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„ Tak mówi Pan: Przekl?ty m??, który na cz?owieku polega i z cia?a czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca si?
jego serce! Jest on jak ja?owiec na stepie i nie widzi tego, ?e przychodzi dobre; mieszka na zwietrza?ym gruncie
na pustyni, w glebie s?onej, nie zaludnionej. B?ogos?awiony m??, który polega na Panu, którego ufno?ci? jest Pan!
Jest on jak drzewo zasadzone nad wod?, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi si?, gdy upa?
nadchodzi, lecz jego li?? pozostaje zielony, i w roku posuchy si? nie frasuje i nie przestaje wydawa? owocu”
(Jeremiasza 17:5-8).
Jeremiasz przedstawia tutaj dwa niezmienne prawa duchowego ?ycia: jedno prowadzi do ?ycia i nadziei, a drugie
do ?mierci i beznadziejno?ci. S? to klucze do zrozumienia dlaczego niektórzy chrze?cijanie ciesz? si? ustawicznym
pokojem i rado?ci? w Panu, podczas gdy inni chodz? po omacku w rozpaczy i beznadziei.
Jak mo?esz pozna? kiedy ufasz cz?owiekowi, zamiast Bogu? Je?eli za?amujesz si?, kiedy kto? ciebie zawiedzie,
albo je?eli dzia?ania innych maj? wp?yw na twoje chodzenie z Bogiem, to wiesz, ?e polegasz na cielesnym
ramieniu!
Je?eli pok?adasz swoj? ufno?? w cz?owieku, to masz gwarancj?, ?e zostaniesz zraniony, bo gdzie?, kiedy? kto?
ciebie zawiedzie i rozczaruje. „ Podst?pne jest serce, bardziej ni? wszystko inne, i zepsute, któ? mo?e je pozna??”
(Jeremiasza 17:9).
Wiele z tych zranie? i beznadziei, jakie prze?ywasz jest rezultatem tego, ?e zawiód? ci? kto?, komu ufa?e?. ?ona
mo?e mówi?: „Gdyby tylko mój m?? si? zmieni?, to by?abym szcz??liwa! On mnie naprawd? g??boko zrani?.
Zaniedbuje mnie i nawet nie próbuje zrozumie?. On zabija moj? mi?o??.”
Twój problem to nie jest problem z m??em, ale problem z Bogiem. Jeremiasz mówi, ?e jeste? jak ja?owiec na
stepie – nie widzi, kiedy przychodzi co? dobrego, ale raczej zamieszkuje na spieczonych miejscach ma pustyni. To
znaczy, ?e jeste? odci?ta od twojego prawdziwego ?ród?a szcz??cia i nadziei. Zaniedba?a? Pana i nie czerpiesz z
Jego ?ywej wody. Sta?a? si? jak martwy, suchy krzew na pustyni – bezowocny i pusty!
Nie pok?adaj ufno?ci w kim? lub czym? poza Bogiem, ?e to ci da szcz??cie i nadziej?. To, co my?lisz, ?e rozwi??e
twój problem, mo?e sprawi?, ?e poczujesz si? jeszcze gorzej.
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