn?? z?by
i robi? co mog? najlepiej. Nie ma sensu ju? trzyma? si? nadziei. Musz? robi? co mog?, ?eby przetrwa?!”
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