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Kad je Gospodin došao na zemlju da prebiva me?u nama, imao je vrlo odre?en cilj, cilj koji je bio stvoren prije
postanka svijeta. On je došao s poslanjem da nam u?i o Ocu, da ?ini silna djela, da nas izbavi od grijeha i oslobodi
od svakog ropstva.
Sasvim prirodno, takav bi Spasitelj trebao privu?i pozornost vladaju?ih sila ovoga svijeta, ali usprkos svih
smrtonosnih prepreka koje su ?ovjek i sotona bacili pred njega, Isus je bio u stanju posti?i svoj cilj.
Mi živimo u svijetu koji je sli?an onom u koji je Isus ušao prije dvije tisu?e godina. Prema ve?ini izvora vijesti danas,
gotovo je svatko u Americi uznemiren idejom o Spasitelju poput Isusa. Proteklih godina, školski su administratori,
nacionalni medij pa ?ak i vladini dužnosnici reagirali snažno – i negativno – kad se javno spominjalo Kristovo ime.
To nas ne bi trebalo iznenaditi, jer nam je Isus unaprijed rekao da kako ?e se dan njegova povratka bližiti, "ljubav
mnogih ?e ohladnjeti" (Mt 24,12).
Nedavno je jedna nacionalna krš?anska dje?ja bolnica predala reklamu jednoj sportskoj televizijskoj mreži koja ju je
odbila emitirati ako se iz nje ne ukloni rije? "Isus". Isto tako, patrijarh obitelji u popularnoj televizijskoj predstavi
Duck Dynasty izjavio je da Biblija ne odobrava homoseksualnost i bio je nazvan fanatikom, homofobi?arom i
širiteljem mržnje. Jasno je da su to manja progonstva u usporedbi s onima koja podnose krš?ani u nacijama gdje je
krš?anstvo zabranjeno. Tijekom mojih posjeta u više od šezdeset nacija, vidio sam svakodnevne poteško?e koje
vjernici u tim dalekim zemljama podnose. Me?utim, mogu vas uvjeriti da ?e ubrzo stvari postajati sve gore za crkvu
i u Americi. Progonstvo ?e postajati sve gore, jer evan?elje nastavlja osuje?ivati one koji hodaju u tami.
Neka našim srcima upravlja ljubav Isusa Krista tako da možemo biti svjedoci njegove ljubavi i vidjeti kako se
ostvaruju njegovi naumi usred ove pokvarene generacije.
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