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Czy pozosta?a jeszcze gdzie? ma?a resztka, która walczy o rozniecenie p?omienia Bo?ej sprawiedliwo?ci? Ludzi,
którzy pami?taj? Pana i s? sk?onni stan?? w Jego imieniu?
Pan powiedzia?, Je?eli zobacz? tl?cy si? knot, nie zgasz? go. Mo?e p?omie? ju? znikn??, nie ma ognia, ale je?eli
Ja zobacz? jeszcze pal?ce si? w?ókna, nie pozwol? ich zgasi?. Póki s?ysz? nawet najcichsze wo?anie moich s?ug
gdziekolwiek, nie pozwol?, by ta trzcina zosta?a z?amana” (patrz I? 42:3).
Bóg jeszcze z nas nie zrezygnowa?. Prawd? jest to, ?e ?yjemy w „czasie mi?osierdzia.” Widz? to wsz?dzie w
czasie podró?y, szczególnie w Europie. Ten kontynent jest o wiele bardziej ?wiecki, ni? Stany Zjednoczone, to
ziemia, która z w?asnego wyboru sta?a si? zupe?nie bezbo?na. Kiedy chodzisz ulicami niektórych krajów, widzisz
ducha antychrysta i arogancji wzgl?dem Boga.
Szwecja jest obecnie jednym z najbogatszych narodów Europy i czym bogatsza si? staje, tym bardziej odst?pcza.
W tym samym czasie ko?cio?y ewangeliczne s? w niebezpiecze?stwie wzrastaj?cej apatii w chodzeniu z
Chrystusem. Irlandia, kraj, który przez wiele lat cierpia? z powodu biedy, staje si? coraz bogatszy. Jednak duchowy
klimat staje si? tam apatyczny i wkrada si? ?wiecko??.
Ca?e nastawienie Europy wydaje si? mówi?, „No i co, je?eli nadchodzi s?d? Korzystajmy z ?ycia, jedzmy, pijmy i
cieszmy si?.” Nie ma tam poczucia czego?, co nadchodzi, nie ma potrzeby Boga.
Ja wierz?, ?e Pan mówi teraz wyra?nie do ca?ego ?wiata. On ma moc, by zatrzyma? ka?dy potencjalny atak
terrorystyczny w ka?dym czasie. On móg?by po prostu powiedzie? s?owo, a anio?owie zniszczyli by ka?d? moc
z?a. Zamiast tego postanowi? pos?a? lub pozwoli? na mi?dzynarodowe nieszcz??cia, a one s? znakami, ?e
naprawd? do?wiadczamy Jego mi?osierdzia.
„Trzciny nad?amanej nie do?amie ani knota gasn?cego nie dogasi, ludom og?osi prawo. Nie upadnie na duchu ani
si? nie z?amie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi” (I? 42:3-4).
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