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„Pentru c? Fiul omului a venit s? caute ?i s? mântuiasc? ce era pierdut.” „Am venit în aceast? lume pentru un
singur motiv - pentru a atinge ?i a salva sufletele pierdute!” Totu?i, aceasta nu era doar misiunea lui Isus; El a f?cut
din aceasta ?i misiunea noastr?. „?i le-a spus: „Duce?i-v? în toat? lumea ?i propov?dui?i Evanghelia la orice
f?ptur?.”(Marcu 16:15)
Isus se adreasa aici unui mic grup de credincio?i - aproximativ 120 de oameni - care se adunaser? în Camera de
sus. Gânde?te-te ce sarcin? imposibil? le-a pus înainte. La vremea aceea, Roma domina lumea ?i Isus le-a
poruncit urma?ilor S?i: „Duce?i-v? la Roma ?i spune?i-i mândrului ?i egoistului Cezar, c? nu poate fi niciun rege
înaintea Mea. Eu st?pânesc asupra întregii crea?ii! ?i merge?i la Atena, unde p?gânismul este la putere ?i predica?i
c? Eu sunt singura cale. Duce?i-v? pretutindeni unde guverneaz? filozofiile, religiile str?vechi, zeii fal?i ?i
supersti?iile- ?i propov?dui?i crucea ?i învierea Mea.”
„În plus, merge?i la na?iunile str?ine, tr?i?i cu oamenii ace?tia ?i studia?i limbile lor. Pune?i-v? mâinile peste
bolnavi, scoate?i dracii, proclama?i vestea cea bun?. Predica?i puterea ?i victoria Salvatorului înviat!”
Aceasta a fost o provocare extraordinar?. Adu-?i aminte, Isus vorbea cu b?rba?i ?i femei obi?nui?i, neimportan?i,
f?r? vreo educa?ie aleas?. El le-a pus viitorul Bisericii Sale pe umeri. Îmi imaginez c? acest grup mic de credincio?i
se sim?ea cople?it, întrebându-se cum se a?tepta Domnul s? îndeplineasc? aceast? misiune imposibil? prin ei.
Provocarea noastr? ast?zi este la fel de descurajant?. Biblia ne spune c? fiecare genera?ie viitoare devine din ce în
ce mai rea ?i asta nu este greu de v?zut. Dar cuvintele lui Isus adresate ucenicilor neajutora?i ni se aplic? ?i nou?
ast?zi: „?i iat? c? voi trimite peste voi f?g?duin?a Tat?lui Meu; dar r?mâne?i în cetate pân? ve?i fi îmbr?ca?i cu
putere de sus.”(Luca 24:49) Preda?i-v? acum Duhului Sfânt ?i încrede?i-v? în c?l?uzirea ?i puterea Lui de a face
lucruri minunate prin voi!
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