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„Gdy? Syn Cz?owieczy przyszed?, aby szuka? i zbawi? to, co zgin??o” (?uk. 19:10). Chrystus powiedzia?,
„Przyszed?em na ten ?wiat z jednego powodu – aby szuka? i zbawi? zgubione dusze!” Ale to nie by?a tylko misja
Jezusa, On to równie? uczyni? nasz? misj?. „I powiedzia? im, 'Id?cie na ca?y ?wiat i g?o?cie ewangeli? wszelkiemu
stworzeniu” (Marka 16:15).
Jezus tu mówi? do ma?ej grupy wierz?cych – oko?o 120 osób – którzy zebrali si? w Górnej Izbie. Pomy?l o tym jak
niemo?liwe zadanie postawi? przed nimi. W tamtym czasie Rzym panowa? nad ?wiatem, a Jezus poleci? swoim
na?ladowcom, „Id?cie do Rzymu i powiedzcie dumnemu, egoistycznemu cesarzowi, ?e oprócz Mnie nikt nie mo?e
by? królem. Ja panuj? nad wszelkim stworzeniem! I id?cie do Aten, gdzie panuje poga?stwo i g?o?cie, ?e Ja jestem
jedyn? drog?. Id?cie wsz?dzie, gdzie panuj? filozofie, staro?ytne religie, fa?szywi bogowie i przes?dy – i g?o?cie
Mój krzy? i zmartwychwstanie.
„Ponadto id?cie do obcych narodów, ?yjcie w?ród tych ludzi i uczcie si? ich j?zyków. K?ad?cie r?ce na chorych,
wyganiajcie demony, g?o?cie dobr? nowin?. G?o?cie moc i zwyci?stwo zmartwychwsta?ego Zbawiciela!”
To by?o niesamowite wyzwanie. Pami?tajcie, Jezus mówi? to do zwyk?ych, nieznacz?cych, niewykszta?conych
kobiet i m??czyzn. Na ich barki sk?ada? przysz?o?? Swojego Ko?cio?a. Wyobra?am sobie, ?e ta ma?a grupka
wierz?cych czu?a si? oszo?omiona, zastanawiaj?c si? jak Pan spodziewa si?, ?e oni wykonaj? t? niemo?liw? misj?.
Nasze wyzwanie dzisiaj jest tak samo odstraszaj?ce. Biblia mówi nam, ?e ka?de nast?pne pokolenie staje si?
coraz gorsze i nietrudno to zauwa?y?. Ale s?owa Jezusa do tych bezradnych uczniów odnosz? si? do nas dzisiaj:
„Oto Ja posy?am do was obietnic? Mojego Ojca; ale wy pozosta?cie w mie?cie Jerozolimie dot?d, a? zostaniecie
przyobleczeni moc? z wysoko?ci” (?uk. 24:49). Oddaj si? teraz Duchowi ?wi?temu i zaufaj Jego prowadzeniu i
mocy, ?eby czyni? te cuda poprzez ciebie!

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/23228/

Page 1 of 1

