ZRANIONY DUCH
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

ZRANIONY DUCH

David WilkersonFebruary 11, 2016
Kiedy Chrystus przyszed? na ziemi?, Izrael ?y? pod okupacj? Rzymu. ?ydzi byli ciemi??eni przez rzymskie podatki i
prawa. W tym czasie chciwi kap?ani wykorzystywali wdowy i biednych. Biedni byli wyszydzani, a ludzie byli
za?lepieni przez korupcj?. W?a?nie dlatego wielu proroków mówi?o, ?e Chrystus przyjdzie w godzinie ciemno?ci,
przynosz?c wielk? ?wiat?o??.
Jezus przyszed? do spo?ecze?stwa pogr??onego w hipokryzji i grzechu. Kiedy widzia? stan tego narodu, zap?aka?
nad Jerozolim? (patrz ?k 19:41), prorokuj?c, ?e ich dom zostanie pusty. Da? jednak tym ludziom siedemdziesi?t lat
na g?oszenie ewangelii. Te lata by?y wype?nione ?wiadectwami pe?nych Ducha kaza? o nadziei i pokucie,
czynieniem cudów i mocnym zapraszaniem do królestwa. Jezus po prostu nie chcia? z?ama? nad?amanej trzciny,
któr? sta? si? Izrael.
W?a?nie teraz taki jest obraz Ameryki; spo?ecze?stwa o zupe?nie po?amanej moralno?ci. Jeste?my równie?
narodem, który jest w depresji i zamieszaniu, z lud?mi ?yj?cymi w strachu i mentalnej agonii. Mamy wi?cej
psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych i doradców, ni? kiedykolwiek w historii, ale oni nie potrafi?
sobie poradzi? z lud?mi b?agaj?cymi o pomoc. Taka jest prawda nawet w ko?ciele: zespo?y doradców
chrze?cija?skich po ca?ym kraju s? przeci??one naporem ludzi, potrzebuj?cymi pomocy w ich problemach.
Nasze dzieci s? ranione w rozbitych rodzinach, wykorzystywane i molestowane. Nastolatkowie s? zranieni
niemoralno?ci?, materializmem i ot?pieniem. Szatan wypu?ci? potop z?a na nasz kraj, a to uczyni?o z nas ludzi
poranionych.
Du?a cz??? ko?cio?a ma tego samego poranionego ducha. W wielu listach czytam o wysychaj?cych
chrze?cijanach w mega- ko?cio?ach, gdzie nie g?osi si? ju? o grzechu i sprawiedliwo?ci. Zastanawiaj? si?, „Gdzie
mo?na znale?? prawdziwe uwielbianie? Nie ma tam poczucia obecno?ci Chrystusa. Tam jest zranienie.” Pastorzy
równie? pisz? i wyznaj?, „Bracie Dawidzie, odszed?em od Boga.”
Gazeta New York Times niedawno pisa?a o zborze zielono?wi?tkowym, maj?cym 10.000 cz?onków, którego
przes?anie brzmi, „Jeste?my tu po to, by ci? uczyni? szcz??liwym.” Ale to przes?anie przynosi fa?szyw? nadziej? i
tylko chwilow? ulg?.
„Knota gasn?cego nie dogasi” (I? 42:3) Gdzie? w tym narodzie Bóg widzi gasn?ce knoty, które kiedy? mia?y ogie?
gorliwo?ci dla Jego celów, ale teraz ledwie si? tl?.
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