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Centrum Brooklynu nie jest jedynym miejscem, gdzie odrzucaj? ewangeli?. Jako chrze?cijanie, wsz?dzie
napotykamy na wrogo??. Taka opozycja mo?e spowodowa?, ?e b?dziemy si? ba? i kr?powa?. Boimy si?, ?e je?eli
staniemy po stronie Chrystusa, mo?emy nie pasowa? do naszej rodziny, przyjació? i wspó?pracowników. Dlatego
Pismo ?wi?te mówi o wa?no?ci publicznego wyznania naszej wiary w Chrystusa.
„Kto bowiem wstydzi si? mnie i moich s?ów, tego i Syn Cz?owieczy wstydzi? si? b?dzie, gdy przyjdzie w chwale
swojej i Ojca, i anio?ów ?wi?tych” (?k 9:26). Jaka to otrze?wiaj?ca my?l, ?e Jezus móg?by wstydzi? si? niektórych
z nas, kiedy powróci na ziemi?.
Potrzeba takiej odwagi odnosi si? równie? do dzieci wychowywanych w chrze?cija?skich domach. Tu mog? mówi?
o sprawach duchowych, nie prze?ywaj?c przeciwno?ci. Jednak sytuacja zmienia si?, kiedy id? do szko?y ?redniej,
a pó?niej na studia. Nagle stwierdzaj?, ?e je?eli mówi? o Bogu Stwórcy, lub jeszcze bardziej, o Jezusie, który
umar? za grzechy ?wiata, s? napi?tnowani. Profesorowie mówi?, ?e s? ignorantami; studenci mówi?, ?e s?
nietolerancyjni, wi?c niektórzy nic nie mówi?, boj?c si? odrzucenia przez rówie?ników.
Kiedy chrze?cija?scy studenci opuszczaj? szko?y i zaczynaj? prac?, napotykaj? na podobn? wrogo??. Teraz
dowiaduj? si?, ?e wspominanie imienia Jezus w pracy mo?e spowodowa? utrat? mo?liwo?ci awansu i niektórzy
stopniowo zamykaj? si? w sobie.
?yjemy w nieprzyjaznym duchowo ?rodowisku i nie musimy by? m?odzi, by do?wiadczy? presji, by ba? si? i
kr?powa?. To dotyczy tak samo kaznodziejów, jak i ludzi w ?awkach. Dlatego ta obietnica w Biblii jest tak wa?na
dla nas: „Albowiem nie da? nam Bóg ducha boja?ni, lecz mocy i mi?o?ci, i pow?ci?gliwo?ci” (2 Tym 1:7). Bóg
obieca? da? nam przez Ducha ?wi?tego odwag?, by p?yn?? pod pr?d i mówi? o Chrystusie nawet, gdyby?my mieli
by? wyszydzani.
Jim Cymbala za?o?y? Brooklyn Tabernacle z mniej ni? dwudziestu cz?onkami w ma?ym, zaniedbanym budynku w trudnej cz??ci miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od
wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.
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